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Wil je niet in beeld? Laat je camera uit!

Welkom bij deze online sessie



@02025amsterdam

02025amsterdam

Welkom 
René Jansen - 02025



Online sessie

VRAGEN?

via de chat

AFSPRAAK:

ether discipline



Programma

20:00  Welkom -Rene Jansen, 02025 

20:05   Start kennissessie- Frans Debets - DebetsBV

1. Energiemarkt en de trends van de afgelopen maanden.

2. Uitleg energierekening  

3. Wat kan je hier mee doen

20:50  Q&A 

21:00  Einde



@02025amsterdam

02025amsterdam

Frans Debets 

Nationale Rekenmeester- Debets BV 



Rekenen met Energie

Frans Debets
https://rekenenmetenergie.substack.com

29 maart 2022
De energieprijzen stijgen enorm en realistisch gezien is er voorlopig geen 

reden om aan te nemen dat ze weer snel zullen zakken, verdere 

verhogingen zijn wellicht nog te verwachten. Wat nu?

• Over de energiemarkt 
-de bevordering van marktwerking en de ontwikkeling van de prijsvorming

• Over de doorwerking naar onze rekening
- wat is het effect van de marktprijs op onze rekening

• Wat je kunt doen
- bijzondere omstandigheden en bijzondere maatregelen

https://rekenenmetenergie.substack.com/
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Achtergebleven 
na de splitsing 

Netwerkbedrijven na de spitsing.
Het netwerkbedrijf kan je niet kiezen.

Essent

Nuon

Eneco
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Er zijn nu heel veel energieleveranciers, de klant kiest.

30%

E.ON - Innogy

Mitsubishi en Chubu
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Nuon



Over de energiemarkt

De energiemarkt 
liberaliseerde, de handel in 
energie werd steeds meer via 
beurzen geregeld.
Na olie als fysiek en uniek 
product, werd ook gas als 
fysiek product verhandeld via 

Tittle Transfer.

https://oilprice.com
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De groothandel voor gas en stroom werd gekoppeld aan beurzen, waar de 
prijsvorming plaatsvindt, vergelijkbaar met olie.   



In $ per million British Thermal Units 

Het gas in het Gasunie leidingen netwerk kan van 
eigenaar wisselen, dit leidt tot herhaalde afstemming 
tussen aanbieders en vragers en tot een voortdurende 
transparante prijsvorming. Deze marktplaats noemen 
we de:

Tittle Transfer Facility – TTF .

In de VS is bij het knooppunt in Louisiana, de Henry 
Hub, een vergelijkbare marktplaats; evenals in het VK, 
de National Balancing Point (BNP). 

De vrije markt heeft baat bij veel prijsbepalingen, dat noemen 
ze de liquiditeit. 

TTF gas kan wel 10-20 keer van eigenaar wisselen voordat het 
het systeem verlaat. 
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Er zijn meerdere handelsplaatsen in Europa, 
Dutch TTF is de belangrijkste.

TTF gas futures en opties worden verhandeld 
via oa. het ICE handelsplatform.

Met Day ahead, Month ahead, 2 years 
ahead contracten worden posities 
ingenomen én gespeculeerd. 
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De gasprijs op de TTF 

Prijzen in Euro per MWh 

100 Euro per MWh
10.000 centen per MWh

10 centen per kWh
Ca. 9 kWh per m3, dus 90 cent per m3 

In 2020  was de TTF prijs rond € 14 per MWh (13 cent per m3).
Op 7 maart was het € 227 of € 2,04 per m3. 
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De stroomprijs op de APX beurs

Prijzen in Euro per MWh 

De stroomprijs is nu € 200  per 
MWh (20 cent per kWh). 

Per MWh dus 2* de gasprijs.  

De stroomprijs beweegt voortdurend 
per dag en “day ahead”, vorig jaar was 
de prijs 4-6 cent per kWh. 
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Onrust op de markt…
Uit NRC 12 februari 2021   vs   maart 2022 

Op de stroombeurs was de prijs  €48,88 per MWh,
4,9 cent per kWh  

Op de beurs was de gasprijs €17,80 per MWh, 
1,78 cent per kWh = 16 cent m3

Nu dus €200 per MWh, 20 cent 
per kWh

Nu dus €100 per MWh, 90 
cent per m3. 
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Blijven de prijzen zo hoog? 

De beste remedie tegen een hoge prijs, is een hoge prijs…..
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Sommige bedrijven 
zullen stoppen;
gewoontes zullen 
veranderen;
waarden gaan 
veranderen. 



