
Stappenplan bij Rekentool Tegemoetkoming Compensatieregeling 

Energiekosten Maatschappelijke organisaties 

U heeft het Excelbestand “Rekentool Tegemoetkoming Compensatieregeling Energiekosten 

Maatschappelijke organisaties” gedownload. In dit bestand vult u in een aantal cellen in wat de 

eenheidsprijzen voor energie waren per 1 januari 2022, het jaarverbruik van een jaar tussen januari 

2019 en oktober 2022 en de eenheidsprijzen voor energie die u betaalt of gaat betalen in de 

maanden oktober, november en december 2022 en januari, februari en maart 2023. Dit stappenplan 

neemt u stap voor stap mee door het Excelbestand.  

Stap 1: Naam organisatie 

U vult in cel C2 in wat de naam van uw organisatie is.  

Stap 2: Heeft u een kleinverbruiksaansluiting? 

U vult in cel C3 in of u een kleinverbruiksaansluiting voor elektriciteit heeft. U vult in cel C4 in of u 

een kleinverbruiksaansluiting voor elektriciteit heeft voor gas of warmte. Of uw organisatie een 

kleinverbruiksaansluiting heeft, bepaalt of het door de Rijksoverheid gecreëerde prijsplafond voor 

energie op uw organisatie van toepassing is. Als u aangeeft dat u kleinverbruiker bent, wordt in de 

berekening naar rato van uw verbruik het prijsplafondtarief toegepast. U bent kleinverbruiker van 

elektriciteit als uw organisatie een aansluiting heeft met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. U 

bent kleinverbruiker van gas als uw organisatie een gasmeter tot het type G25 heeft.  

Stap 3: Wat was het jaarverbruik van uw organisatie van een jaar vallend tussen januari 2019 en 

oktober 2022? 

Om uw tegemoetkoming te kunnen bepalen, hebben wij inzicht nodig in uw netto jaarverbruik. We 

vragen u om het jaarverbruik in te vullen van één aaneengesloten jaar vallend tussen 1 januari 2019 

en 1 oktober 2022. Let op: neem dus het verbruik van 1 jaar. Aan de hand van het hier ingevulde 

verbruik wordt de tegemoetkoming voor uw organisatie berekend. U vult in cel C7 in wat het 

jaarverbruik van uw organisatie was voor elektriciteit in kWh van een jaar vallend tussen januari 2019 

en oktober 2022. U vult in cel C8 in wat het jaarverbruik van uw organisatie was voor gas in m3 van 

een jaar vallend tussen januari 2019 en oktober 2022. Indien u in plaats van een gasaansluiting een 

warmteaansluiting heeft, vult u in cel C9 in wat het jaarverbruik van uw organisatie was voor warmte 

in GJ van een jaar vallend tussen januari 2019 en oktober 2022. De ingevulde gegevens bewijst u 

door in het aanvraagformulier op de website uw jaarafrekening van het gekozen jaarverbruik te 

uploaden.  

Let op (1): Als uw organisatie een gasaansluiting heeft, vult u bij warmte niks in. Als uw organisatie 

een warmteaansluiting heeft, vult u bij gas niks in. Dit geldt ook bij de volgende stappen waar naar 

de eenheidsprijzen voor gas of warmte wordt gevraagd. 

Let op (2): Is uw huidige verbruik nu substantieel gewijzigd ten opzichte van het opgegeven verbruik 

van een jaar vallend tussen januari 2019 en oktober 2022 (bijvoorbeeld door de aanleg van 

zonnepanelen)? Corrigeer dan bij het invullen van het verbruik in de cellen C7, C8 of C9 van het 

Excelbestand voor dit verschil.  

Stap 4: Welke eenheidsprijzen betaalde uw organisatie voor energie op 1 januari 2022? 

Bij de berekening van de tegemoetkoming vergelijken wij de eenheidsprijzen (alle 

verbruiksgerelateerde kosten, zie ‘Let op (1)’) van de huidige winter met die van de vorige winter. 



Daarbij hanteren wij voor de vorige winter de datum 1 januari 2022 als uitgangspunt (zie ook ‘Let op 

(2)’). 

U vult dus in cel C11 in welke prijs (verbruiksgerelateerde kosten) uw organisatie betaalde op 1 

januari 2022 voor 1 kWh elektriciteit. In cel C12 vult u in welke prijs uw organisatie betaalde op 1 

januari 2022 voor 1 m3 gas. Indien u in plaats van een gasaansluiting een warmteaansluiting heeft, 

vult u in cel C13 in welke prijs uw organisatie betaalde op 1 januari 2022 voor 1 GJ warmte. 

