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Wat doet Ennatuurlijk hiermee?
We weten dat de stijging van het warmtetarief gevolgen gaat hebben voor jou en daar maken we ons 
zorgen over. We leggen hieronder uit hoe wij de prijsstijging proberen te dempen.  
Ook leggen we uit hoe de overheid je helpt met een vergoeding voor de stijgende energieprijzen. 

Kosten demping
De kosten voor warmte zijn dit jaar helaas hoger. De verhoging komt met name door de forse stijging 
van de inkoopkosten van energie. We hebben er alles aan gedaan ons warmtetarief zo laag mogelijk  
te houden maar we kunnen een stijging niet voorkomen omdat de kosten om warmte te maken ook 
veel hoger zijn. Ondanks deze stijging blijven je kosten bij een gemiddeld verbruik van 30 GJ ongeveer 
420 euro per jaar onder de verhoging die onze toezichthouder Autoriteit Consument Markt toestaat.  
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Vergoeding 
vanuit de overheid

Alle huishoudens in Nederland krijgen een vergoeding
Door de stijgende energieprijzen heeft de overheid ervoor gekozen om alle huishoudens in Nederland 
een vergoeding te geven. Deze vergoeding zal de extra kosten aan energie iets beperken, maar het 
blijft een feit dat velen van ons flink meer geld kwijt zullen zijn aan energie in 2022. Warmteprijzen 

stijgen daarbij minder hard dan gasprijzen maar alle energiebronnen worden geraakt. 

Vergoeding voor warmte via elektriciteit 
De vergoeding van de overheid voor de gestegen energieprijzen ontvang je via je 
elektriciteitsrekening. Je ziet het dus NIET terug op je Ennatuurlijk jaarafrekening. Dat lijkt raar maar 
de overheid kiest hiervoor omdat elke Nederlander een elektriciteitsaansluiting heeft. Zo krijgt echt 
iedereen de vergoeding. De vergoeding krijg je door een vaste teruggave van de energiebelasting 
(heffingskorting) en een verlaging van het belastingtarief op stroom.

Op de pagina 5 willen we je laten zien hoe hoog de gemiddelde kosten voor warmte zijn in 2022.
Je kunt deze berekening dus niet 1 op 1 gebruiken voor je eigen situatie. De berekening verschilt 
van klant tot klant. In dit voorbeeld werken we met een warmteverbruik van 30 Gigajoule. Dit is het 
gemiddelde verbruik van onze klanten per jaar. Daarnaast werken we met afgeronde getallen. Het 
voorbeeld op de volgende pagina hebben we gemaakt om je een idee te geven van hoe de demping 
van je energiekosten er uit kan zien.



Extra toeslag  
voor lagere inkomens

Hoe werkt het?
Heb je een inkomen op of net boven het sociaal minimum, dan ontvang je ongeveer 200 euro extra 
toeslag via je gemeente. Deze eenmalige tegemoetkoming ontvangen huishoudens met een laag 
inkomen via de categoriale bijzondere bijstand.

Als je in de bijstand zit, dan ontvang je het bedrag automatisch via je gemeente. Je hoeft hiervoor 
dus niets te doen. Behoor je tot een andere groep, zoals bijvoorbeeld IOW-gerechtigden, AOW-
gerechtigden zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen met een laag inkomen, dan kun je ook 
aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming. Als je niet automatisch wordt bereikt, dan kun 
je je melden bij je eigen gemeente.



Zo werkt het

Rekenvoorbeeld 2022
Bij een verbruik van 30 Gigajoule betaal je bij Ennatuurlijk ongeveer 1.850 euro per jaar op basis van onze 

tarieven van 2022. 

Via je elektriciteitsrekening krijg je jaarlijks een belastingteruggave. Dit is de bijdrage van de overheid om de 

stijging in de energiekosten te dempen. Vorig jaar bedroeg deze 560 euro en dit jaar wordt deze eenmalig 

opgehoogd met 265 euro om de sterk stijgende energieprijzen van dit jaar te compenseren. In totaal gaat je 

elektriciteitsrekening hierdoor met 825 euro naar beneden. 

Je houdt dus 825 euro over, die je niet aan je elektriciteitsleverancier hoeft te betalen en die bedoeld is om 

de prijsstijging voor warmte te compenseren. Voor het gemak gebruiken we alleen de heffingskorting in dit 

voorbeeld. Want daarnaast gaat het belastingtarief op stroom omlaag. Hoeveel minder belasting je daar gaat 

betalen is afhankelijk van hoeveel stroom je verbruikt en kunnen we in deze uitleg helaas niet meenemen.

Heb je een inkomen op of net boven het sociaal minimum, dan ontvang je nog een extra toeslag via je 

gemeente van ongeveer 200 euro.

Onze jaarrekening bestaat uit de levering van warmte, vaste kosten warmte, meetkosten en kosten 
voor je afleverset (voor alleen warmte of voor warmte en warm kraanwater). Als je deze bij elkaar 
optelt, dan krijg je het bedrag dat je in een jaar uitgeeft aan warmte.

Op www.ennatuurlijk.nl/tarieven vind je onze algemeen geldende tarieven. In sommige gevallen zijn er andere 
tarieven,dus controleer altijd je persoonlijke tarieven via www.mijnwarmte.nl. Naast de kosten voor warmte betaal je 
mogelijk ook nog voor je afleverset. Dit tarief vind je ook op je persoonlijke pagina op Mijn Warmte. 

http://www.ennatuurlijk.nl/tarieven
http://www.mijnwarmte.nl


Het warmtetarief is een stuk hoger dan in 2021 en daarom ga je vanaf 1 januari 

2022 meer betalen voor je warmte. Je huidige voorschot is hierop nog NIET 
aangepast. Het is een goed idee om dit wel te doen om te voorkomen dat je 

veel moet bijbetalen aan het einde van het jaar. Op de “Mijn Warmte”-website 

van Ennatuurlijk kun je eenvoudig je voorschot controleren en aanpassen. 

Lees in dit stappenplan hoe je een account kunt aanmaken en kunt 

inloggen om te controleren of je voorschotbedrag nog voldoende is.  

Zo wordt de kans dat je achteraf moet bijbetalen kleiner.

Zo verklein je de 
kans op bijbetalen op je 
jaarafrekening

klantenservice@ennatuurlijk.nl

085-2734567

https://ennatuurlijk.nl/sites/default/files/2021-12/Stap%20voor%20stap%20je%20voorschotbedrag%20controleren%20en%20aanpassen.pdf
mailto:klantenservice%40ennatuurlijk.nl?subject=
tel:085-2734567

