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Geldstromenkaart elektriciteitsmarkt

Over deze kaart
Deze visualisatie en kaart laten zien wat de belangrijkste geldstromen zijn in de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Op de kaart staat wie wat betaalt. De kaart beperkt 

zich tot de belangrijkste exploitatiestromen. Investeringen, innovatiegelden en de geldstromen richting toeleveranciers zijn hier buiten beschouwing gelaten. De 
nummers in deze kaart corresponderen met de geldstromen in de visualisatie. Deze visualisatie en kaart zijn onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.

Kleinverbruikers

Grootverbruikers

Leveranciers

Kleinverbruikers betalen hun energierekening aan hun energieleverancier ❶

De energierekening bestaat uit meerdere onderdelen, die de energieleverancier deels doorbetaalt aan andere partijen.
De energierekening bevat de vaste en variabele leveringskosten voor de verbruikte energie.
De energierekening bevat netbeheerkosten voor aansluiting, transport en elektriciteitsmeter.
De energierekening bevat de energiebelasting die stijgt met gebruik, waar een vaste vermindering energiebelasting vanaf gaat.
De energierekening bevat de Opslag Duurzame Energie (ODE), een belasting die stijgt met gebruik.
Over de hele energierekening (levering, netbeheer en belastingen) wordt 21 procent btw geheven.

Grootverbruikers betalen hun energierekening aan hun energieleverancier ❶

De energierekening bestaat uit meerdere onderdelen, die de energieleverancier deels doorbetaalt aan andere partijen.
De energierekening bevat de vaste en variabele leveringskosten voor de verbruikte energie.
De energierekening bevat de kosten voor landelijk netbeheer.
De energierekening bevat de energiebelasting.

Grootverbruikers kopen een deel van hun stroom buiten een leverancier om

Grootverbruikers kunnen rechtstreeks stroom inkopen bij producenten.❷
Grootverbruikers kunnen rechtstreeks stroom inkopen op de beurs of bij handelaren (over the counter).❸

Grootverbruikers betalen netbeheerders voor netbeheer ❹

Grootverbruikers betalen de kosten voor regionaal netbeheer apart.
Grootverbruikers (ongeveer veertig) betalen de landelijk netbeheerder rechtstreeks voor het (extra) hoogspanningsnet.

Leveranciers kopen stroom in bij een programmaverantwoordelijke partij of bij de beurs en handelaren

Leveranciers kopen stroom in bij een pv-partij op basis van een gecontracteerde prijs.❺
Leveranciers kopen stroom in op de beurs voor elektriciteit of bij handelaren (over the counter).❻

Leveranciers betalen kleine producenten voor de stroom die zij zelf opwekken en/of terugleveren aan het net ❼

Leveranciers betalen bijvoorbeeld huishoudens die via zonnepanelen elektriciteit opwekken en leveren aan het net.

Leveranciers dragen de belastingen die zij van verbruikers hebben ontvangen af aan de overheid ❽

Leveranciers dragen energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw af aan de rijksoverheid.

Leveranciers dragen netbeheerkosten die zij hebben ontvangen af aan netbeheerders ❾

Leveranciers dragen de kosten voor aansluiting, transport en elektriciteitsmeter af aan de netbeheerder.
Voor gebruik van het hoogspanningsnet dragen regionaal netbeerders af aan de landelijk netbeheerder (TenneT).
Voor grootverbruikers innen en dragen ze alleen de kosten voor landelijke netbeheer af aan de landelijk netbeheerder (TenneT).
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Programmaverantwoordelijke partijen kopen stroom via een handelaar of beurs, of rechtstreeks van een producent

PV-partijen kopen een deel van hun stroom in op een elektriciteitsbeurs.❿
Nederland kent een beurs voor de korte termijn (per uur, de APX) en een beurs voor de langere termijn (Endex).
PV-partijen kopen een deel van hun stroom in rechtstreeks van een handelaar (over the counter).❿
PV-partijen kopen een deel van hun stroom rechtstreeks in van een producent.⓫

PV-partijen betalen de netbeheerder een bedrag voor verschil tussen vraag en aanbod (onbalans) dat op het netwerk ontstaat ⓬

TenneT berekent per dag de onbalans op het stroomnet en verrekent dit met PV-partijen op basis van de stroom die zij 
hebben ingekocht en verkocht.

Handelaren kopen stroom in ⓭

Handelaren kopen stroom in, rechtstreeks van producenten of via de beurs, en verkopen deze weer door.

Grote producenten betalen voor hun CO₂-uitstoot

Grote producenten die CO2 uitstoten kopen op een beurs CO2-emmissierechten.⓮
Producenten gaan de overheid een CO2-heffing betalen als de prijs voor Europese emissierechten te laag is (minimumprijs).⓯

De overheid betaalt producenten die duurzame energie opwekken via de subsidieregeling SDEK (vroeger SDE++) ⓰

De overheid betaalt producenten per kilowattuur voor het verschil tussen kostprijs van opwekking en de marktprijs.
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