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1 Korte 
modelbeschrijving 
1.1 Inleiding 

Om energieprijzen voor een breed scala aan sectoren binnen het NEV-rekensysteem op een 
consistente manier beschikbaar te maken is het energieprijzenmodel ontwikkeld. Informatie 
over energieprijscomponenten is vaak verspreid over veel verschillende bronnen beschikbaar 
en door verschillende afbakeningen en berekeningsmethoden niet altijd één op één vergelijk-
baar. Groothandelsprijzen, energiebelastingen en aansluit- en transporttarieven staan elk in 
een andere bron. Eindgebruikersprijzen voor elektriciteit en aardgas zijn opgebouwd uit een 
groot aantal componenten die weer afhangen van het type aansluiting en de verbruikskarak-
teristieken van de eindgebruiker. Welke tarieven en prijzen moeten worden gebruikt hangt af 
van de karakteristieken van de eindgebruikssector.  
 
Het energieprijzenmodel heeft twee hoofddoelen: 
 

1. Het leveren van prijsinformatie over elektriciteit en aardgas, uitgesplitst naar prijs-
componenten, aan de sectormodellen van het NEV-rekensysteem 

2. Het leveren van prijsinformatie uitgesplitst naar prijscomponenten voor eindge-
bruiks(sub-)sectoren om deze informatie toegankelijk te maken met behulp van de 
MONIT-energiedatabase.  

Het gaat in beide gevallen om zowel historische als geraamde toekomstige prijzen voor ge-
bruik in het NEV-rekensysteem. Voor steenkool, ruwe olie, biomassa en CO2-prijzen worden 
alleen historische en toekomstige groothandelsprijzen opgenomen.  
 
Het model voert resultaten uit naar de centrale database van het NEV-rekensysteem; deze 
worden vervolgens gebruikt door de sectormodellen voor huishoudens (SAWEC), diensten 
(SAVE-Services) en industrie en landbouw (SAVE-Productie), door het hernieuwbare energie-
model (Resolve-E), door het raffinaderijmodel SERUM, door het elektriciteitsmodel 
COMPETES en voor de berekening van de energierekening van huishoudens in de KEV. Ook 
in de energiedatabase MONIT is een aparte sectie met energieprijzen opgenomen. 

1.2 Wat zit er in? 

Vooralsnog zijn alleen de Nederlandse elektriciteits- en gasprijzen voor verschillende afne-
mergroepen gespecificeerd. Dat zijn de energieprijzen die vanwege aansluittype en ver-
bruiksniveau de meeste variatie kennen per eindgebruiks(sub-)sector1. Bij olie- en 
kolenprijzen spelen dit soort factoren nauwelijks een rol. In het geval van elektriciteit speelt 
het moment van het verbruik ook nog een rol omdat elektriciteitsprijzen per uur variëren, 
maar het energieprijzenmodel bevat geen informatie op uurbasis; het beperkt zich tot gege-
vens per jaar. Het gaat om zowel historische als geraamde toekomstige prijzen voor gebruik 
in het NEV-rekensysteem. De toekomstige prijzen kunnen in verschillende scenario’s in de 
                                                
1 De organische basischemie is bijvoorbeeld een subsector van de sector industrie. 
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ramingen verschillen vanwege verschillen in het veronderstelde beleid (bijvoorbeeld in ener-
giebelastingtarieven of tarieven voor opslag duurzame energie).  
 
De opbouw van de gemiddelde elektriciteits- en gasprijzen voor een aantal voorbeeldsecto-
ren is weergegeven in de figuren 1 t/m 4. Van links naar rechts neemt het gemiddelde elek-
triciteits- en gasverbruik per aansluiting in de voorbeeldsectoren toe, net als de capaciteit 
van de aansluiting. Hieraan is te zien in welke mate de energieprijzen dalen bij toenemend 
verbruik. De gemiddelde energieprijzen omvatten ook de vaste tariefcomponenten – vast-
recht, vermogen, teruggave energiebelasting – en zijn van belang voor de totale energiere-
kening. De marginale energieprijzen omvatten alleen de componenten die per kWh of m3 
afgerekend worden, en het zijn vooral deze die van belang zijn voor de rentabiliteit van ener-
giebesparende technieken of voor de keuze voor zuiniger apparaten en installaties.   

 
Figuur 1 – Elektriciteitsprijscomponenten voor vier voorbeeldsectoren in 2020 in euro-
cent2016 per kWh zoals gebruikt in de NEV2017. De prijscomponenten met *) ernaast zijn 
vaste jaarlijkse tariefcomponenten die zijn omgerekend naar een bedrag per kWh op basis 
van een geschat gemiddeld jaarverbruik per aansluiting in de sector. 
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Figuur 2 – Marginale elektriciteitsprijzen opgesplitst in prijscomponenten voor vier voor-
beeldsectoren in 2020 in eurocent2016 per kWh zoals gebruikt in de NEV2017.  
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Figuur 3 – Aardgasprijscomponenten voor vier voorbeeldsectoren in 2020 in eurocent2016 
per m3 zoals gebruikt voor de NEV2017. De prijscomponenten met *) ernaast zijn vaste jaar-
lijkse tariefcomponenten die zijn omgerekend naar een bedrag per m3 op basis van een ge-
schat gemiddeld jaarverbruik per aansluiting in de sector. 
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Figuur 4 – Marginale aardgasprijzen opgesplitst in prijscomponenten voor vier voorbeeld-
sectoren in 2020 in eurocent2016 per m3 zols gebruikt in de NEV2017.  
 

