
 

Deze informatie vindt u kosteloos en digitaal op 

 www.consumind.nl/energie/page/huidige-energiecontract-mee-naar-nieuwe-woning  

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten. 

 

Voorbeeld en uitleg opbouw energietarief 
Hieronder ziet u hoe het energietarief is opgebouwd en welke onderdelen gezamenlijk het totaaltarief maken. Daarnaast is er 

aangegeven welk onderdeel door welke organisatie (overheid of energieleverancier) wordt bepaald.  

Stroomtarief per kWh Bedragen Door wie bepaald 

Leveringstarief € 0,06091 Energieleverancier, u kunt bepalen of u dit tarief vastzet  

Energiebelasting € 0,11960 Overheid 

Opslag Duurzame Energie € 0,00360 Overheid 

Btw (21%) € 0,03866 Overheid 

Totaaltarief € 0,2227  

 

Gastarief per m3 Bedragen Door wie bepaald  

Leveringstariefincl. gasregiotoeslag € 0,31390 Energieleverancier, u kunt bepalen of u het tarief vastzet  

Energiebelasting € 0,19110 Overheid 

Opslag Duurzame Energie € 0,00740 Overheid 

Btw (21%) € 0,10760 Overheid 

Totaaltarief € 0,62000  

 

Vastrecht  Bedragen Door wie bepaald 

Vastrecht stroom per maand € 2,89 Energieleverancier 

Btw (21%) € 0,61 Overheid 

Totaal vastrecht stroom per maand € 3,50  

   

Vastrecht gas per maand € 2,89 Energieleverancier 

Btw (21%) € 0,61 Overheid 

Totaal vastrecht gas per maand € 3,50  

 

Leveringstarief 

Het leveringstarief is het tarief dat u betaalt per kilowattuur en per kubieke meter gas inclusief gasregiotoeslag, exclusief 

overheidsheffingen en btw. Dit bedrag wordt door de energieleverancier bepaald en kunt u vast laten zetten voor een bepaalde 

contractduur. Als u een variabel tarief heeft dan mag de energieleverancier dit tarief elk half jaar wijzigen.  

 

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie 

Dit zijn overheidsheffingen die door de leverancier wordt geïncasseerd voor elk verbruikte kilowattuur en kubieke meter, dit wordt 

voor u afgedragen aan de Belastingdienst.  

 

Btw 

Over het leveringstarief, energiebelasting en Opslag Duurzame Energie betaalt u btw, wat door de energieleverancier voor u 

wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Ook over het vastrecht wordt er btw berekend.  

 

Vastrecht 

Per maand betaalt u een vast bedrag voor de afname voor stroom en voor de afname van gas, ongeacht hoeveel u verbruikt. 

Over vastrecht betaalt u btw, dat wordt aan de Belastingdienst afgedragen.  

 

Energie 

Voor dit overzicht is er van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 

- Fictieve leveringstarieven en vastrecht 

- De energiebelasting en Opslag Duurzame Energie per 1 januari 2015 met een verbruik tot 10.000 kWh en 170.000 m3, btw van 21%.  
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