
      

 
 
Nieuwsbrief Coöperatie Zonnepark Welschap – Aflevering 21, 30 juni 2020 
 
Update productie 
Zonnepark Welschap produceert nu ruim 15 maanden energie, de opbrengst ligt rond de 3.085.890 kWh. 

 
Problemen opgelost 
De problemen in Postcoderoos 1 zijn inmiddels verholpen en vanaf 22 juni draait het hele park weer op 
100% capaciteit. De herstelwerkzaamheden zijn met de nodige druk sneller uitgevoerd dan oorspronkelijk 
was voorzien.  

 
Overstappen op andere energieleverancier, voor panelen met inleg 
Zoals we eerder al aangegeven hebben, wordt de teruggave van de energiebelasting door de 
energieleveranciers verzorgd. In veel gevallen zal dit al gebeurd zijn.  
 
Als je tijdens het productiejaar van Zonnepark Welschap (loopt van 1 april – 1 april van het volgende jaar) 
overgestapt bent naar een andere energieleverancier, dan verzorgt de huidige energieleverancier de  
teruggave van de energiebelasting over het hele productiejaar. Dat heeft het landelijk 
Milieubelastingenteam van de Belastingdienst, als uitvoerder van de wetgeving, voorgesteld. Helaas blijken 
nog niet alle energieleveranciers ook te verrekenen voor de periode dat de deelnemer nog geen klant bij hen 
was. Dit is nog onderwerp van bespreking tussen ministerie, Belastingdienst en Energie-Nederland, de 
branchevereniging van energiebedrijven.  
Aangezien de verrekening van de energiebelasting voor de ‘overstappers’ bij sommige energieleveranciers 
nog niet goed verloopt, heeft Zonnepark Welschap voor al deze ‘overstappers’ de opgave van hoeveel 
energie is opgewekt (de ledenverklaring) ook naar hun oude energieleverancier gestuurd. Zonnepark 
Welschap doet er alles aan om de energieleveranciers te bewegen om te handelen volgens het verzoek van 
de Belastingdienst, maar op dit moment is dat het enige wat we kunnen doen.  
Je doet er goed aan om zelf te controleren of je inderdaad de volledige teruggave energiebelasting over het 
hele productiejaar ontvangen hebt. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet je contact met je huidige of je 
oude energieleverancier opnemen. Houd er hierbij wel rekening mee dat er niet meer terugbetaald wordt 
dan het aantal kWh van het eigen gebruik.  
 
Het is belangrijk dat als je overstapt naar een nieuwe energieleverancier, je dit doorgeeft aan Zonnepark 
Welschap. Dat kan via info@zonneparkwelschap.nl of via de Voorstroom app. Je hebt geen last van 
verrekening van energiebelasting tussen energieleveranciers als je overstapt per 1 april van een jaar, 
aangezien het productiejaar van Zonnepark Welschap loopt van 1 april – 1 april van het volgende jaar.  
 
Bovenstaande geldt niet voor deelnemers zonder inleg. Zij krijgen (op basis van de huidige EB-tarieven) dit 
jaar over de door hun paneeldelen geproduceerde stroom 3 cent per kWh uitbetaald door Greenchoice. 
Echter, ook in dit geval geldt dat als een deelnemer in een productiejaar thuis minder kWh heeft verbruikt 
dan zijn paneeldelen op Zonnepark Welschap hebben opgewekt, er wordt terugbetaald over maximaal het 
aantal kWh van het eigen gebruik.   
 
Met zonnige groet, Bestuur- en PR Commissie Zonnepark Welschap 
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