Nieuwsbrief Energie
Nummer 1 – Januari 2019
Met deze nieuwsbrief brengt de werkgroep u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van de collectieve inkoop van energie voor de leden van de MBO Raad en de AOC Raad. In
deze nieuwsbrief worden de leveringstarieven, de tarieven voor energiebelasting en stadswarmte
voor 2019 onder de aandacht gebracht.

1. Definitieve tarieven 2019 voor levering van elektriciteit en aardgas
Hieronder worden de inkoopresultaten weergegeven voor respectievelijk elektriciteit en aardgas.
Tevens worden de huidige tarieven weergegeven ter vergelijking. Hierin ziet u een stijging ten
opzichte van de tarieven van 2018.
Elektriciteit
Tarief per kWh 2019

Tarief per kWh 2018

Procentuele stijging

Peak

€ 0,0530900

€ 0,04135

28 %

Offpeak

€ 0,0386679

€ 0,02778

39 %

Enkel

€ 0,0484990

€ 0,03701

31 %

Tabel 1. Inkoopresultaat elektriciteit
De genoemde tarieven zijn exclusief BTW, energiebelasting, transportkosten van de netbeheerder en
de kosten van het meetbedrijf.
Aardgas
Tarief per m3 2019

Tarief per m3 2018

Grootverbruik (GXX)
€ 0,21354
€ 0,18573
Kleinverbruik
€ 0,23254
€ 0,20450
Tabel 2. Inkoopresultaat aardgas groot- en kleinverbruik

Procentuele stijging
15 %
13,7 %

De genoemde tarieven zijn exclusief BTW, energiebelasting, transportkosten van de netbeheerder en
de kosten van het meetbedrijf.
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2. Tarieven Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie
2.1 Energiebelasting
De belasting op energie is dit jaar wederom gestegen ten opzichte van 2018. In onderstaande
tabellen zijn de nieuwe tarieven weergegeven.
Aardgas per m3
Excl. BTW
1 tot 170.000
€ 0,29313
170.000 tot 1 mln.
€ 0,06542
Tabel 1. Energiebelasting aardgas 2019
Elektriciteit per kWh
Excl. BTW
tot 10.000
€ 0,09863
10.000 tot 50.000
€ 0,05337
50.000 tot 10 mln.
€ 0,01421
Tabel 2. Energiebelasting elektriciteit 2019
3.2 Opslag Duurzame Energie
Sinds 1 januari 2013 is er een extra belasting op energieverbruik bijgekomen. Op die datum is de Wet
Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht geworden. Het doel van deze nieuwe belasting is om de
subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren. Deze regeling
stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop op
te wekken is.
Aardgas per m3
1 tot 170.000
170.000 tot 1 mln.

Excl. BTW
€ 0,05240
€ 0,01610

Tabel 3. ODE-aardgas 2019
Elektriciteit per kWh
tot 10.000
10.000 tot 50.000
50.000 tot 10 mln.
Tabel 4. ODE-elektriciteit 2019

Excl. BTW
€ 0,01890
€ 0,02780
€ 0,00740
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3. Stadswarmte
Heeft uw locatie geen aardgas maar verwarming via stadswarmte, dan is deze informatie van belang
voor u.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven uit de Warmtewet vastgesteld; deze wet
is sinds 1 januari 2014 van kracht. Jaarlijkse worden de maximale tarieven door de ACM vastgesteld
waarvoor de warmte geleverd mag worden. De gereguleerde tarieven voor 2019 zijn als volgt:
• Variabel tarief per GJ
€ 28,47 inclusief BTW
• Vast tarief per jaar
€ 318,95 inclusief BTW
Zie voor meer informatie de website van de ACM (www.acm.nl).
Contact
Met uw vragen kunt u terecht bij Marlies Guliker. Marlies is bereikbaar op telefoonnummer
030- 225 50 17 en per e-mail via Guliker@hellemansconsultancy.nl
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