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De opbouw van uw energierekening 

Bron Consumentenbond 
http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/woning/energieleveranciers/extra/energierekening/#item0 

Als de jaarlijkse energierekening op de mat valt, kun je je afvragen: wat houden al die termen en 

bedragen toch in? Misschien twijfel je of je niet een te hoge energierekening ontvangen hebt. Hoe 

controleer je alles en aan wie betaal je eigenlijk? Een korte uitleg over de energierekening! 

Meestal kijk je bij je jaarlijkse afrekening van de gas- en 

energierekening als eerste helemaal onderaan de pagina: 

moet je iets bijbetalen of krijg je geld terug? Maar hoe 

controleer je of dit allemaal wel klopt? 

Hoewel er een (vrijwillige) richtlijn is voor de opbouw van 

de energienota, komen er verschillen tussen leveranciers 

voor. Bovendien zet de ene leverancier de verbruikskosten 

voor gas- en elektriciteit en de netwerkkosten (bestemd 

voor de netbeheerder) op dezelfde energierekening, terwijl 

een andere energieleverancier een aparte energierekening 

voor de netwerkkosten stuurt. 

Sommige leveranciers innen de netwerkkosten niet voor de netbeheerder; deze stuurt je dan zelf 

een rekening voor de netwerkkosten. 

We proberen hieronder zo goed mogelijk de verschillende kostenposten op de energierekening uit te 

leggen. 

http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/woning/energieleveranciers/extra/energierekening/#item0
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Levering

De leveringskosten bestaan uit verbruikskosten en vastrecht. 

Verbruikskosten 
Dit zijn de kosten voor het gas en de stroom die je hebt gebruikt. De 
leverancier bepaalt de hoogte van het tarief. Het tarief wordt 
vermenigvuldigd met je energiegebruik. Voor stroom kun je 
een dubbele of enkele meter hebben. Met een enkele meter heb je 
altijd hetzelfde tarief. Als je een dubbele meter hebt, betaal je in de 
daluren ('s nachts en in het weekend) een lager stroomtarief. 

Kun je iets aan deze kostenpost veranderen? 
Ja! Je kunt minder energie en gas gaan gebruiken, overstappen naar een goedkopere 
energieleverancier of zelf gaan investeren in productiecapaciteit van energie (zonnepanelen). Bekijk 
de tarieven in onze Energievergelijker van de consumentenbond en stap meteen over. 

Vastrecht levering 
Een vast tarief dat de energieleverancier vaststelt. Dit betaal je altijd, ongeacht je gebruik. 

Netwerk- of transportkosten 

Ongeveer een vijfde deel van je energierekening bestaat, bij gemiddeld gebruik, uit netwerkkosten 
van de netbeheerders, zoals Stedin of Liander. 

Kun je iets aan deze kostenpost op de energierekening veranderen? 
Nee. Je bent gebonden aan het stroom- en gasnetwerk van je woonplaats. Overstappen is dus niet 
mogelijk. De netwerktarieven worden bepaald door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). 
De kostenpost is onafhankelijk van je energieverbruik. 

Onder netwerk- of transportkosten vallen de volgende kostensoorten: 

Vastrecht voor aansluiting of Periodieke aansluitvergoeding 
Een jaarlijks bedrag voor het in stand houden van de aansluiting op het gas- en elektriciteitsnetwerk. 

Vastrecht transport 
Een vast basistarief voor het energietransport. 

Capaciteitstarief 
Het bedrag dat je hiervoor betaalt is afhankelijk van de grootte van je aansluiting. De verschillende 
aansluitingen zijn in groepen ingedeeld en hoe groter de aansluiting, hoe meer je betaalt. De 
bedragen zijn vastgesteld door de Nederlandse Mededingingsautoriteit en kunnen per netbeheerder 
verschillen. Overstappen naar een andere netbeheerder is niet mogelijk. 

http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/woning/energieleveranciers/overstapservice-energie/
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Let op dat je niet een te grote aansluiting hebt. Voor een te grote aansluiting betaal je jaarlijks 
honderden euro's meer. Ook kunnen de kosten voor het verhelpen van een storing bij grote 
aansluitingen flink hoger liggen. 

