
Mijn energierekening 

 

Een gemiddeld gezin betaald in 2020 ongeveer 1690 aan energiekosten. Wat zie ik op mijn 

rekening staan? Kan ik mijn maandlast omlaag krijgen? Feiten en tips op een rijtje. 

 

Geen invloed 

 

-De Netbeheerkosten van je aansluiting, de meter en transport van energie liggen vast. 

-De energiebelasting wordt door de overheid bepaald. 

-Opslag duurzame energie (ODE): een ‘belasting’ om opwekken duurzame energie te 

stimuleren en mensen te stimuleren zuinig met energie om te gaan. 

Prijs elektriciteit: nu 22,5 cent: marktprijs 7,5 cent en 15 cent energiebelasting en ODE 

Gasprijs: in 2020 gemiddeld 82 cent: marktprijs 32 cent en 50 cent energiebelasting en ODE 

-Over de energiebelasting en ODE betaal je 21% btw. 

-Vermindering energiebelasting: dit is een bedrag dat ieder huishouden met een elektriciteit 

aansluiting terugkrijgt: dat is voor 2020 €527  

 

Beetje invloed 

 

Door de keuzevrijheid van energieleverancier is het slim dit jaarlijks te bekijken. Daar zijn 

goed vergelijkingssites voor.  

 

Wel invloed 

 

-Elektriciteit: plaatst LED lampen of LED tl, installeer zonnepanelen, kies voor zuinige 

apparatuur, maak keuzes om bijvoorbeeld je was anders te drogen. Een waslijn i.p.v. een 

droger.  

 

Gas: de grootste kostenpost op je rekening is gas verbruik.  

Door goede isolatie van je woning is deze vaak te halveren. Isoleren en ventileren gaan hand 

in hand dus informeer je goed. Dat kan door tochtstrips te plaatsen, deuren goed dicht te 

houden of door grotere maatregelen zoals dak-, vloer- en spouwisolatie. Door te isoleren 

verdien je de investering terug en dan krijg je het extra comfort gratis jaar in jaar uit.  

 

Wie bespaart betaald minder energiebelasting!  

 

Maak gebruik van de regelingen die er nog zijn. 

De beste tip is: ga struinen op www.milieucentraal.nl. Dat is de bron voor dit artikel. Een 

informatieve site die u inzicht geven in hoe je je rekening en wooncomfort in uw voordeel 

kunt beïnvloeden. 

 

 

p.s. Voor alle woningeigenaren: hebt u uw voucher van € 70 al verzilverd? Er is nog €170.000 

in kas voor kleine energiemaatregelen. Kleine moeite voor jarenlang plezier. 

 

 

http://www.milieucentraal.nl/