Let op (1): U dient uit te gaan van de eenheidsprijzen in die uw organisatie betaalde op 1 januari 

2022. De in te vullen energieprijzen bestaan voor elektriciteit en gas uit het kale leveringstarief, 

energiebelasting, BTW en opslag duurzame energie. Dit zijn alle verbruiksgerelateerde kosten. De 

vaste leveringskosten en netwerkkosten maken dus geen onderdeel uit van dit bedrag. Voor warmte 

gaat het om de prijs inclusief btw. Eventuele vaste kosten zoals ‘Vaste kosten warmte’, ‘meetkosten’ 

of ‘Afleverset warmte’ maken geen onderdeel uit van deze prijs. 

Let op (2): Wanneer sprake is van wisselende prijzen in de periode oktober 2021-maart 2022, mag 

ervoor gekozen worden een gewogen gemiddelde prijs (waarbij iedere maand dezelfde waarde kent) 

op te nemen. 

Let op (3): Indien sprake is van een dag- en nachttarief, kies dan voor het gemiddelde van deze twee 

tarieven. 

Om deze gegevens te kunnen controleren vragen wij u om in het aanvraagformulier op de website 

een of meer documenten bij te voegen, waaruit de eenheidsprijs op 1 januari 2022 blijkt. Het 

eenvoudigst kan dit met de jaarafrekening (waarin de datum van 1 januari 2022 valt) die u van uw 

energieleverancier heeft ontvangen. Indien u deze niet heeft, of nog niet heeft, kan dit ook met uw 

energiecontract, of een ‘screenshot’ van het digitale portaal van uw energieleverancier.  

Stap 5: Welke eenheidsprijzen betaalt uw organisatie voor energie in de maanden oktober, 

november, december 2022 en januari, februari, maart 2023? 

U vult bij deze stap in welke eenheidsprijzen u per product (elektriciteit, gas of warmte) betaald in de 

maanden oktober, november, december 2022 en januari, februari, maart 2023. U vult dit per maand 

in. U moet voor iedere maand iets invullen om de berekening te laten slagen.  

U vult in de cellen C16 t/m C21 in welke prijs uw organisaties betaalt in de maanden oktober, 

november, december 2022 en januari, februari, maart 2023 voor 1 kWh elektriciteit In de cellen C24 

t/m C29 vult u in welke prijs uw organisatie betaalt voor 1 m3 gas in de maanden oktober, november, 

december 2022 en januari, februari, maart 2023. Indien u in plaats van een gasaansluiting een 

warmteaansluiting heeft vult u in de cellen C32 t/m 37 in welke prijs uw organisatie betaalt voor 1 GJ 

warmte in de maanden oktober, november, december 2022 en januari, februari, maart 2023.  

Let op (1): Ga hierbij uit van dezelfde prijsopbouw als bij stap 4. Voor elektriciteit geldt dat de Opslag 

Duurzame Energie (ODE) vanaf 1 januari 2023 vervalt.  

Let op (2): Het gaat hier om de eenheidsprijzen boven het prijsplafond. Als u aangeeft dat u 

kleinverbruiker bent, wordt in de berekening naar rato van uw verbruik het prijsplafondtarief 

toegepast. 

Let op (3): Indien de in te vullen energieprijzen voor sommige maanden nog onbekend zijn, maakt u 

een zo reëel mogelijke schatting. Trek hierbij de huidige prijs door of neem de prijs van de maand die 

het dichts bij de maanden ligt waarvoor u een inschatting moet maken. Wijk hier alleen van af als u 

een goede reden heeft om aan te nemen dat de prijs zich significant anders ontwikkelt. 



Om deze gegevens te kunnen controleren vragen wij u om in het aanvraagformulier op de website 

een of meer documenten bij te voegen, waaruit blijkt wat de eenheidsprijs is voor de maanden 

oktober, november, december 2022 en januari, februari, maart 2023. Dit kan het eenvoudigst met 

uw energiecontract, of een ‘screenshot’ van het digitale portaal van uw energieleverancier. 

Afronden 

Onderaan de door u ingevulde gegevens (in cel C47) ziet u de uitkomst van de berekening. U ziet dat 

wij wanneer u kleinverbruiker bent – een correctie toepassen voor de tegemoetkoming van 2*190 

euro over de maanden november 2022 en december 2022. Daarnaast wordt getoetst of het 

maximaal te vergoeden bedrag (€ 20.000) wordt overschreden en of het drempelbedrag (€ 500) 

wordt gehaald.  

Als u klaar bent met het invullen, slaat u het Excelbestand op. Bij het doorlopen van het 

aanvraagformulier wordt u gevraagd om dit bestand te uploaden. Dit geldt ook voor de documenten 

waarin het door u opgenomen verbruik en de door u opgenomen prijzen vermeld staan.  

 


