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Beste deelnemer van het collectief Energie voor Kerken,
Het zal niemand ontgaan zijn dat er momenteel veel speelt in de energiemarkt. Via deze
nieuwsflits willen wij u informeren welke gevolgen dit heeft voor de begroting 2023. Graag
geven wij antwoord op twee veel gestelde vragen:
1. Wij hebben ons als deelnemer verbonden aan het collectief 2023 – 2025. Hoe staat het er
nu voor?
2. Wat betekent de actuele situatie voor uw begroting van 2023?

1. Wij hebben ons als deelnemer verbonden aan het collectief 2023 – 2025. Hoe staat het
er nu voor?
Allereerst bedanken wij de deelnemers die zich hebben verbonden aan het nieuwe collectief
2023 – 2025. Van de reeds ontvangen commitmentverklaringen geeft 98.8% van de deelnemers
aan weer mee te doen met het collectief 2023 – 2025. Heeft u uw keuze voor 2023 – 2025 nog
niet gemaakt? Wij zien uw keuze graag zo snel mogelijk tegemoet.
Is er al een leverancier voor het collectief 2023 – 2025?
Tot op heden is er nog geen leverancier gekozen voor het collectief 2023 – 2025. De
onderhandelingen met de Nederlandse leveranciers zijn de afgelopen maand gestaakt in
verband met de Russische invasie van Oekraïne. Dit heeft er toe geleid dat er Nederland-breed
door leveranciers geen tenders worden geoffreerd. Het collectief houdt de situatie scherp in de
gaten en zodra de omstandigheden het toelaten, worden de onderhandelingen voortgezet.
Heeft het collectief al (gedeeltelijk) elektriciteit & gas ingekocht voor de jaren 2023 – 2025?
Er is voor de jaren 2023 – 2025 nog geen elektriciteit en gas ingekocht. De onderhandelingen
dienen eerst te leiden tot een keuze van leverancier, voordat het inkoopproces van start kan
gaan. Voor een uitgebreide toelichting over het inkoopproces verwijzen wij u graag naar het
projectplan 2023 – 2025 op de website www.energievoorkerken.nl.
2. Wat betekent de actuele situatie voor uw begroting van 2023?
Omdat het inkoopproces voor de jaren 2023, 2024 en 2025 nog niet is gestart, kan het collectief
hier nog geen volledig antwoord op geven. Voor de begroting van 2023 is er daarom gekozen
om te kijken naar de energieprijzen op 31 maart 2022. In grafiek 1 & 2 vindt u de slotkoers van
stroom & gas op 31 maart 2022.

Grafiek 1. Slotprijzen groothandelsmarkt gas jaren 2023 – 2027 per 31 maart
2022.

Grafiek 2. Slotprijzen groothandelsmarkt elektra jaren 2023 – 2026 per 31
maart 2022.

Op 31 maart wordt 1m³ gas verhandeld voor €0,7042/m³*. U betaalt momenteel
€0,2646/m³.
Op 31 maart wordt 1 kWh verhandeld voor €0,20325/kWh*. U betaalt momenteel
€0,07692/kWh.
Als het collectief uw stroom en gas nu zou inkopen dan is uw kale leveringstarief ongeveer
driemaal zo hoog als in 2022. Uw totale energierekening is een optelsom van het kale
leveringstarief, de Energiebelasting, de Opslag Duurzame Energie en 21% btw heffing. Mochten
deze variabelen in 2023 gelijk zijn aan 2022, dan dient u rekening te houden met een
verdubbeling van uw totale energiekosten over het gehele jaar 2023.
*De groothandelsprijzen van aardgas worden uitgedrukt in MWh/EUR. Om de prijs per EUR/m³
weer te geven, dient er gerekend te worden met een factor 0,0097694444.
*De groothandelsprijzen van elektra worden uitgedrukt in MWh/EUR. Om de prijs per EUR/kWh
weer te geven, dient er gerekend te worden met een factor 0.001 (1/1000).
En hoe nu verder?
De energiemarkt verkeert momenteel in een zeer onzekere tijd. Het is daarom ook lastig te
voorspellen wat de energiemarkt zal doen in de verdere loop van 2022. Wat wij u wel kunnen
garanderen is dat het collectief er alles aan zal doen om uw energiekosten zo laag mogelijk te
houden. De onzekere markt vraagt daarnaast om extra informatievoorziening. Wij zullen onze
deelnemers dan ook vaker dan normaal op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken.
Heeft u vragen over de nieuwsflits? Graag komen wij met u in contact. U kunt ons bereiken
via evk@hellemansconsultancy.nl of bellen naar 030-2255017.
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U ontvangt dit bericht als deelnemer aan Energie voor Kerken op het volgende adres {{email}}.
Voor een goede ontvangst voegt u evk@hellemansconsultancy.nl toe aan uw adresboek. afmelden

