Nieuwsbrief Energie voor Kerken
(nummer 13, december 2014)

Geachte heer, mevrouw,
In deze Nieuwsbrief informeren wij u over:
1. Definitieve tarieven 2015; PRIJZEN WEER LAGER!
2. Tarieven energiebelasting en Opslag Duurzame Energie
3. De actuele energiemarkt in het kort (bijlage I)

1. Definitieve tarieven 2015; PRIJZEN WEER LAGER!
Elektriciteit piekuren: 5,5233 ct/kWh
Elektriciteit daluren: 4,0715 ct/kWh
Enkeltarief: 4,9426 ct/kWh
Gas klein verbruik: 30,01 ct/m3
Gas grootverbruik: 25,84 ct/m3
Deze tarieven zijn inclusief regiotoeslag maar exclusief energiebelasting, BTW en kosten
van de netbeheerder.
Deze tarieven zijn overigens niet direct te vergelijken met tarieven van andere
aanbieders. Belangrijke vragen daarbij zijn bijvoorbeeld:
 Is het een consumenten- of zakelijk tarief?
 Voor hoeveel jaar staan die tarieven vast?
 Betaalt u naast het leveringstarief ook vastrecht in het leveringsdeel?
 Is het tarief in- of exclusief btw, energiebelasting?
Bovendien zijn vaste en variabele tarieven niet met elkaar te vergelijken, omdat ze op
een andere manier worden ingekocht. Ook kunnen variabele tarieven twee tot vier keer
per jaar worden verhoogd of verlaagd, terwijl vaste tarieven voor langere tijd vaststaan.

2. Tarieven Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie
Daar komen onderstaande tarieven voor energiebelasting bij. In de overzichten is tevens
het procentuele verschil met 2014 weergegeven. U ziet dat er aanzienlijke stijgingen zijn
in de belastingtarieven. Alles wat bespaard is bij de inkoop wordt teniet gedaan door de
verhoging van de belastingen. Voor de begroting van energie voor 2015 moet u dan ook
uitgaan van een totale stijging (levering, energiebelasting, netwerkkosten en BTW) van
4%.
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1. Tarieven 2015 energiebelasting elektriciteit
Schijf
1e schijf (0-10.000 kWh)
2e schijf (10.001 – 50.000 kWh)
3e schijf (50.001 – 10.000.000 kWh)

Tarief 2015 per
kWh excl. BTW
€ 0,1196
€ 0,0469
€ 0,0125

Stijging t.o.v. 2014
0,9%
8,8%
8,7%

Tabel 1. Energiebelasting elektriciteit 2015.

2. Tarieven 2015 opslag duurzame energie elektriciteit
Naast een verhoging van de reguliere energiebelasting is de opslag duurzame energie
ook verhoogd.
Schijf
1e schijf (0-10.000 kWh)
2e schijf (10.001 – 50.000 kWh)
3e schijf (50.001 – 10.000.000 kWh)

Tarief 2015 per
kWh excl. BTW
€ 0,0036
€ 0,0046
€ 0,0012

Stijging t.o.v. 2014
57%
70%
71%

Tabel 2. Opslag duurzame energie elektriciteit 2015.

3. Tarieven 2015 energiebelasting aardgas
Schijf

Tarief 2015 per m3
excl. BTW
€ 0,1911

Stijging t.o.v. 2014

2e schijf (170.001 – 1.000.000
m3)

€ 0,0677

51,8%

3e schijf (1.000.001 – 10.000.000
m3)

€ 0,0247

51,5%

1e schijf (0-170.000 m3)

0,9%

Tabel 3. Energiebelasting aardgas 2015.

4. Tarieven 2015 opslag duurzame energie aardgas

Schijf
1e schijf (0-170.000 m3)
2e schijf (170.001 – 1.000.000 m3)
3e schijf (1.000.001 – 10.000.000
m3)

Tarief 2015 per m3
excl. BTW
€ 0,0074
€ 0,0028
€ 0,0008

Stijging t.o.v. 2014
61%
65%
60%

Tabel 4. Opslag duurzame energie aardgas 2015.

