
Checklist energiekosten 
 
Klopt de afrekening?  
 Kloppen de meterstanden? 

o Zijn de meterstanden uitgelezen of geschat? Meterstanden mogen maximaal 3 jaar lang geschat worden 
o Kloppen de meterstanden wel maar is het verbruik onmogelijk hoog? Vergelijk je verbruik. Vraag advies. 

Blijft het hoge verbruik na overleg met de energieleverancier onverklaarbaar? Stap dan naar de 
Geschillencommissie Energie. 

 Kloppen de tarieven? 
o Tariefwijzigingen moeten per periode gespecificeerd worden.  

 Verlaging BTW 
o Is de BTW tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 verlaagd van 21% naar 9%? 

 Korting energiebelasting 
o Heffingskorting 2022: €824,77 
o Heffingskorting 2023: €596,86 

 190 euro korting  
o In november en december moeten energieleveranciers 190 euro korting op de rekening bieden.  
o Let op dat bij een maandbedrag onder de 190 euro het restant uitbetaald of verrekend moet worden 

 Kloppen de netbeheerkosten? 
o Voor een reguliere elektriciteitsaansluiting betaal je €253,27 per jaar inclusief BTW. 
o Voor een reguliere gasaansluiting betaal je €187,07 per jaar inclusief BTW 
o Staat er een hoger bedrag op de afrekening? Dan heb je misschien een onnodig zware aansluiting. Neem 

contact op met netbeheerder Stedin. 
 Is het prijsplafond toegepast?  

o Vanaf 1 januari 2023 geldt een maximaal tarief 
o €1,45 tot 1200m3 voor gas 
o €0,40 tot 1900kwh voor stroom 

 
 
Recht op vergoedingen? 
 Energievergoeding  

o Voor zelfstandige huishoudens  
o Inkomen tot 150% van het sociaal minimum 
o Vaste vergoeding van €1300 euro 
o Meer voorwaarden en het aanvraagformulier 

 
 Aanvullende energievergoeding  

o Voor huishoudens met een eigen aansluiting 
o Inkomen tot 200% van het sociaal minimum 
o Maandbedrag hoger dan norm 
o Vermogen onder de norm 
o Meer voorwaarden en het aanvraagformulier  

 
 
Is er ruimte om te besparen? 
 Vergelijk je verbruik op milieucentraal.nl 
 Vergelijk je verbruik met buren 
 Gratis energiebox met energiebesparende producten 
 Gratis energieadvies bij de energiebox 
 Financiering voor besparende maatregelen 
 
 

  