De samenstelling van de prijs (stroom en gas) … 
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Uw energiebedrijf koopt het in op de markt 

Netwerkkosten (in 020 Liander) 
Hij int de kosten van het netwerkbedrijf, 4 posten 

BTW 21%   ( BTW gaat per 1 juli naar 9%  )                                   

Hij int de BTW over alles

Hij heeft bedrijfskosten en wil winst maken, dus er komt een marge 
overheen, het eindbedrag heet Leveringskosten 

Leveringskosten overheid (belastingen)
Hij int de Energiebelasting én de Opslag Duurzame Energie ODE 

Hij betaalt u de Vermindering Energiebelasting uit (bij de elektriciteit kosten) terug.
Dit jaar extra hoog. 

Leveringskosten per kWh en m3

Leveringskosten per m3 of kWh
+
Vaste leveringskosten (ca. €70 )

vastrecht
capaciteitstarief
periodieke aansluitvergoeding 
meterkosten 

Per kWh en per m3 !!
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€0,51 =  €0,42 excl BTW, dit is fors hoger dan de 
APX prijs. De leveranciers dekken zich in tegen de 
risico’s én proberen de verliezen te compenseren.  

Bij 3300 kWh 45 cent per kWh meer is € 1485 
extra 

Belasting op stroom werd lager, op gas hoger. 

Zie voor 2022: https://www.liander.nl/uwtarieven

De vermindering is veel hoger dan vorig jaar. 

Gas
€ 1,73 = € 1,43 excl BTW is fors hoger dan de TTF 
prijs van 90 cent per m3. 

Bij 1300 m3 is €1,46 per m3 meer: €1898 extra 

STROOM 2021 2022

kosten incl BTW 

leveringskosten per kWh € 0,066 € 0,5144

vaste leveringskosten vast € 71,87 € 71,87

Totaal levering 

Energiebelasting + ODE per kWh € 0,15 € 0,0814

Netbeheerskosten Liander

vastrecht vast € 21,77

capaciteitstarief vast € 190,79

periodieke aansluitvergoeding vast € 24,95

meterkosten vast € 36,66

Totaal netbeheer € 274,17 € 274,17

Vermindering energiebelasting vast € 558,56 € 824,77

GAS

leveringskosten per m3 € 0,2712 € 1,73

vaste leveringskosten vast € 71,87 € 71,87

Totaal levering 

Energiebelasting + ODE per m3 € 0,5247 € 0,5442

Netbeheerskosten Liander

vastrecht vast € 21,77

capaciteitstarief vast € 116,33

periodieke aansluitvergoeding vast € 39,79

meterkosten vast € 26,81

Totaal netbeheer € 204,70 € 204,70
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https://www.liander.nl/uwtarieven


De beste remedie tegen een hoge prijs, is een hoge prijs…..

Nederland / Europa 

• Voorraden van gas aanhouden

• Alternatieve leveranciers zoeken 

• LNG aandeel vergroten

• Niet alles op spotmarkt kopen

• Gezamenlijke “stategische” inkoop

• Andere brandstoffen gebruiken  (bv groengas,  kernenergie, molens, zon)

• Besparen / demand destruction

Huishoudens en bedrijven

• Besparen       - ander gedrag, andere routines

- investeer in maatregelen 

• Kritisch kijken naar je contract
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Wat te doen? Hoe houden we de kosten in de hand? 



Elke energiebesparing levert voordeel, maar kostenreductie van betekenis vraagt om bijzondere maatregelen.

Voorbeelden van bijzondere acties: 
• Ruimtes niet meer verwarmen.
• Koelkast en/of vriezer afschakelen.
• Minder vaak douchen.
• Afwasmachine niet meer laten drogen.
• WtW uren per dag afschakelen.
• …..

Bedenk dat je jezelf moet/wilt verwarmen, niet je huis…. Begrijp hoe je comfort werkt.  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/

Andere linken via bv 02025:  

https://02025.nl/message/66957/35-tips-om-snel-te-besparen-op-je-energieverbruik

https://02025.nl/message/65077/50-besparingstips-van-regionaal-energie-loket-
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Wat te doen? Hoe houden we de kosten in de hand? 

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/
https://02025.nl/message/66957/35-tips-om-snel-te-besparen-op-je-energieverbruik
https://02025.nl/message/65077/50-besparingstips-van-regionaal-energie-loket-


Verandermanagement: De acht stappen van Kotter 
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Er verandert nu veel, hou de ontwikkeling in de gaten.

Maak gebruik van de urgenties van deze tijd. 

De prijzen zullen ook weer dalen….

Succes en sterkte….

Website:  www.debetsbv.nl
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Wat te doen? Individueel zijn de mogelijkheden beperkt. 

Frans Debets
https://rekenenmetenergie.substack.com

http://www.debetsbv.nl/
https://rekenenmetenergie.substack.com/


Meld je aan bij 02025.nl 

@02025amsterdam

02025amsterdam
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DANK VOOR JULLIE AANWEZIGHEID

14 april  Energieontbijt van 02025 “Stadsdeel Zuid-Oost”
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