




https://environmentalprogress.org/the-case-against-environmental-
alarmism

















Bijgaand de docu met Nederlandse ondertiteling: https://www.bitchute.com/video/4Y5yEKWOVVg3/













https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belasting-betalen/vraag-en-
antwoord/betaal-ik-btw-over-mijn-energiebelasting

















https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/12/30/update-
gasleveringszekerheid-30-december-2022







Want windmolenparken, velden met zonnepanelen en andere duurzame 
energie worden mede gefinancierd met winst van de energiebedrijven. "De 
vraag is alleen: wanneer is sprake van te veel winst? Dat is een heel lastige 
discussie."











https://www.persberichten.nl/home/detail/2c52a4ee-da27-453f-9a9e-
dbca5f327456/title/solvabiliteitsonderzoek-2022-deze-energieleveranciers-hebben-
geen-financiele-buffers



Vragenlijst aan Energiemaatschappij 
Vraag 2

• Er is sprake van een (periodieke) duurovereenkomst, maar deze 
verschilt van de “standaard” duurovereenkomst (bijvoorbeeld een 
huurovereenkomst) waarin de prijs vaststaat. Mijn vraag was dan 
ook hoe ik de gewijzigde voorschotnota moet zien?

Antwoord op vraag 2

Ja, dit kan gezien worden als een aaneenschakeling van nieuwe 
periodieke overeenkomsten, waarvoor aanvaarding nodig is. Het 
gaat hier inderdaad om een nieuw contract.



Vraag 3

Kunt u mij vertellen hoe VandeBron aankijkt tegen het 
openbreken van de Nederlandse contracten met België en 
Duitsland? Het is toch wel heel vreemd dat de helft van de 
Nederlandse gezinnen straks in de kou zit omdat Nederland 95% 
van zijn gas aan omringende landen verkoopt, waardoor er nu 
voor de Nederlanders een veel hoger tarief geldt dan in ons 
omringende landen? En hoe kan het eigenlijk dat de prijs 
verhoogd is door VandeBron indien VandeBron alleen lokaal 
energie inkoopt?

Antwoord op vraag 3

Dit graag op de mail zetten, lastige vraag. Moeilijk te 
beantwoorden, maar wel interessant.



Vraag 6

Vindt u dat echt? Ik ben daar juist heel erg op tegen; dat 
prijsplafond is dusdanig laag, dat je daar in de praktijk dus niets 
aan hebt. Dat betekent per saldo dat de minima misschien 
geholpen worden, maar dat ‘gemiddeld’ Nederland er juist op 
achteruit gaat op het moment dat je over het prijsplafond 
heengaat?

Antwoord op vraag 6

Ja dat klopt, maar daarvoor moeten we echt naar Den Haag 
kijken…



Vraag  7

Is dat wel zo? Zouden de energiemaatschappijen niet juist ook 
samen moeten werken om hier een halt aan toe te roepen, want 
er wordt nu gedaan alsof het allemaal komt door de oorlog in 
Rusland/Oekraïne, maar dat is natuurlijk onjuist, want die oorlog 
is begonnen in februari 2022, terwijl de prijzen al aan het stijgen 
waren in september 2021.

Antwoord op vraag 7

Dat klopt, maar dat had te maken met de coronaperiode en 
de lockdown.



Vraag 8

Maar zou je dan niet gewoon de gasbel in Groningen moeten 
opengooien en al die gedupeerden aldaar fatsoenlijk 
compenseren voor alle schade die ze geleden hebben? Als ze een 
reëel bedrag krijgen, kunnen veel problemen worden opgelost, 
want de Groningers zitten er volgens mij ook niet op te wachten 
dat half Nederland straks zit te creperen van de kou? Daarnaast is 
het toch eigenlijk onredelijk om het volledige (bedrijfs)risico bij de 
consument neer te leggen als er sprake is van overmacht aan 
beide zijden?

Antwoord op vraag 8

De marges op dit moment zijn al heel klein. Wij maken de winst 
niet; dan zijn de producenten van de energie. Daar zit de winst.



Vraag groene energie

Ik neem bij Vandebron alleen groene energie af, waarom gaat de 
prijs dan toch omhoog?

Antwoord op vraag groene energie

Wat betreft de stijgende tarieven bij Vandebron, goede vraag. 
Helaas is het zo dat de prijs voor groene energie meestijgt met de 
prijs van grijze stroom. Het aandeel groene energie is op dit 
moment nog lang niet op niveau dat het prijsbepalend is. Voor 
verdere toelichting verwijs ik je graag door naar onze blog met 
betrekking tot de stijgende prijzen. Je kan hier klikken om meteen 
naar de pagina te gaan.



Vraag 12  

Ik vond het heel vreemd dat ik het voorschotbedrag op internet 
maar 10% omhoog of omlaag kon zetten, kunt u dat handmatig 
veranderen? 

Antwoord 12 

Nee dat kan helaas niet. Zou u dit ook nog even op de mail willen 
zetten?



ENAC (exceptio non adempleti contractus) ex artikel 
6:80 lid 1 sub c BW jo 6:262 jo 6:263 BW













• https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-hoge-
energieprijs-geen-geldige-reden-om-levering-te-
beeindigen



De ziekte van deze winter: het 
syndroom van Vattenfall – Het Parool 
– Marcel Levi
Hoe verhoudt dit zich tot artikel 20, 21 en 22 Gw?
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