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Klanten van Greenchoice die zonnestroom opwekken leveren die stroom 
ook terug aan het net. Wij voeren in januari 2016 twee wijzigingen door 
die voor hen van belang zijn: de nieuwe jaarnota en een nieuwe 
terugleververgoeding. Hieronder leggen we uit wat er verandert en 
waarom.  
 
De langverwachte jaarnota voor levering en teruglevering 

Per 15 januari staan verbruik en teruglevering samen op één jaarnota. Dat is een 

langgekoesterde wens van veel van onze klanten én van onszelf. Vanaf nu zien klanten dus 

verbruik en opbrengst in één oogopslag op één overzichtelijke jaarnota. 

 

Nog steeds beste terugleververgoeding  

Tegelijkertijd vervangen we de traditionele margeregeling door een nieuwe 

terugleververgoeding. Deze nieuwe vergoeding is nog steeds de hoogste 

terugleververgoeding die er is, maar werkt anders dan voorheen. Graag leggen we uit wat 

dat betekent.  

 

Stimulans voor opwekken 

Klanten van Greenchoice met zonnepanelen die netto stroom terugleveren aan het net, 

kregen met de margeregeling jarenlang een uitzonderlijk goede en hoge 

terugleververgoeding. De achterliggende gedachte was dat wij klanten wilden aanmoedigen 

en stimuleren om zelf energie op te wekken. De margeregeling zat als volgt in elkaar:  

 

- Een vergoeding voor het kale leveringstarief inclusief energiebelastingen en 

overheidsheffingen voor de eerste 1.000 kilowattuur netto teruggeleverde energie 

op jaarbasis.  

- Voor 2016 zou dit neerkomen op circa 17,5 (excl. BTW) cent per kilowattuur.  

- Het gangbare kale leveringstarief verschilt per regio maar was doorgaans ongeveer 5 

cent. Dat betekent dat Greenchoice circa 12,5 cent extra vergoedde bovenop het 

over het algemeen gangbare kale leveringstarief.  

Margeregeling heeft doel bereikt 

Intussen groeit het aantal huishoudens met zonnepanelen hard en wekken steeds meer 

mensen zelf stroom op. Ruim 10% van onze klanten doet dat al (2015). Daar zijn wij heel erg 

trots op. De margeregeling heeft daarmee haar doel bereikt. De prijs van zonnepanelen is de 

afgelopen jaren flink gedaald en de opbrengsten per paneel werden hoger. We willen graag 

de juiste stimulans blijven geven om zelf stroom op te wekken, maar wel tegen een 

toekomstbestendige en realistische vergoeding. De nieuwe terugleververgoeding ziet er in 

2016 zo uit:  

 

 11 cent (excl btw) vergoeding per netto teruggeleverde kilowattuur - tot een 

maximum van 10.000 kilowattuur netto teruglevering per jaar 

 Bij netto teruglevering hoger dan 10.000 kilowattuur per jaar wordt de 

vergoeding over het geheel aan netto teruglevering gelijk aan het kale 

leveringstarief 

 Geldt zowel voor klanten met een analoge als digitale meter 
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Salderen veranderd niet 
Als u minder of evenveel opwekt als u verbruikt, dan wordt de stroom die u teruglevert 
afgetrokken van de stroom die u verbruikt. Dit wordt salderen genoemd. Aan dit principe 
veranderd niks. Salderen geldt voor particulieren en klein-zakelijke aansluitingen (tot 
maximaal 3x80 Ampère). Voor (groot)zakelijke opwekking gelden andere vergoedingen. 
Levert u meer terug aan het net dan u zelf verbruikt, dan gaat u netto terugleveren. De 
nieuwe terugleververgoeding heeft alleen betrekking op de netto teruglevering.  
 
Hoogste terugleververgoeding  

Wij blijven de hoogste terugleververgoeding bieden die op dit moment beschikbaar is. Zo 

willen we de juiste stimulans geven om zelf stroom op te wekken. Ook deze nieuwe 

terugleververgoeding is niet voor eeuwig. We volgen de markt en wet- en regelgeving en 

kunnen de regeling verder ontwikkelen of aanpassen als daar gegronde redenen toe zijn. 

Natuurlijk stellen we klanten daarvan dan op de hoogte. Greenchoice is daarom gerechtigd 

om het tarief van de terugleververgoeding eenzijdig te wijzigen. 
 

Concreet betekent dit: 

Voor klanten die tot 2.083 kilowattuur per jaar netto stroom terugleverde aan het net 

betekent dit dat:  

 De nieuwe regeling iets minder gunstig is dan de oude margeregeling 

 Zij nog steeds de hoogste terugleververgoeding krijgen die er is  

Rekenvoorbeeld:  
 

Netto teruglevering Berekening teruglevering Bedrag per jaar 
(Excl. BTW) 

Margeregeling 2.000 kilowattuur  
 

(1.000 kilowattuur x €0.175) + 
(1.000x€0.05)= 

€225 

Terugleververgoeding 2.000 kilowattuur  2.000 x €0.11= €220 

 

Voor klanten die tussen de 2.083 kilowattuur –10.000 kilowattuur per jaar netto stroom 

terugleverden aan het net betekent dit dat:  

 De nieuwe opwekkersregeling financieel gunstiger is dan de oude margeregeling  

 Zij nog steeds de hoogste vergoeding krijgen die er is 

Rekenvoorbeeld:  
 

Netto teruglevering Berekening teruglevering Bedrag per jaar 
(Excl. BTW) 

Margeregeling 5.000 kilowattuur  
 

(1.000 kilowattuur x €0.175) + 
(4.000x€0.05)=    

€375 

Terugleververgoeding 5.000 kilowattuur  5.000 kilowattuur x €0.11= €550 

 

Voor klanten die meer dan 10.000 kilowattuur per jaar netto stroom terugleverde aan het net 

betekent dit dat:  

 De nieuwe regeling iets minder gunstig is dan de oude margeregeling 

 Zij nog steeds de hoogste vergoeding krijgen die er is 

Rekenvoorbeeld:  
 

Netto teruglevering Berekening teruglevering Bedrag per jaar 
(Excl. BTW) 

Margeregeling 15.000 kilowattuur  
 

(1.000 kilowattuur x €0.175) + 
(14.000x€0.05)=    

€875 

Terugleververgoeding 15.000 kilowattuur  15.000 kilowattuur x €0.05= €750 

 

We zien klanten natuurlijk graag bij ons blijven als klant en willen hen als opwekker van hun 

eigen groene stroom zo goed mogelijk helpen. Daarom bieden we de meest lonende 

vergoeding en de beste klantenservice.  
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Vragen? Stel ze gerust: vragen@greenchoice.nl of bel met 010 747 02 15. 
 

Rotterdam, december 2015 

Greenchoice 

mailto:vragen@greenchoice.nl

