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Huidige situatie

• Veel alarmberichten in media over energieprijzen en energienota 

• Ondoorzichtige en onbegrijpelijke energierekening

• Telkens aanpassingen in prijzen en maatregelen

• “Wat worden mijn energiekosten komend jaar?”



Verbruik en kosten
• Wat betaalde u voor energie

• Wanneer krijgt u nieuwe tarieven

• Hoeveel verbruikt u
• Gas

• Elektra

• Wat is uw huidige tarief voor gas en elektra



Financiële aspecten

• Energierekening
• Nu

• Komende periode

• Aanpassing woning
• Isolatie

• Nieuwe verwarming / warmtepomp

• Aanpassing gedrag



Verbruik Gas

Euro / maand

Verbruik Stroom

De complexe (onbegrijpelijke) energie rekening 

Forfait 
Energie belasting

Vastrecht GAS
Energie leverancier

Vastrecht Stroom 
Netwerk beheerder

Tarief Stroom

Tarief Gas

Energiebelasting Stroom

Energiebelasting GAS

ODE Stroom

ODE Gas

BTW

Vastrecht GAS
Netwerk beheerder

Vastrecht Stroom
Energie leverancier

Prijsplafond in 2023

Voorschot / maand
- Verbruik vorig jaar
- Voorschot vorig jaar
- Nieuwe tarieven
- Overheidsmaatregelen
- Bijstelling door bewoner

Gas normalisatie

BTW: 21%->9%->21% Energietoeslag 1+2

Ingangsdatum nieuwe 
tarieven Maandtarieven!

ZP opwek salderen

?
EB:  11,5 -> 4,5 -> 11,5



Ontwikkeling energierekening (€/maand)
* Met toegepast prijsplafond €1,45/m3 en €0,40/kWh 

Tarieven per 1/1/2023
(gepubl. Op 28/11/2022)



Besparen kosten

• Gedrag aanpassen

• Isoleren
• Kleine maatregelen

• Grote maatregelen

• Goedkoper opwekken van warmte



Verbruik en gedrag



Kleine maatregelen Isolatiemaatregelen

Vloer

Dak

Muren

Ramen

Ventilatie



Goedkopere warmte

• Hybride warmtepomp

• Warmtepomp
• Lucht als bron

• Water als bron

• Warmtenet

2021: ~ €4500,- netto kosten, op dit moment wachtrijen en 
veel hogere kosten

2021:  < €10.000,- netto kosten 

2021:  < €20.000,- netto kosten 



Woningen en duurzaamheid



Energieverbruik woningen / postcode  (2021)



Samenvatting financiële gevolgen

1) Energierekening veel duurder; grote effecten van overheidsmaatregelen
a) Energiebesparing nu top-prioriteit voor meeste inwoners
b) Toekomst-perspectief: blijvend hogere energie prijzen

2) Besparen loont
a) Gedragsaanpassing zorgt voor grote besparing
b) Kleine maatregelen realiseerbaar en terug te verdienen op korte termijn
c) Grote maatregelen duurder geworden maar wel lonend

3) Aanschaf kosten warmtepomp extra hoog geworden
a) Markt tijdelijk uit het lood geslagen

4) Verduurzamen heeft groot effect op waarde van woning  