Voor huishoudens is doorgaans een elektriciteitsaansluiting t/m 3x25 Ampère (of t/m 1x 80 Ampère) 
voldoende en voor gas maximaal 'G6' (de grootte van een gasaansluiting wordt aangegeven door de 
G, gevolgd door een getal). Sommige consumenten hebben een grotere aansluiting, bijvoorbeeld als 
zij in een groot huis wonen en een airconditioning of een warmtepomp hebben.  
Een kleinere aansluiting is dan vaak wel mogelijk, maar kan extra voorzieningen vereisen 
(bijvoorbeeld automatische schakelingen). 

Er zijn ook huizen waarin een grotere aansluiting zit dan nodig is, zonder dat de bewoners zich daar 
bewust van zijn. Bijvoorbeeld een groot huis waar eerst een airconditioning in zat, maar nu niet 
meer. 

Controleer daarom of je elektriciteits- en gasaansluiting niet te groot zijn. De grootte van de 
aansluiting moet vermeld staan op de gedetailleerde energierekening. Deze ontvang je niet altijd 
standaard meer van je leverancier, maar je kunt hem wel opvragen. Via je account op de website van 
je leverancier kun je deze informatie ook achterhalen. En op de gasmeter staat de aansluitcapaciteit 
vermeld, maar de elektriciteitsmeter niet. Het makkelijkst is het om het je netbeheerder te vragen. 
Als je denkt dat de aansluiting te groot is kun je dit laten controleren en vervolgens laten verkleinen 
door een erkend installateur of via www.aansluitingen.nl (voor Zuid-
Nederlandwww.huisaansluitingen.nl). Sommige netbeheerders vergoeden de kosten van het 
verkleinen van de aansluiting. Ook dit kun je bij je netbeheerder navragen. 

Systeemdiensten 
De kosten voor het in stand houden van het hoogspanningsnet. 

Meterhuur en meetdiensten 
Voor het gebruik van elektriciteit- en gasmeter en eventueel het opnemen van de meterstanden. Een 
dubbele meter is niet duurder dan een enkele. 

Regiotoeslag 
Voor gaslevering hanteert de Gasunie een regiotoeslag. Hoe verder je van de gasbron in Slochteren 
woont, des te hoger de toeslag. 

Gaskwaliteitcorrectiefactor 
De hoeveelheid energie die een m³ gas levert, varieert. De Gasunie stelt deze waarde elke maand 
opnieuw vast. Als deze waarde anders is dan de waarde die de netwerkbeheerder hanteert, wordt 
het verschil via de correctiefactor verrekend. 

http://www.aansluitingen.nl/
http://www.huisaansluitingen.nl/
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Belastingen op de energierekening 

Elke energierekening bestaat bij gemiddeld gebruik voor ongeveer een derde uit belastingen. De 
leverancier brengt dit bedrag in rekening en draagt dit af aan de overheid. 

Kun je iets aan deze kostenpost veranderen? 
Nee. De overheid stelt de percentages en tarieven vast. 

Energieheffing of energiebelasting 
Over elke verbruikte kWh betaal je €0,1165 belasting en voor elke m³ gas €0,1862 exclusief btw. 

Heffingskorting 
Een vast bedrag dat ter compensatie wordt afgetrokken van de energiebelasting. 

BTW 
Over alle kosten voor levering, het transport, de meterhuur en energiebelasting betaal je 21% BTW. 

Extra opslag Duurzame Energie 
Vanaf 2013 wordt er een extra opslag op de energierekening vermeld voor Duurzame Energie. 
Dit is een bedrag van 0,00133 euro per kWh en 0,00278 euro per m3 gas. 
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