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Inzicht in je energiekosten



Verhoging energiekosten

• Meer vraag naar gas

• Aanbod is minder (o.a. oorlog Oekraïne, gaskraan 
Groningen)

• Stroomprijs stijgt ook (elektriciteitscentrales gebruik 
gas om stroom te maken)

Inclusief belasting en BTW

Bron: milieucentraal

2021

• Gas 0,80 € per m3

• Elektra 0,22 € per kWh

2022

• Gas 1,74 € per m3

• Elektra 0,40 € per kWh



Prijsplafond 2023

• Voor het gebruik boven het plafond gelden de 
tarieven volgens het energiecontract.

• Totaal gas 1200x 1,45 = 1740 €

• Totaal elektra 2900 x 0,40 = 1160 €

Totaal 2900 €

2023

• Gas 1,45 € per m3

• Elektra 0,40 € per kWh

• Verbruik tot 1200 m3

• Verbruik tot 2900 kWh

• 60 %

• 40%



Gemiddeld energieverbruik

Huizen met 
2 of meer 
bewoners



Wat kunnen we doen?

• Energiefactuur bekijken (kosten beperken)
• Waar kun je op letten?

• Kijk hoe je je gas- en stroomverbruik omlaag kan 
brengen (verbruik beperken)
• Eenvoudig besparen op ‘gedrag’

• Isoleren

• Zonnepanelen

• Deels elektrisch verwarmen



Energiefactuur

• Op je energierekening vind je de volgende kosten:

• De kosten voor de energie die je daadwerkelijk verbruikt

• De vaste kosten van het energiebedrijf

• Netbeheerkosten

• Energiebelasting, ODE en BTW
• Verlaagd van € 0,15 naar € 0,08 voor 1 kWh. 

• Vermindering energiebelasting/heffingskorting
• Per huishouden: In 2022  € 824,77 (inclusief btw). Dat was in 

2021 € 558,56.



Energiefactuur

• Op je energierekening vind je de volgende kosten:
• Blad 1

• Totale kosten per jaar 

• Eraf het voorschot wat je al hebt betaald

(voorschot is dus op basis van 1 geheel jaar. Hier is het 
hoge gasverbruik in de winter t.o.v. het lage gasverbruik 
in de zomer al in verrekend)



Gasverbruik per jaar

• Voorschot elke maand hetzelfde, maar verbruik gas 
niet hetzelfde



Opbrengst zonnepanelen

• Als je niet verwarmt of koelt met elektra, dan is je 
elektraverbruik per maand ongeveer hetzelfde.



Terugleververgoeding zonnepanelen

• Bij zonnepanelen wek je zelf elektra op.
• Deze gebruik je direct in huis (zonder dat het langs de 

meter gaat)
• Elektra die je niet meteen zelf gebruikt lever je terug 

aan het openbare net (via de meter) -> teruglevering
• Gebruik je elektra, maar de zonnepanelen wekken niets 

op (bijv. in de avond), dan gebruik je elektra van het 
openbare net.

• Op jaarbasis mag je de teruglevering en de verbruikte 
hoeveelheid energie tegen elkaar wegstrepen

-> salderen.
• Heb je op jaarbasis meer teruggeleverd dan verbruikt, 

dan krijg je hiervoor een vergoeding (afhankelijk van de 
leverancier). Maar vaak is dat het kale leveringstarief.



Energiefactuur

• Op je energierekening vind je de volgende kosten:
• Blad 2 Meterstanden



Energiefactuur

Blad 3 

Verbruiks-
overzicht 
STROOM



Energiefactuur

Blad 3 
Verbruiks-
overzicht 
GAS



netbeheerders

• Netbeheerders:
• Landelijk : Tennet

• Transport via hoogspanningsnetwerken 
• Verbinding met buitenlandse stroomnetwerk
• Aanleggen en onderhouden van dit netwerk

• Regionaal:
• verantwoordelijk voor de distributie van stroom en gas
• het aanleggen en onderhouden van het netwerk

Bron: energievergelijk.nl

Elektra Gas



netbeheerders

• Netbeheerder 
• locatiegebonden/niet zelf kiezen

• Op de energiefactuur:
• Netwerkkosten (energieleverancier verrekend dit met de 

netbeheerder)
• Transportkosten

• Capaciteitstarief (afhankelijk van de grootte van de aansluiting)

• Meterkosten (meterhuur, opname meterstanden, controle data)

• Aansluitvergoeding (onderhoud en instandhouding van de 
aansluiting).

• Energieleverancier (zelf kiezen):
• levering van elektriciteit en gas



energieleveranciers

• Verschil in 
energieleveranciers:
• Kosten levering

• Kosten 
vastrecht/administratie-
kosten (verschil € 60 tot € 
200)

• Contractkorting

• Hoogte teruglevering

• Groene stroom (kies voor 
leverancier met 
Nederlandse wind- of 
zonne-energie)



energiecontracten

• Vast contract:
• tarief voor een m3 gas en een kWh stroom voor 1 of meer 

jaren vastzetten

• zekerheid dat de marktprijs tijdens die periode gelijk blijft. 

• De belastingen en netbeheerkosten kunnen wel wijzigen

• Variabel contract
• Bij een variabel tarief kan het energiebedrijf de marktprijs 

regelmatig aanpassen, bijvoorbeeld elk kwartaal of half jaar. 
De prijs kan dan omhoog of omlaag gaan.

• Belasting door overheid vastgesteld (1 jan en/of 1 juli)

• Netbeheerkosten door netbeheerder (jaarlijks 1 jan)



energiemonitoring

• Gasverbruik per uur terug kijken

• Elektraverbruik per kwartier terug kijken

• Inzicht in verbruik
• Bijv. met www.slimmemeterportal.nl

• Of via je energieleverancier

• Of via een kastje dat je 

aansluit op de P1 poort 

van de meter, 

bijv. de Energyflip

http://www.slimmemeterportal.nl/


Wat kun je zien? GAS



Wat kun je zien? Elektra



Vragen?
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Hartelijk dank voor uw aandacht