1.3 Werking 

Het model leest brongegevens uit de database van het NEV-rekensysteem in, berekent ener-
gieprijscomponenten per subsector en schrijft de resultaten voor de subsectoren weg naar de 
database. De brongegevens zijn de historische gegevens vanaf 1995 over groothandelprijzen 
(bij elektriciteit piek- en dalprijzen van TenneT en APX, voor gas TTF), energiebelasting, op-
slag duurzame energie (ODE) (zowel energiebelasting- als ODE-tarieven via de Belasting-
dienst) en aansluit-, transport- en netwerktarieven (op basis van de tarieven van Liander). 
Voor sommige gegevens is er ook informatie over toekomstige prijzen: voor groothandels-
prijzen voor aardgas op basis van forwardprijzen (TTF) voor de nabije toekomst en ramingen 
uit de World Energy Outlook van de IEA voor de periode daarna, voor de energiebelasting en 
de ODE op basis van informatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor 
groothandelsprijzen voor elektriciteit de output van COMPETES-model. Als er geen informatie 
over toekomstige prijscomponenten beschikbaar is worden de prijs meestal constant gehou-
den (in vaste prijzen).  
 
De prijzen per subsector zijn gebaseerd op aannamen over de meest representatieve aan-
sluitkarakteristieken waaronder het gemiddelde jaarverbruik van elektriciteit en gas voor de 
verschillende subsectoren. Bij elektriciteit gaat het om karakteristieken zoals het spannings-
niveau van de aansluiting, het aansluittype (dat met het vermogen van de aansluiting te 
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maken heeft), het contractvermogen, het jaarverbruik en de aandelen van het verbruik die 
vallen in respectievelijk de piek- en daluren. Bij aardgas gaat het om de aansluitdruk, de 
draaiuren per jaar en het jaargebruik. Per industriële subsector is er één set van aannamen, 
maar in de dienstensubsectoren zijn soms verschillende typen afnemers onderbracht met elk 
hun aandeel in het verbruik. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de zakelijke dienstverlening en 
de banken. De details van de aangenomen aandelen per subsector zijn zichtbaar in de 
MONIT energieprijzen-interface. 

1.4 Belangrijkste aannames 

Voor het berekenen van de vaste kostencomponenten per m3 gas en kWh elektriciteit is er 
per subsector door sectorexperts een aanname gedaan voor het jaarverbruik.  
 
Een belangrijke prijscomponent die niet openbaar beschikbaar is, is de handelsmarge op 
groothandelsprijzen. Die marge is af te leiden uit het vergelijken van de prijs zoals die volgt 
uit het optellen van de bekende prijscomponenten en de beschikbare informatie over de in 
rekening gebrachte totaalprijzen. Die totaalprijzen zijn echter niet voor alle sectoren beschik-
baar. Voor huishoudens en het MKB zijn totaalprijzen te vinden via bijvoorbeeld prijsvergelij-
kingssites, maar voor grootverbruikers in industrie en diensten zijn de bronnen schaars. Voor 
die sectoren wordt gebruik gemaakt van gegevens van het CBS. De op deze manier afgeleide 
handelsmarge is daarmee een indirect afgeleide schatting.  
 
Een andere voor de projecties belangrijke onzekere prijscomponent betreft de groothandels-
prijzen van aardgas en van elektriciteit (waarvan de prijs afhangt van onder andere onzekere 
aardgas- en steenkoolprijzen). Voor de Nationale Energieverkenning worden ruime onzeker-
heidsmarges op groothandelsprijzen gehanteerd, maar in het energieprijzenmodel zijn alleen 
de prijzen zonder onzekerheidsmarges opgenomen. 

1.5 Beperkingen en verdere ontwikkeling 

Als de informatie wordt gebruikt om de hoogte van subsidies te bepalen moet dat met de no-
dige voorzichtigheid gebeuren, omdat het gemiddelde jaarverbruik per aansluiting voor ie-
dere subsector is geschat en omdat de aangenomen aansluittypen per subsector de prijzen 
ook beïnvloeden. De aannames beinvloeden de uitkomsten voor de variabele prijscomponen-
ten als het verbruik in een andere energiebelastingschijf terecht komt. De belangrijkste on-
zekere factor betreft echter de toekomstige groothandelsprijzen. Het model wordt verder 
ontwikkeld door de schatting van de groothandelsmarges te verbeteren.  
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