
 

 

 

 
 
 
Toelichting Tarieven 2022 
 

Zoals u ongetwijfeld in de pers hebt vernomen, zijn de energieprijzen vanaf eind 2021 fors 
gestegen. Vooral de prijsstijging van gas treft vele consumenten. Sommige gasklanten 
worden geconfronteerd met kostenstijgingen tot wel 60%.  
Ook de warmteleveranciers ontkomen niet aan prijsstijgingen die doorberekend moeten 
worden in de tarieven voor 2022.  
 
Voor de tarieven zelf, zie het Tarievenblad 2022. 
De tarieven kunt u ook inzien op onze website: https://www.meppelenergie.nl/tarieven 
 
In deze toelichting schetsen wij u de achtergronden die een rol spelen bij de 
tariefvaststelling. Ook geven wij een rekenvoorbeeld m.b.t. de kosten voor u als afnemer van 
MeppelEnergie. 
 
Context m.b.t. de tarieven 2022: 
1. De afgelopen jaren volgde MeppelEnergie de tariefstelling zoals vastgesteld door de 

ACM 
2. De energieprijzen (gas en elektriciteit) zijn fors gestegen 
3. De overheid compenseert de gestegen energiekosten voor 2022 met een bijdrage van 

ca. € 400 (deze compensatie wordt verrekend via de elektriciteitsleverancier) 
4. In de vaststelling door de ACM van het GJ-tarief 2022 is sprake van koppeling met de 

gasprijzen 
5. ACM verzoekt warmteleveranciers terughoudend te zijn in de verhoging van de tarieven 

voor 2022 
6. Diverse belangenbehartigers (Vereniging EigenHuis, Consumentenbond) roepen op om 

de prijsstijging in lijn te laten zijn met de extra overheidscompensatie 
7. Diverse warmteleveranciers hebben aangegeven tarieven 2022 te gaan berekenen die 

onder de maximale ACM-tarieven liggen 
8. Voor 2022 is het de uitdaging om tarieven vast te stellen die recht doen aan zowel het 

belang van bewoners als rekening houden met de inkoop/kostenstijgingen van de 
leverancier warmte & koude c.q. MeppelEnergie 

 
Het bovenstaande in overweging genomen heeft MeppelEnergie de tarieven 2022 als volgt 
vastgesteld: 
- Vaste kosten Warmte – Meterhuur – Afgifteset: conform ACM-tarieven 
- Vaste Kosten Koude: verhoging van de Tarieven 2021 met de Consumenten Prijs Index 

(CPI) van 2,4% 
- GJ-prijs: afslag op het maximale ACM GJ-tarief 
 
In onderstaand schema vergelijken wij de tarieven resp. kosten tussen: 

• Kolom 1: tarieven 2021 en berekening van kosten o.b.v. de tarieven 2021 

• Kolom 2: tarieven en kostenberekening indien de maximale ACM-tarieven aangehouden 
zouden zijn 

• Kolom 3: tarieven 2022 en berekening kosten o.b.v. de nieuwe tarieven 2022 
 
De berekeningen zijn gemaakt o.b.v. een ‘gemiddelde klant’ met een rijwoning en een 
verbruik van 35 GJ op jaarbasis. Afhankelijk van verbruik en de woningcategorie (vaste 
kosten koude) kunnen individuele situaties afwijken. De overheidscompensatie is berekend 
op een verbruik van 2700 KWh op jaarbasis. 
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• Bij het doorberekenen van de maximale ACM-tarieven zou de kostenstijging  
op jaarbasis ruim € 1000 bedragen (een stijging van 60%). Deze stijging is in lijn met de 
kostenstijging waar vele gasklanten in 2022 mee geconfronteerd worden 

• Het MeppelEnergie GJ-tarief is aanzienlijk lager dan het maximale ACM GJ-tarief 

• De vaste kosten stijgen op jaarbasis met € 27 

• Deze gemiddelde MeppelEnergie-klant betaalt in 2022 ruim € 500 meer voor  
warmte/koude dan in 2021, ofwel een kostenstijging van 30% 

• Het voorschotbedrag zou in dit rekenvoorbeeld stijgen met € 42 t.o.v. 2021 

• De hoogte van de overheidscompensatie (verrekend door de elektriciteitsleverancier) is 
afhankelijk van het KWh-verbruik: een deel wordt bepaald door verlaging van de 
energiebelasting op elektriciteit en een deel door het verhogen van de zgn. 
heffingskorting (een vast bedrag per dag) 

• Indien we de kosten van MeppelEnergie (o.b.v de tarieven 2022) salderen met de 
overheids-compensatie, dan resteert een kostenstijging van ruim € 50 
NB. De overheid heeft de compensatie in het leven geroepen als korting voor de 
gestegen energiekosten in 2022. Deze compensatie kan dus ook betrekking hebben op 
eventueel gestegen elektriciteitskosten. Het is dan arbitrair welk bedrag van deze 
compensatie dan toegekend wordt aan de kosten voor warmte en/of elektriciteit.           
De tarieven MeppelEnergie stijgen zondermeer; of de kosten van elektriciteit stijgen is 
afhankelijk van je contractvorm (vast - variabel). 

• De tarieven van MeppelEnergie 2022 zijn vergelijkbaar met of in een aantal gevallen 
lager dan de tarieven van overige warmtenetten in Nederland 

Warmtetarieven MeppelEnergie (vergelijking 2021-2022)

Tarieven ME 2021 ACM max 2022 ME 2022

Vastrecht Warmte € 478,10 € 494,58 € 494,58

Vastrecht Meettarief € 26,83 € 27,47 € 27,47

Vastrecht Afgifteset € 125,50 € 131,16 € 131,16

GJ-tarief € 25,51 € 53,95 € 39,24

Vastrecht Koude (II Rijwoning) € 191,28 n.v.t. € 195,87

Kosten bewoner op jaarbasis ME 2021 ACM max 2022 ME 2022

(verbruik = 35 GJ)

Vastrecht Warmte € 478,10 € 494,58 € 494,58

Vastrecht Meettarief € 26,83 € 27,47 € 27,47

Vastrecht Afgifteset € 125,50 € 131,16 € 131,16

GJ-tarief € 892,85 € 1.888,25 € 1.373,40

Vastrecht Koude (cat. II - Rijwoning) € 191,28 € 195,87 € 195,87

Totaal € 1.714,56 € 2.737,33 € 2.222,48

Totaal per maand € 142,88 € 228,11 € 185,21

Compensatie overheid* € 454,00 € 454,00

Vergelijking kosten 2021-2022 € 1.714,56 € 2.283,33 € 1.768,48

Per maand € 142,88 € 190,28 € 147,37

* Compensatie wordt verrekend door

    de elektriciteitsleverancier


