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INFORMATIEBERICHT 1 : Inzicht in de energierekening(en) 

Er zijn drie verschillende facturen: maandelijks, jaarlijks en bij het einde van het contract met 
de energieleverancier (overstap of verhuizing). 
 Voorschotnota: hierop staat het termijnbedrag dat maandelijks betaald moet worden als 

voorschot op de jaarlijkse energierekening. Dit bedrag kan onder bepaalde voorwaarden 
(verschillend per leverancier) hoger of lager worden.  Als het voorschotbedrag wijzigt, kun 
je wel een naheffing krijgen. 

 Jaarafrekening: de jaarlijkse afrekening na 12 termijnbedragen, gebaseerd op de 
daadwerkelijke meterstanden. Afhankelijk van het termijnbedrag en het verbruik is het 
gevolg óf bijbetalen óf geld terugontvangen. 

 Eindafrekening:  dit is de rekening van de “oude” leverancier bij het overstappen van 
leverancier of verhuizen. Hierin wordt het verbruik afgerekend met als resultaat  óf 
bijbetalen óf geld terugkrijgen.  
 

Verschillende kosten 
Op de energierekeningen staan de kosten voor de levering van gas en elektriciteit 
(leveringskosten), transportkosten, energiebelasting en overige kosten en overzichten. 

 Leveringskosten: hier wordt onderscheid gemaakt tussen transport en de levering van 
energie.  
- Verbruikskosten: Dit zijn de kosten voor het gas en de stroom die gebruikt zijn. De 

leverancier bepaalt de hoogte van het tarief. 
- Kosten voor dubbele of enkele meter en dag- of nachttarief: bij een enkele meter is dat 

altijd hetzelfde tarief, ongeacht het moment waarop je stroom gebruikt. Bij een 
dubbele meter is er een lager tarief tijdens  de ‘daluren’ (avond en weekend) dan in de 
‘piekuren’.  

- Vastrecht: de vaste kosten voor de levering (en het transport) van energie, bijv. de 
aanleg en het onderhoud van het netwerk. Het is een vast tarief dat de 
energieleverancier bepaalt.  

- Regio-opslag of -toeslag: voor gaslevering hanteert de Gasunie een regiotoeslag, hoe 
verder weg van de gasbron in Slochteren, hoe hoger de toeslag is. 

 
 Transport- of netwerkkosten:  dit zijn de kosten voor het gebruik van het netwerk, deze 

betaalt de energieleverancier door aan de netwerkbeheerders, zoals Stedin of Liander. Bij 
gemiddeld verbruik is dit ong. 17% van de energierekening. Als particulier ben je gebonden 
aan stroom- en gasnetwerk van je woonplaats, overstappen is dus niet mogelijk.  
- Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht voor aansluiting: een jaarlijks bedrag voor 

het in stand houden van de aansluiting op het gas- en elektriciteitsnetwerk. 
- Transportonafhankelijk tarief of vastrecht transport:  een vast tarief voor het 

energietransport, onafhankelijk van het gebruik. Het bestaat o.a. het capaciteitstarief 



www.leimuidenduurzaam.nl 
Informatiebericht 1:  

Inzicht in de energierekening 

 
 

Deze  verzamelde informatie heeft tot doel bewoners van Leimuiden te informeren over 
mogelijkheden. Aan het gebruik kunnen geen rechten worden ontleend door de gebruiker. 
 

(hoe groter de aansluiting, hoe hoger het bedrag), systeemdiensten (voor het in stand 
houden van het hoogspanningsnet) en meetdienst en meterhuur (de kosten voor het 
gebruik van de elektriciteits- en gasmeter en evt. het opnemen van de meterstanden). 

- Correctiefactor: de hoeveelheid energie die een m³ gas levert, varieert. De Gasunie 
stelt deze waarde elke maand opnieuw vast. Deze factor ligt meestal tussen 1,0 en 1,3. 
 

 Energiebelasting: bij gemiddeld gebruik is dat ongeveer 40% van de rekening. De 
energieleverancier draagt dit af aan de overheid. De overheid stelt de percentages en 
tarieven vast. Hoe meer energie je gebruikt, hoe meer je betaalt.  
- Vermindering energiebelasting of heffingskorting: een vast bedrag dat wordt 

afgetrokken. Dit is een compensatie op de energiebelasting  omdat de overheid vindt 
dat elk persoon een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en gas nodig heeft om te 
kunnen leven. 

- Opslag duurzame energie (ODE): deze heffing wordt gebruikt voor het duurzaam 
opwekken van energie (door energieproducenten). De heffing is afhankelijk van het 
verbruik en is bij een gemiddeld energieverbruik ong. €10 per jaar. De heffing wordt elk 
jaar verhoogd. 

- BTW: 21% over alle kosten voor levering, transport/netwerk, meterhuur en 
energiebelasting. 
 

 Overzicht van nota’s en overige (administratie)kosten:  hieronder vallen bijvoorbeeld 
administratiekosten of kortingen. Veel energieleveranciers geven een korting bij betaling via  
automatische incasso. 
 

Meer informatie over je energierekening? Neem dan contact op met de energieleverancier. 

 


