
Verandering energiebelasting 2022 

 

Verandering energiebelasting 2022: per 1 januari 2022 daalt de 

energiebelasting op stroom flink en stijgt die op gas. Daarnaast stijgt de 
Opslag Duurzame Energie (ODE) op zowel gas als stroom. 

De vermindering energiebelasting, ook wel heffingskorting genoemd, werd 
met € 266,21 verhoogd van € 558,56 in 2021 naar € 824,77 in 2022. 

Deze verhoogde heffingskorting moet de hoge energietarieven in 2022 
wat compenseren. Op deze pagina vind je de precieze belastingtarieven 
voor gas en stroom.  

Wat is energiebelasting? 

De overheid heft energiebelasting om mensen te stimuleren om energie te 

besparen en om de transitie naar duurzame energie mogelijk te kunnen 
maken. Op het gebied van energie bestaan er drie belastingmaatregelen. 

Er is de ‘gewone energiebelasting’ op elke verbruikte kWh (stroom) en m3 
(gas), de belasting ‘Opslag Duurzame Energie’ (ODE) en de ‘vermindering 

energiebelasting’. De vermindering energiebelasting is een korting vanuit 

de overheid die wordt verrekend op je energierekening. Naast de 
energiebelasting betaal je ook 21% btw over energie. Over de 

energiebelasting zelf moet je óók 21% btw betalen. De overheid past de 
energiebelasting ieder jaar op 1 januari aan. 

Hoe betaal je energiebelasting 

Je betaalt de energiebelasting aan je energieleverancier. Die draagt de 
belasting weer af aan de Belastingdienst. De energiebelasting is verwerkt 

in het maandelijks termijnbedrag dat je betaalt aan je energieleverancier. 
Je kunt energiebelasting niet vastzetten. Deze wordt dus één keer per jaar 

- op 1 januari - opnieuw bepaald. Stijgt de energiebelasting, dan gaat ook 
jouw energieprijs omhoog. Ook al heb je gekozen voor een vast tarief bij 

je energiecontract. Met een energiecontract met vast tarief staan het 
stroom- en gastarief vast gedurende de contractduur. De hoogte van de 

energiebelastingen is bij elke leverancier hetzelfde. De energietarieven 

verschillen wel per leverancier en contract. Je kunt in 
onze energievergelijker zien hoeveel jij hierop kunt besparen. 
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Hoogte energiebelasting 2022 

Hieronder vind je de hoogte (inclusief btw) van de energiebelasting in 
2021 en 2022: 
 2021 2022 Verschil 
Energiebelasting gas (t/m 170.000 m3) €0,42176 €0,43950 +€0,01774 

Energiebelasting elektriciteit (t/m 10.000 
kWh) 

€0,11408 €0,04452 -€0,06956 

Opslag duurzame energie (ODE) 

Naast de energiebelasting is sinds begin 2013 een nieuwe heffing in de 
Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) opgenomen. Deze 

zogenoemde opslag duurzame energie is ingevoerd om het gebruik van en 
investering in duurzame energie aan te moedigen. Conform de EU-richtlijn 

streeft Nederland hiermee naar een aandeel van 27% duurzame energie 
(elektriciteit, gas en warmte) in 2030. Het bedrag van deze toeslag geldt 

per kWh elektriciteit en per m³ aardgas en wordt via je energierekening 
door je energieleverancier afgedragen aan de Belastingdienst. Ook over 
de ODE betaal je 21% btw. 

Hoogte opslag duurzame energie (ODE) 2022 

Hieronder vind je de hoogte (inclusief btw) van de ODE in 2021 en 2022: 
 2021 2022 Verschil 

ODE gas (t/m 170.000 m3) € 0,10297 € 0,10467 + € 0,00170 
ODE elektriciteit (t/m 10.000 kWh) € 0,03630 € 0,03691 + € 0,00061 

Vermindering energiebelasting 2022 

In 2022 stijgt de vermindering energiebelasting. Dit bedrag wordt 
verrekend op je stroomrekening. In 2022 is de vermindering 

energiebelasting € 824,77. Daarmee is de vermindering energiebelasting 
met € 266,21 gestegen ten opzichte van 2021. De vermindering energie is 

voor elk huishouden gelijk. De vermindering energiebelasting stijgt ter 
compensatie van de hoge energietarieven die we sinds oktober 2021 in 
Nederland hebben. 

https://www.pricewise.nl/duurzame-energie/
https://www.pricewise.nl/energieleverancier/
https://www.pricewise.nl/duurzame-energie/ode/

