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Wijziging variabele tarieven 
Particulier, met ingang van 1 januari 2023 

Inleiding 
Helaas stijgen de variabele leveringstarieven flink per 1 januari 2023 en dat terwijl in de media de laatste 
weken gesproken wordt over daling van de energietarieven. Hoe zit dat nu? 

De grafiek hiernaast toont de 
prijsontwikkeling van aardgas en daarin is te 
zien dat de gemiddelde marktprijzen over de 
periode 1 juli 2022 t/m heden ruim hoger 
liggen dan in de eerste helft van 2022. 
Inkoop voor de variabele leveringstarieven 
wordt gespreid uitgevoerd over de maanden 
voorafgaand aan de nieuwe prijsperiode. 
Eind augustus was er een extreme piek op 
de markt en vanaf dat niveau is er inderdaad 
sprake van een forse daling en dat is wat we 
in de media in de berichtgeving terugzien. 
Dat neemt echter helaas niet weg dat de 
markt nog steeds op een veel hoger niveau 
zit dan in de eerste helft van dit jaar. 

Uiteraard blijven wij onze uiterste best doen om de leveringstarieven zo scherp mogelijk te houden. Als 
coöperatieve leverancier van Nederlandse zon- en windenergie zijn we in staat de opbrengst uit de 
duurzame opwek binnen ons collectief terug laten vloeien naar onze klanten en zo in ieder geval de 
stijging van de elektriciteitsprijs te kunnen dempen. 

Nieuwe leveringstarieven 
Hieronder vind je een overzicht met de wijzigingen in de tarieven voor zowel elektriciteit als gas. In de 
nieuwe tarieven is rekening gehouden met 21% btw die vanaf 1 januari weer op de energie zal gelden. 

De nieuwe netbeheerkosten zijn nog niet bekend, vanaf 1 januari zullen ze terug te vinden zijn in Mijn 
Nieuwe Energie onder Mijn tarieven. 

Tarieven elektriciteit Eenheid t/m 31-12-2022 
inclusief 9% btw 

vanaf 1-1-2023 
inclusief 21% btw 

Levering normaaltarief per kWh € 0,305081 € 0,528816 
Levering laagtarief per kWh € 0,288522 € 0,465126 
Levering enkeltarief per kWh € 0,294785 € 0,487585 
Netto teruglevering tarief per kWh € 0,196032 € 0,292551 
Vaste leveringskosten per dag € 0,168950 € 0,187550 
Overheidsheffingen (t/m 10.000 kWh)* per kWh € 0,073346 € 0,152448 
Vermindering energiebelasting* per jaar € 742,98 € 596,86 
Tarieven gas Eenheid t/m 31-12-2022 

inclusief 9% btw 
vanaf 1-1-2023 
inclusief 21% btw 

Levering gastarief per m3 € 1,256039 € 2,151929 
Vaste leveringskosten per dag € 0,168950 € 0,187550 
Overheidsheffingen (t/m 170.000 m3)* per m3 € 0,490195 € 0,592658 

* De getoonde overheidsheffingen zijn gebaseerd op hetgeen bij ons bekend is op 28 november 2022. 

https://mijn.samenom.nl/
https://mijn.samenom.nl/
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Toelichting prijsplafond 
In oktober kondigde de overheid een prijsplafond aan en hebben we hierover gecommuniceerd.  

Het invoeren van het prijsplafond zorgt ervoor dat de hierboven vermelde tarieven alleen gelden voor de 
energie die je boven de grens van het prijsplafond gebruikt. Deze grens is voor elektriciteit 2.900 kWh en 
voor gas 1.200 m3. Tot die grens geldt het tarief dat door de overheid is vastgesteld, voor elektriciteit is 
dat € 0,40 per kWh en voor gas € 1,45 per m3. Deze tarieven zijn inclusief btw en overheidsheffingen. 

Op dit moment zijn helaas nog steeds niet alle details bekend vanuit de overheid. Mocht je voor 1 januari 
vragen hebben over je persoonlijke situatie kijk dan bij onze veelgestelde vragen onder het kopje 
Maatregelen overheid. 

Wat kun je zelf doen om de kosten te beperken? 
De duurzaamste en de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. We helpen je daarom 
graag op verschillende manieren bij het verlagen van je energieverbruik. Tips vind je hier. 

https://www.samenom.nl/over-om/veelgestelde-vragen/
https://www.samendewinterdoor.nu/
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