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NETBEHEERDERSKOSTEN
De netbeheerder beheert één of meerdere  
energienetwerken. Er zijn aparte net- 
beheerders voor gas en elektriciteit maar  
de meeste beheren beide energievormen.  
Zo’n netbeheerder is onder meer verant-
woordelijk voor:
• de aanleg van energienetwerken
• het beheer van energienetwerken
• het transport van elektriciteit en/of gas
• de registratie van de aansluiting 
•  het beheer van de energiemeter

In de regio Oosterhout is Enexis de  
netbeheerder. De kosten voor het beheer 
dat door hen wordt uitgevoerd bedragen  
€ 250,81 per jaar voor elektriciteit en  
€ 183,52 per jaar voor gas. Deze bedragen 
zijn variabel en kunnen jaarlijks worden 
aangepast. 

JOUW ENERGIEREKENING VOOR ELEKTRICITEIT, HOE ZIT DAT NU PRECIES?
Elektriciteitskosten zijn de kosten die per kWh stroom door de energiemaatschappij met wie je  
een energiecontract hebt afgesloten, in rekening worden gebracht. 

Een elektriciteitscontract bestaat uit stroomtarieven, vaste leveringskosten en een eventuele  
welkomstpremie. Er zijn ook wettelijke voorschriften voor wat betreft de belasting op elektriciteit.

BELASTING
De regulerende energiebelasting per kWh 
elektriciteit werd in 1996 ingevoerd als  
onderdeel van de vergroening van ons  
belastingstelsel. Zo bedraagt de energie-
belasting tot 10000 kWh € 0,1141 per 
kWh inclusief 21% btw. 

Een extra belasting, namelijk die voor  
Opslag Duurzame Energie, is ingevoerd 
om de investering in duurzame energie te 
stimuleren. De belasting voor Opslag  
Duurzame Energie (afgekort ODE) op  
elektriciteit bedraagt € 0,0363 per kWh 
inclusief 21% btw. Dit tarief is variabel en 
wordt jaarlijks aangepast. 

Per energieaansluiting wordt er een vast 
bedrag afgetrokken van de energiebelasting 
op elektriciteit. Deze belastingvermindering  
is per 1 januari 2020 verhoogd van € 527,17 
naar € 558,56 per jaar inclusief 21% btw. 

Het voornemen van de Nederlandse  
overheid was deze nogmaals te verhogen  
en dat is gebeurd per 1 januari 2021 om 
deze vervolgens weer te verlagen met  
ingang van 1 januari 2026. 

Het energiebelastingtarief van de eerste 
schijf op elektriciteit (0 - 10.000 kWh) wordt 
in de jaren 2021 tot en met 2026 jaarlijks op 
1 januari verlaagd en op 1 januari 2028 weer 
verhoogd.



KOSTEN VOOR HET GAS
Gaskosten zijn kosten die per m³ gas door 
de energiemaatschappij met wie je een 
gascontract hebt afgesloten, in rekening 
worden gebracht. Een gascontract bestaat 
uit een gasprijs, vaste leveringskosten, een 
regiotoeslag (welke per 2020 voor geheel 
Nederland hetzelfde is geworden) en een 
zogeheten correctiefactor.

Vanaf 1 januari 2020 is de methode voor de 
berekening van transporttarieven op gas  
gewijzigd ten gevolge van Europese wetgeving.  

De transporttarieven zijn gemiddeld met 
8,6% gestegen als gevolg van de gewijzigde 
berekeningsmethode die is vastgesteld door 
de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

De correctiefactor op gas is een factor die 
bij een afwijkende calorische waarde wordt 
toegepast. Ons aardgas heeft een basis ver-
brandingswaarde en aan de hand van deze 
waarde worden de prijzen vastgesteld. 

Omdat de calorische waarden per gasveld 
verschillend zijn, is de kans aanwezig dat 
ook de calorische waarde van het gas dat 
geleverd wordt een afwijking heeft. Het kan 
dan zo zijn dat jouw gasverbruik iets hoger 
of iets lager uitvalt. De correctiefactor wordt 
hier op toegepast om zo deze verschillen 
weg te werken. 

KOSTEN VOOR HET NETBEHEER
Dit is een vast bedrag en wordt dus niet 
berekend op basis van jouw gasverbruik. 
De kosten voor het netbeheer kunnen per 
gasaanbieder sterk verschillen. 

Let op: bij het afsluiten van een nieuw 
contract wordt vaak een welkomstpremie 
gegeven. 

BELASTING
De regulerende belasting per m³ gas werd 
tegelijk met die voor elektriciteit in 1996 
ingevoerd als onderdeel van de vergroening 
van ons belastingstelsel. 
Energiebelasting tot 5000 m3 gas bedraagt  
€ 0,4218 per m3 gas inclusief 21% btw. 

Een extra belasting, namelijk die voor  
Opslag Duurzame Energie (ODE),  
is ingevoerd om de investering in duurzame 
energie te stimuleren. De belasting voor 
Opslag Duurzame Energie bedraagt € 0,103  
per m3 gas inclusief 21% btw. Dit tarief is 
variabel en wordt jaarlijks aangepast. 

Er wordt per aansluiting een vast bedrag 
afgetrokken van de energiebelasting op gas. 
Dit bedrag is voor 2021 in totaal € 558,81 
inclusief 21% btw en wordt verlaagd per 1 
januari 2026. 

JOUW ENERGIEREKENING VOOR GAS, HOE ZIT DAT NU PRECIES?
Een energierekening voor gas is opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk:  
de kosten voor het gas, de kosten voor het netbeheer en belasting.

In het Adviescentrum Oosterhout Nieuwe Energie verstrekken  
vrijwilligers van ONE bezoekers gratis informatie en advies over  
duurzame investeringen met betrekking tot energie. 

U vindt het Adviescentrum Oosterhout Nieuwe Energie op 
Nieuwstraat 2b te Oosterhout.


