


• Stand van zaken ‘oude postcoderoosregeling’ 
• Belasting op energie per 1 juli naar 9% 

• Huidige energietarieven 

• Voorstel voor afkoopregeling ‘oude’ postcoderoos 
 

• Ontwikkelingen op het elektriciteitsnet 
 

• Ontwikkelingen op de energiemarkt 
 

• Vragen 





• Kortom van 4,45ct naar 4,01ct per kWh = gem. 4,23ct / kWh 



Bron: TenneT - Reconciliatieprijs 2022 
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• Voorstel: €0,12 per kWh voor resterende jaren 

• Voor de zomer nog detailreactie van EZK/Financiën 
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Let op: geldt alleen voor grootverbruikers! 

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ 







 

 

Bron: EnergieSamen (februari 2021): Een praktische handreiking over systeemintegratie. 





Bron: Hoe werkt het? – Dynamische Energieprijzen (dynamische-energieprijzen.nl) 

https://www.dynamische-energieprijzen.nl/hoe-werkt-het/
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Bron: Actuele energieprijzen – Dynamische Energieprijzen (dynamische-energieprijzen.nl) 
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Bron: Actuele energieprijzen – Dynamische Energieprijzen (dynamische-energieprijzen.nl) 
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Producent Consument 

Markt 

Aggregator: leverancier & 

programmaverantwoordelijke 

Opslag! 



Consument 

Markt 

1.000.000 kWh x €0,15 

1.000.000 kWh x €0,15 



Producent Consument 

Markt 

900.000 kWh x €0,15 

900.000 kWh x €0,15 + 

100.000 kWh x €0,07 = 

1.000.000 kWh x €0,142 
100.000 kWh x €0,07 



Producent Consument 

Markt 

Opslag! 

300.000 kWh x €0,15 

300.000 kWh x €0,15 + 

700.000 kWh x €0,07 = 

1.000.000 kWh x €0,094 
700.000 kWh x €0,07 



• Uitleggen aan pro- en consument 

• Maar als dit het meest eerlijke transparante tarief van NL is? 

• Onafhankelijkheid energiegrootmachten, zoals Rusland? 

 

• Energieportefeuille creëren met wind & zon 

• Lokaal eigendom (min. 50%) van groot belang! 

• Windenergie is een must in de energiemix. 

 

• Flexibiliteit nodig, opslag, opslag en nog eens opslag 

• Opslag wordt (nog) niet gestimuleerd. 

 

• Als vraag = aanbod continu gelijk  100% zelfleveringsmodel! 

 

 






