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In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de volgende onderwerpen: 

 

1. Even voorstellen  

2. Definitieve kale leveringstarieven 2022 

3. Tarieven Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) 

4. De actuele energiemarkt  

5. Volume onderschrijding elektriciteit 2020 

 

1. Even voorstellen  

Geachte leden van het collectief BVE. Mijn naam is Tom 

Peters en sinds augustus 2021 ben ik gestart als Adviseur 

Collectieven bij Hellemans Consultancy. Binnen deze rol zal 

ik Simone van Houten ondersteunen omtrent operationele 

zaken. 

 

Ik ben woonachtig in het mooie Nijmegen en ben 

opgegroeid in het dorpje Velp (naast Arnhem). Ik ben groot 

voetbalfan en sta op zaterdagen met veel plezier op het veld om een balletje te trappen! Ik heb 

ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop ieder van jullie snel persoonlijk te mogen 

spreken.   

 

Tom Peters – Adviseur Collectief Hellemans Consultancy 

Tel: 030 – 2255017 

M: 06 – 82915349 

E: Bve@hellemansconsultancy.nl  

 

2. Definitieve kale leveringstarieven 2022   

De definitieve leveringstarieven voor dit jaar zijn bekend. Hieronder vindt u een overzicht van de 

tarieven. De genoemde tarieven zijn exclusief BTW, energiebelasting, transportkosten van de 

netbeheerder en de kosten van het meetbedrijf. 

 

Elektriciteit Tarief per kWh 2022 Tarief per kWh 2021 

Peak € 0,1082473 € 0,0522467 

Off peak € 0,0793407   € 0,0392467 
 

 

   
Aardgas Tarief per m3 2022 Tarief per m3 2021 

Grootverbruik (GXX) € 0,1870854 € 0,1769955 

Kleinverbruik € 0,2389222 € 0,1916445 
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3. Tarieven Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE)   

 

Aardgas per m3 2022 Excl. BTW  2021 Excl. BTW  

1 tot 170.000 € 0,36322 € 0,34856 

170.000 tot 1 mln. € 0,06632 € 0,06547 

Tabel 1. Energiebelasting aardgas   
   

Elektriciteit per kWh 2022 Excl. BTW 2021 Excl. BTW  

tot 10.000  € 0,03679 € 0,09428 

10.000 tot 50.000  € 0,04361 € 0,05164 

50.000 tot 10 mln.  € 0,01189 € 0,01375 

Tabel 2. Energiebelasting elektriciteit   
 

 

Aardgas per m3 2022 Excl. BTW  2021 Excl. BTW  

1 tot 170.000 € 0,0865 € 0,0851 

170.000 tot 1 mln. € 0,023 € 0,0235 

Tabel 3. ODE-aardgas    

   
Elektriciteit per kWh 2022 Excl. BTW 2021 Excl. BTW  

tot 10.000  € 0,0305 € 0,0300 

10.000 tot 50.000  € 0,0418 € 0,0411 

50.000 tot 10 mln.  € 0,0229 € 0,0225 

Tabel 4. ODE-elektriciteit       
 

4. De actuele energiemarkt  

Aardgas 

Gedurende heel 2021 zijn de aardgasprijzen gestaag gestegen. In 2020 was de wereld grotendeels in 

lockdown en de bedrijvigheid beperkt met record lage prijzen tot gevolg. In het eerste halfjaar van 

2021 zijn veel beperkende maatregelen in Europa opgeheven en trok de economie weer flink aan. Dit 

zorgde voor veel vraag naar energie om de economie bij te kunnen benen. Tegelijkertijd duurde de 

winterperiode relatief lang en tot en met mei waren de temperaturen onder gemiddeld. In deze 

periode was er geen ruimte om de gasbergingen te vullen aangezien dit gas nog nodig was voor 

verwarming. Halverwege de zomerperiode werd mondjesmaat de gaskraan vanuit Rusland naar West 

Europa dicht gedraaid. Dit leek een voorbode voor een geopolitiek steekspel tussen Rusland, VS en 

Europa met de Nord Stream 2 op het spel. De climax kwam in het vierde kwartaal waarin Rusland 

troepen positioneert bij de grens met Oekraïne en de Europese Commissie goedkeuring voor de Nord 

Stream 2 afraadt. Gasprijzen voor levering in 2022 noteerden begin 2021 rond de €16 per MWh en 

dit is gestegen tot een prijs van €140 per MWh eind 2021. 



 

 
Elektriciteit 

Ook dit jaar heeft de prijs van elektriciteit zich parallel ontwikkeld aan die van aardgas. De 

prijsontwikkeling loopt parallel aangezien de fundamenten ook grotendeels gelijk zijn. Echter wordt 

in de elektriciteitsprijs ook de prijs voor CO2-emissierechten verdisconteerd. De prijs voor CO2- 

emissierechten is dit jaar verdubbeld. Daarnaast was er weinig elektriciteitsproductie mogelijk uit 

windmolens vanwege een gebrek aan wind. Daarom heeft er meer conventionele opwek moeten 

plaatsvinden. Het resultaat van deze factoren was een prijsstijging van ruim 500% van begin 2021 tot 

de hoogste notering in december.  

 
 

5. Volume onderschrijding elektriciteit 2020 

Eneco werkt hard aan de uitwerking van de geconstateerde volume onderschrijding van elektriciteit 

over 2020. Zodra hier meer over bekend is, delen we dit met jullie. Vanuit Eneco hebben we de 

toezegging gekregen dat de berekening over het totale volume elektriciteit 2021 het eerste kwartaal 

van 2022 afgerond gaat zijn. 


