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Huishoudens betalen in 2019 meer voor energie. Met de nieuwe tarieven van januari 2019 
komt de gemiddelde jaarlijkse energierekening uit op 2 074 euro, 334 euro meer dan een 
jaar geleden bij hetzelfde verbruik. Bijna de helft van deze stijging komt door de hogere 
energiebelasting. Dit meldt het CBS. De vergelijking van de energierekening voor 
huishoudens tussen januari 2019 en januari 2018 is gemaakt op basis van een gelijkblijvend 
gemiddeld jaarverbruik (3034 kWh elektriciteit en 1466 kubieke meter aardgas). 
Mogelijke veranderingen in het verbruik door een strengere of zachtere winter, door 
energiezuinigere apparaten of door bijvoorbeeld isolatie zijn hierin niet meegenomen. 
 
 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2019/07/energierekening-334-euro-hoger/gemiddeld-jaarverbruik


Jaarrekening energie bij gelijkblijvend gemiddelde verbruik (euro) 

  Transport Levering Energiebelasting BTW 

Januari 2018 347,00 619,34 471,76 302,00 

Januari 2019 344,29 764,50 605,59 360,02 

 
 

Hogere belastingen en leveringstarieven 

Per 1 januari is de energiebelasting (zie bijlage) verhoogd. Huishoudens betalen in 2019 
bij gelijkblijvend verbruik 61 euro meer aan belasting op elektriciteit en 101 euro meer 
aan belasting op gas. Bij gas zijn de tarieven van de energiebelasting gestegen. Bij 
elektriciteit is de hogere belasting het gevolg van een verlaging van de heffingskorting 
die geldt voor elektriciteitsaansluitingen; huishoudens krijgen per 1 januari minder 
terug van de overheid.  
 
De leveringstarieven (zie bijlage) gingen ook omhoog. Levering van elektriciteit werd 31 
procent duurder en gas 20 procent. Hierdoor stijgt de jaarlijkse energierekening met 
175 euro. Transport (zie bijlage) werd in januari 2019 een fractie goedkoper, per jaar 
scheelt dit 3 euro. 
 
 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2019/07/energierekening-334-euro-hoger/energiebelasting
https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2019/07/energierekening-334-euro-hoger/leveringskosten
https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2019/07/energierekening-334-euro-hoger/transport


Componenten energierekening (inclusief BTW) (euro) 

  Januari 2019 Januari 2018 

Transport elektriciteit 238,67 239,37 

Levering elektriciteit 301,93 230,76 

Energiebelasting elektriciteit 119,85 59,07 

Transport gas 177,92 180,50 

Levering gas 623,11 518,65 

Energiebelasting gas 612,92 511,77 

 
 

Bijna helft energierekening is belasting 

De totale energierekening voor een huishouden bestond in januari 2019 voor 47 procent 
uit belasting. Een jaar eerder was dit nog 45 procent. Het aandeel belasting in de prijs 
van elektriciteit is gestegen van 27 naar 32 procent en bij gas steeg het aandeel van 52 
naar 53 procent. 
 

 



Aandeel belastingen in energierekening (%) 

  Levering en transport Belastingen 

Elektriciteit 67,6 32,4 

Gas 46,8 53,2 

Totaal 53,5 46,5 

 
 

Grote prijsschommelingen energie 

De prijs van energie is sterk afhankelijk van de olieprijs en van belastingen. Mede 
hierdoor schommelt de prijs sterk, veel sterker dan het gemiddelde prijspeil in 
Nederland. In 10 jaar tijd steeg de prijs van energie met 14 procent, terwijl in dezelfde 
tijd het gemiddelde prijspeil 16 procent omhoog ging. Elektriciteit steeg daarbij iets 
harder in prijs dan het gemiddelde prijspeil; 17 procent. Gas steeg in 10 jaar 13 procent 
in prijs. 

