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DIT STAAT ER OP JE JAARAFREKENING HEB JE HIER INVLOED OP?

Je verbruik Je jaarverbruik van stroom en gas. Voor stroom is dat het aantal kilowattuur (kWh) en voor 
gas het aantal kubieke meter (m3). 

TIP: controleer of de meterstanden juist zijn. De beginstand moet hetzelfde zijn als de 
eindstand van de jaarafrekening van vorig jaar. Je vindt de meterstanden vaak op de laat-
ste pagina van de specificatie van de afrekening.

Zonnepanelen? Dan wordt het opgewekte aantal kWh verminderd op je jaarverbruik. In 
2022 worden de opbrengsten voor 100% verrekend met het verbruik als de opbrengst niet 
hoger is dan je jaarverbruik. Voor alle energie die je extra teruglevert, krijg je een terugle-
ververgoeding van je energieleverancier. 

Tip: controleer of je leverancier de juiste terugleververgoeding betaalt.

Ja. Je hebt invloed op je verbruik. In deze special en 
op www.energieloketlingewaard.nl vind je allerlei 
tips om te besparen.

De terugleververgoeding voor zonnepanelen 
verschilt per energieleverancier. Door over te 
stappen van energieleverancier heb je hier een 
beetje invloed op. 

Het tarief Het tarief per kWh stroom en per m3 gas. 

TIP: controleer of de tarieven hetzelfde zijn als in je contract is afgesproken. 

De tarieven verschillen per energieleverancier. Door 
over te stappen heb je hier een beetje invloed op. 
Vaak krijg je welkomstkorting als je overstapt. 

Verbruikkosten Je verbruik vermenigvuldigd met het tarief, exclusief energiebelasting en btw. Je hebt invloed op je verbruik en een beetje invloed 
op de tarieven.

Vaste leveringskosten Soort abonnementskosten aan de energieleverancier. Vroeger heette dit ‘vastrecht’. De leveringskosten verschillen per energieleveran-
cier. Door over te stappen heb je hier een beetje 
invloed op.

Energiebelasting De belasting die je betaalt over je verbruik. Het percentage is voor iedereen gelijk. Vanwe-
ge de hoge energiekosten heeft de overheid in 2022 de energiebelasting verlaagd. 

Nee. Maar hoe minder je verbruikt, hoe lager je 
totale energiebelasting.

Vermindering  
energiebelasting

Ieder huishouden mag jaarlijks een vast bedrag van de energiekosten aftrekken van de 
belasting. Een deel van het energieverbruik wordt namelijk gezien als basisbehoefte. Het 
bedrag is voor elk huishouden gelijk. In 2022 is de vermindering energiebelasting € 785,-. 

TIP: Zonnepanelen? Controleer of de vermindering energiebelasting is verrekend. Dit 
wordt soms vergeten! 

Nee. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van de 
vermindering energiebelasting. 

Opslag Duurzame  
Energie- en Klimaat- 
transitie (ODE)

Heffing op je stroom- en gasverbruik. De overheid gebruikt de inkomsten van ODE om 
het opwekken van duurzame energie te stimuleren en mensen aan te moedigen minder 
energie te gebruiken. 

Nee. De overheid bepaalt elk jaar de ODE per kWh 
stroom en m3 gas. Maar hoe minder je verbruikt, 
hoe minder je betaalt aan ODE. 

Netwerkkosten Kosten voor de netbeheerder (Liander) voor transport, aansluitingen en meetdiensten. 

TIP: Laag gasverbruik? Controleer of je netwerkkosten kloppen met de tarieven van Lian-
der. Bij een laag verbruik zijn de netwerkkosten namelijk lager. 

Nee. De Autoriteit Consument & Markt stelt de net-
werkkosten vast. Het is een vast bedrag per regio. 

btw Te betalen btw (Belasting Toegevoegde Waarde) over alle bovenstaande kosten. Vanaf 1 
juli 2022 is de btw van 21% naar 9% verlaagd om de hoge energieprijzen te drukken. Op je 
jaarafrekening over 2022 staan daarom twee verschillende btw-tarieven.

Nee. Maar hoe lager je verbruik en de tarieven van 
je energieleverancier, hoe minder btw je in totaal 
betaalt. 

In rekening gebrachte 
voorschotbedragen

Wat je al hebt betaald aan voorschot. Ja. Je kan je maandelijkse voorschot verhogen of 
verlagen. 

Totaal jaarrekening Wat je nog moet betalen of terugkrijgt. 

TIP: Overgestapt en recht op welkomstkorting? Controleer of deze is verrekend. 

Nieuw voorschotbedrag 
(inclusief Btw)

Je nieuwe termijnbedrag. Deze is berekend op basis van je verbruik in de afgelopen jaren, 
de huidige tarieven en de weersvoorspellingen. 

Ja. Je kan je termijnbedrag aanpassen, bijvoorbeeld 
als je energieverbruik verandert omdat er een huis-
genoot bij komt of omdat je gaat isoleren.

Begrijp (en controleer!) je jaarafrekening
Elk jaar valt hij weer op je deurmat: de jaarafrekening van je energieleverancier. Maar wat staat er allemaal op zo’n rekening? Op welke kosten heb je invloed 

en op welke niet? En hoe controleer je of de jaarafrekening wel klopt? Wij leggen het uit.