5. Heffingskorting:
Daarnaast is voorgesteld om de heffingskorting voor aansluitingen met een
verblijfsfunctie (een korting die u krijgt op de te betalen energiebelasting elektriciteit van
circa € 319 exclusief BTW per aansluiting) stapsgewijs te verlagen. Wanneer en hoe dit
plaats gaat vinden is nog niet bekend.
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Bijlage I Nieuwsbrief 13: De actuele energiemarkt in het kort
Elektriciteit
Na een aantal jaren met dalende prijzen op de termijnmarkt ligt het gemiddelde
prijsniveau in 2014 op een vergelijkbaar niveau als in 2013. De elektriciteitsprijzen zijn
na het uitbreken van de financiële crisis door vraaguitval en het beschikbaar komen van
nieuwe energiecentrales, waarvan de bouw al was begonnen, flink gedaald. Uit cijfers
van Tennet blijkt dat het elektriciteitsverbruik nog steeds licht daalt. Producenten en
leveranciers passen zich aan de nieuwe situatie aan via bijvoorbeeld versnelde
afschrijvingen van oude kolen- en gascentrales. Waardoor de dalende trend van de
afgelopen jaren lijkt af te vlakken.
Gemiddeld zijn de nachttarieven licht in prijs gestegen terwijl de dagtarieven ten
opzichte van 2013 een lichte daling laten zien. Dit is voor een belangrijk deel te herleiden
tot de toegenomen opwekcapaciteit uit zon en windenergie en de toegenomen integratie
van de energiemarkten in Noordwest Europa. Ook de lagere prijzen voor aardgas in 2014
hebben een drukkend effect op de dagprijzen. Per saldo is deze ontwikkeling gunstig
voor het collectief aangezien er meer elektriciteit verbruikt wordt gedurende de piekuren
dan in de daluren.

Voor kalenderjaar 2015 hebben we in 2014 de tarieven stapsgewijs vastgelegd bij de
leverancier Greenchoice. Door het leveringstarief voor 2015 niet in één keer vast te
leggen beperken we het risico van het vastleggen van bovengemiddelde prijzen.
Naarmate er op meer momenten een kleiner deel van de prijs wordt vastgelegd zijn we
beter in staat om de gemiddelde prijsontwikkeling te volgen.
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Aardgas
De winter 2013/2014 is zeer mild verlopen. In Zeeland is de temperatuur niet één keer
onder het vriespunt uitgekomen. Hierdoor hoefde men nauwelijks een beroep te doen op
de aardgasbergingen. De bergingen worden gedurende de zomer gevuld zodat in de
winter genoeg aardgas beschikbaar is voor verwarmingsdoeleinden. Naarmate de winter
vorderde en bleek dat er gedurende de zomer relatief weinig vraag zou zijn voor het
opnieuw vullen van de aardgasbergingen begon de prijs te dalen. Via deze weg heeft de
milde winter ook gevolgen voor de prijzen in de toekomst zoals voor levering in 2015.

Naast het weer wordt de prijsontwikkeling sinds begin dit jaar sterk bepaald door de
geopolitieke spanning als gevolg van het conflict in de Oekraïne. Na de annexatie van de
Krim en het neerschieten van een passagierstoestel boven Oost Oekraïne kende de
prijzen op de termijnmarkten een flinke prijsopleving. Na het sluiten van een
wapenstilstand en een akkoord over achterstallige betalingen van Oekraïne aan Rusland
lijkt het risico op onderbreking van de gasleveringen van Rusland aan Europa verminderd
te zijn afgenomen.
Op dit moment staat de prijs voor aardgas op bijna het laagste niveau in jaren. Door niet
in een keer de prijs vast te leggen bij het afsluiten van het leveringscontract bij
Greenchoice en stapsgewijs de prijs vast te zetten heeft het collectief kunnen profiteren
van de prijsontwikkeling op de termijnmarkt.
Volgend jaar
Voor komend jaar verwachten we nog geen impuls op de energieprijzen vanuit een sterk
economisch herstel. In het laatste half jaar worden juist veel groeiramingen naar
beneden toe bijgesteld. Uit de gegevens van Tennet blijkt ook dat het
elektriciteitsverbruik in Nederland nog steeds afneemt. In Azië dalen de prijzen voor
grondstoffen en ook de prijzen voor LNG zijn daar sterk gedaald door de groeivertraging
in China en een recessie in Japan. Door de tegenvallende vraag komt er ook meer LNG
beschikbaar voor de Europese markt wat een drukkend effect op de prijzen kan hebben.
Naast economische factoren kan het zo zijn dat weersfactoren en geopolitieke
omstandigheden een belangrijke stempel drukken op de prijsontwikkeling.
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