 

 
 
 
 
 



Energiebelasting 
In het onderstaande overzicht staan de energiebelasting en heffingskorting van de afgelopen 

vijf jaar. In 2013 is de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) ingevoerd. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

 

Energiebelasting op elektriciteit (t/m 10.000 kWh)  

2015: 11,96 eurocent/kWh  

2016: 10,07 eurocent/kWh  

2017: 10,13 eurocent/kWh 

2018: 10,458 eurocent/kWh 

2019: 9,863 eurocent/kWh 

 

Energiebelasting op aardgas (t/m 170.000 kubieke meter)  

2015: 19,11 eurocent/ kubieke meter  

2016: 25,168 eurocent/kubieke meter  

2017: 25,244 eurocent/kubieke meter 

2018: 26,001 eurocent/kubieke meter 

2019: 29,313 eurocent/kubieke meter 

 

Heffingskorting: een vast bedrag dat jaarlijks in mindering wordt gebracht op de 

elektriciteitsrekening. 

2015: 311,84 euro/jaar  

2016: 310,81 euro/jaar 

2017: 308,54 euro/jaar 

2018: 308,54 euro/jaar 

2019: 257,54 euro/jaar 

 

Heffing opslag duurzame energie (ODE): de opbrengsten van de ODE heffing worden 

gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren.  

 

ODE heffing elektriciteit (verbruik t/m 10.000 kWh) 

2015: 0,36 eurocent/kWh  

2016: 0,56 eurocent/kWh 

2017: 0,74 eurocent/kWh 

2018: 1,32 eurocent/kWh 

2019: 1,89 eurocent/kWh 

 

ODE heffing aardgas (verbruik t/m 170.000 kubieke meter)  

2015: 0,74 eurocent/kubieke meter  

2016: 1,13 eurocent/kubieke meter 

2017: 1,59 eurocent/kubieke meter 

2018: 2,85 eurocent/kubieke meter 

2019: 5,24 eurocent/kubieke meter 

 
 
 
 
 



Leveringskosten 
Leveringskosten worden betaald aan de energieleverancier voor de hoeveelheid geleverd 

gas/elektriciteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar: 

 

1. Vaste leveringskosten (vastrecht): vastrecht is een bedrag dat per maand, kwartaal of jaar in 

rekening wordt gebracht. Energieleveranciers zijn vrij in het in rekening brengen van 

vastrecht en in het bepalen van de hoogte van het tarief.  

2. Variabele leveringskosten: de kosten worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid 

kubieke meter gas of kWh elektriciteit die het huishouden per jaar verbruikt.  

3. Daarnaast wordt voor gas nog een extra transporttoeslag geheven. Sinds 2005 geldt een 

toeslag op de kubieke meterprijs voor het transport van gas over het landelijk transportnet van 

de Gasunie. Dit is de transporttoeslag gaslevering. De toeslag is afhankelijk van 

energieleverancier en regio. 

 

 

Transport 
Transportkosten worden betaald aan het transportbedrijf. Omdat er geen concurrentie is voor 

de regionale netbeheerders (er is per regio maar één netwerk) bepaalt de Autoriteit Consument 

en Markt (ACM) de maximum transporttarieven.  

 

Bij de transporttarieven wordt onderscheid gemaakt naar:  

1. Vaste transportkosten (vastrecht): vastrecht is een bedrag dat per maand, kwartaal of jaar in 

rekening wordt gebracht. Ook de huur van de elektriciteits- en de gasmeter wordt hiertoe 

gerekend.  

2. Capaciteitstarief: capaciteitstarief is een vast transporttarief per jaar dat is gebaseerd op de 

capaciteit van de elektriciteits- en gasaansluiting van een kleinverbruiker. Het capaciteitstarief 

voor kleinverbruikers is op 1 januari 2009 ingevoerd. Tegelijkertijd is het variabele 

transporttarief per kWh elektriciteit en per kubieke meter voor kleinverbruikers vervallen. 


