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Vooraf benadrukte Sjoerdsje dat het moeilijk is om met absolute zekerheid uitspraken te doen over wat er gaat gebeuren met onze energie, omdat de 

energiemarkt zo enorm in beweging is.  

Met de aanwezigen ontspon zich een levendig gesprek over de energierekening, maar ook over de toekomst van om | nieuwe energie, de diversiteit 

binnen Amsterdam Energie en de noodzaak over te stappen op kernenergie. Hieronder volgen de vragen, antwoorden en relevante links.  

 

De energierekening nu en de nieuwe situatie in 2023  

Wat gebeurt er in januari 2023?  

 

In november en december 2022 betaalt de overheid 2 x  € 190,- voor iedereen met een energie-aansluiting. Dit bedrag gaat naar de 

energieleveranciers, en die sturen het door of trekken het van het maandelijkse voorschot af.  

Op 1 januari 2023 gaat het prijsplafond in.  

Dit betekent concreet het volgende. In december 2022 ontvangen alle klanten van om een bericht over hun nieuwe termijnbedrag, hun nieuwe 

maandelijkse voorschot. De regering heeft vastgelegd dat gedurende heel 2023 de prijzen vast liggen. € 0,40 per kWh en € 1,45 per kuub aardgas. 

Deze vaste prijzen gelden voor alle consumenten in Nederland tot een bepaald verbruik per jaar: 2900 kWh elektriciteit per jaar en 1200 kuub 

aardgas per jaar. De meeste consumenten zitten vooral met hun elektriciteitsgebruik hier waarschijnlijk onder. Zij krijgen dus te maken met de 

vastgestelde prijzen en hun termijnbedrag wordt hierop aangepast.  

In het algemeen wordt je termijnbedrag vastgesteld op basis van wat je nu al verbruikt. Als een klant van om al een paar jaar in hetzelfde huis woont en 

al een paar jaar klant is, kan om dat heel eenvoudig bepalen. Voor nieuwe klanten en klanten die verhuisd zijn, wordt een schatting gemaakt.  

Als je het termijnbedrag wilt aanpassen omdat je bang bent dat je te veel of juist te weinig als maandelijks voorschot betaal t, neem dan contact op met 

de klantenservice van om.  

Bij dit verhaal over het prijsplafond passen twee opmerkingen. Allereerst voor die klanten bij om die een tijdje geleden nog een meerjarig contract 

hebben afgesloten. Als de prijzen in dat contract lager zijn dan de € 0,40 voor stroom en € 1,45 voor gas, betalen ze hun lagere, eerder vastgestelde 

prijs voor zolang als het contract nog doorloopt.  

De tweede aantekening is relevant voor consumenten die meer gebruiken dan 2900 kWh en 1200 kuub aardgas. Bijvoorbeeld omdat ze in een heel 

groot huis wonen, of met meerdere huishoudens een energiemeter delen. Alle gas boven de 1200 kuub wordt afgerekend volgens de afspraken die je 

in je huidige contract hebt gemaakt. Gas wordt door om nu verkocht voor € 2,50 per kuub. De meeste andere leveranciers zitten hier overigens boven.  

Hetzelfde geldt voor de stroomprijs. Vanaf 2600 kWh voor een jaar gaat de stroomprijs in het contract gelden. Ook deze is lager dan bij de meeste 

andere leveranciers.  

Lees hier meer op de om-site, over het prijsplafond.  

 

 

Waarom is de prijs voor groene energie gekoppeld aan de gasprijs?  

 

Groene energie wordt niet via een eigen net vervoerd, maar via hetzelfde net als grijze energie. Groen en grijs zitten nog aan elkaar vast en worden 

verhandeld op dezelfde ‘markt’. De achterliggende reden is dat echte groene energie nog een te klein deel uitmaakt van het geheel aan stroom dat 

jaarlijks nodig is.  

Grijze energie wordt opgewekt door gascentrales. Naarmate de gasprijs stijgt, stijgt de prijs van grijze energie dus. Hiermee stijgt ook de prijs voor 

groene energie.  

Lees hier meer op de om-site, over de energieprijs.  

 

 

https://www.samenom.nl/over-om/veelgestelde-vragen/?categorie=maatregelen-overheid
https://www.samenom.nl/toelichting-op-sterk-stijgende-energietarieven/


Waarom kiezen om en Amsterdam Energie niet voor kernenergie en kernfusie?  

Even afgezien van wat je van kernenergie vindt, als coöperaties zijn we te klein om met onze leden het geld bijeen te sprokkelen om een kerncentrale 

te bouwen. Dit vergt een zodanig grote investering dat deze slechts door de overheid kan worden opgebracht.  

Dat om geen stroom uit kernenergie verkoopt komt doordat de afzonderlijke coöperaties al meer dan genoeg stroom produceren voor de leden. Deze 

is afkomstig van zonnedaken, windturbines en zonnevelden.  

 

Hoe ziet Sjoerdsje de toekomst van om?  

De energie die we als Nederlandse consumenten gaan gebruiken zal in de toekomst steeds meer lokaal worden opgewekt. Wat we niet direct 

gebruiken, zal steeds meer lokaal worden opgeslagen voor later gebruik, in grote batterijen, Warmte en koude opslaginstallaties en dergelijke. 

Hiermee komt energie steeds meer in handen van de eindgebruiker, die het vaak ook lokaal produceert. om is onderdeel van deze transformatie. Zo is 

om betrokken bij experimentele lokale warmtenetprojecten, op Vlieland en in Wageningen.  

 

Kan om failliet gaan?  

Er is geen reden om bang te zijn dat om ophoudt te bestaan. Om heeft geen aandeelhouders, want de coöperaties zijn zelf eigenaar. We zijn met zijn 

allen aandeelhouders in de toekomst van om.  

 

Hoe divers is het ledenbestand van om? En van Amsterdam Energie?  

Sjoerdsje ziet twee trends. De klanten zijn enerzijds oudere mensen, 60 +, die hun schaapjes op het droge hebben en die willen investeren in groene 

energie. om richt zich op deze leeftijdsgroep met campagnes waarin een beroep wordt gedaan op de behoefte van ouderen om de wereld te 

verbeteren voor hun kleinkinderen. Hiernaast richt om zich op jongeren die voor het eerst een energiecontract nodig hebben, voor hun eerste woning. 

Deze groep bereikt men met een aparte campagne. Ook werkt om samen met projectontwikkelaars die woningen verhuren aan expats. Deze groep 

klanten wordt in het Engels benaderd. De middengroep, de groep ruwweg tussen de 25 en de 60, is moeilijker te bereiken.  

Volgens Daphne is het ledenbestand van Amsterdam Energie een dwarsdoorsnede van de Amsterdamse bevolking. De helft van de leden is jonger 

dan veertig. Van deze jonge Amsterdammers bestaat een deel uit expats. Buitenlandse studenten en promovendi bijvoorbeeld. 

De leden wonen in alle delen van Amsterdam, met een zekere oververtegenwoordiging in West en Nieuw-West. In Zuid, Zuidoost en in landelijk Noord 

wonen relatief weinig leden. De etnische achtergrond van de leden is moeilijk te benoemen. Amsterdam Energie en om vragen hier ook niet naar bij 

aanmelding.  

  


