
 
 
Mail Siward Zomer: reactie verlagen EB (29-10-2021) 
 
Geachte heer,  
 
Het kabinet heeft besloten om de energiebelasting op elektriciteit voor 2022 te verlagen ten opzichte 
van het oorspronkelijke voorstel. We begrijpen dat de overheid in de huidige uitzonderlijke situatie 
ingrijpt in de hoogte van de energiebelasting. Wij ondersteunen de verschuiving van de belasting op 
elektriciteit naar gas. Deze verschuiving levert echter voor een groep energiecoöperaties een serieus 
probleem op. Wij willen dit probleem met deze mail bij u onder de aandacht brengen en hopen dat u 
zich in wilt zetten voor de door ons voorgestelde oplossing. 
Voor veel vroege investeerders in duurzame energie levert de verlaging van de energiebelasting een 
financieel probleem op. Voor zowel postcoderooscoöperaties, die onder de oude 
Postcoderoosregeling (Regeling verlaagd tarief) vallen, als hun leden, is het rendement op de 
investering namelijk afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting. De leden van deze coöperaties 
zijn onze pioniers in de bottom up energietransitie. 
 
Op 17 september 2019 heeft de Tweede Kamer de Wet fiscale maatregelen klimaatakkoord 
aangenomen. Op basis van deze wet hebben bovengenoemde energiecoöperaties de 
rendementsverwachtingen van hun projecten berekend. Bestuursleden hebben onbezoldigd en in hun 
vrije tijd postcoderoosprojecten voorbereid en opgezet. Ze hebben in de avonduren voor zaaltjes met 
buurtgenoten gestaan en een verwachting van de opbrengsten aan hen gepresenteerd. En nu komen 
deze verwachtingen niet uit. Dat is moeilijk uit te leggen en een deuk in het vertrouwen voor een  
coöperatie.  
 
Die energiecoöperaties hebben in de nabije toekomst dezelfde leden nodig voor nieuwe investeringen 
in nieuwe, collectieve zon-, wind- en warmteprojecten. Wij zien het risico ontstaan dat mensen 
huiverig worden om te investeren in coöperatieve energieprojecten, terwijl we bottom up projecten 
juist zo hard nodig hebben voor het draagvlak van de energietransitie en wat daarvoor nodig is. 
Daarom vragen we u om tot een oplossing te komen voor de energiecoöperaties en hun projecten die 
onder de oude Postcoderoosregeling vallen. 
 
Wij stellen voor om de grondslag van de RVT uit te breiden met de Opslag Duurzame Energie (ODE). 
Dat verzacht de pijn met 3,7 cent per kWh (wetsvoorstel tarief ODE 2022 ad € 0,0305 + BTW). Hiervoor 
volstaat een amendement op artikel 59a lid 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag.  
 
Amendement op artikel 59a van de Wet belastingen op milieugrondslag 
Artikel 59a [Vervallen per 01-04-2021] 
Lid 1 Het tarief voor elektriciteit, zoals bedoeld in artikel 59, eerste lid, onderdeel c van deze wet en 
het tarief voor elektriciteit, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a van de Wet opslag duurzame 
energie- en klimaattransitie, wordt, voor dat gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat niet hoger is 
dan 10.000 kWh, verlaagd tot nihil. Voor zover de elektriciteit, in het kader van een daartoe met een 
aangewezen coöperatie gesloten overeenkomst, wordt geleverd aan een lid van die coöperatie via 
een aansluiting, met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A. 
 
Wij verwachten dat hiermee de problemen voor de eerste generatie postcoderooscoöperaties van 
de baan zijn. Daarmee kunnen we samen weer voortvarend aan de slag met de energietransitie van 
onderop. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/17/wet-fiscale-maatregelen-klimaatakkoord
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/2021-10-01?VergelijkMet=BWBR0007168%3fg%3d2021-01-01%26v%3d0#HoofdstukVI_Afdeling4_Artikel59


 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail, dan hoor ik heel graag van u. 
Met vriendelijke groet, 
 
Siward Zomer 
Coöperatief directeur, Energie Samen 
0637350569 
siward.zomer@energiesamen.nu 
 
 
 
 
 
 
  


