Toelichting opbouw energienota
Uw energienota is opgebouwd uit een aantal elementen:
1. Leveringstarieven -> in rekening gebracht door leverancier
2. Netbeheerkosten -> namens netbeheerder in rekening gebracht door leverancier
3. Energiebelasting, ODE en BTW -> namens overheid in rekening gebracht door leverancier

1. Leveringstarieven
In uw verlengingsvoorstel staan uw leveringstarieven exclusief belastingen vermeld. Bovenop deze
tarieven komen nog de energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en vervolgens 21 % BTW.
Dit totaalbedrag wordt vervolgens per Kilowattuur en/of Kuub gas in rekening gebracht. Indien uw
stroomaansluiting een verblijfsfunctie (een pand waarin mensen kunnen verblijven) heeft, wordt er
tot ruim € 300 aan heffingskorting in mindering gebracht. Uiteindelijk worden de netbeheerskosten
hierbij opgeteld en is uw energienota compleet.

2. Netbeheerskosten
De netbeheerkosten verschillen per netbeheerder en zijn afhankelijk van de zwaarte van uw
aansluiting(en). De netbeheerder wijzigt deze tarieven na iedere jaarwisseling . De keuze van
energieleverancier heeft geen invloed op deze kosten en u kunt niet van netbeheerder wisselen.

3. Energiebelasting, ODE, BTW en heffingskorting
Deze belastingen worden na iedere jaarwisseling vanuit de overheid vastgesteld. Middels dit
informatieblad brengen we u graag op de hoogte van de wijzigingen in de belastingen.
Op energie worden diverse belastingen geheven. De wijzigingen t.o.v. 2016 zijn als volgt:

Energiebelasting per kWh. stroom, exclusief 21% BTW:
Energiebelasting per
kWh. stroom
1-10.000 kWh.
10.001 – 50.000 kWh.
50.001 – 10.000.000 KWh.

2016

2017

wijziging in €

€ 0,1007
€ 0,04996
€ 0,01331

€ 0,1013
€ 0,04901
€ 0,01305

+ € 0,0006
-/- € 0,0009
-/- € 0,00026

2016

2017

wijziging in €

€ 0,25168
€ 0,06954

€ 0,25244
€ 0,06215

+ € 0,00076
-/- € 0,000739

Energiebelasting per m3 gas, exclusief 21% BTW:
Energiebelasting per
m3 gas
1 – 170.000 m3
170.001 – 1.000.000 m3

Heffingskorting:
Op de energiebelasting ontvangt u een belastingvermindering: de zogeheten heffingskorting. Dit is
een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie over een verbruiksperiode van een
jaar, dat wordt verrekend via uw elektriciteitsnota. Deze heffingskorting is t.o.v. 2016 gedaald van €
310,81 naar € 308,54 inclusief BTW.

Tarieven opslag duurzame energie 2017:
Per 1 januari 2013 heeft de overheid een heffing 'Opslag Duurzame Energie' ingevoerd. Deze
belasting is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Deze opslag is als volgt:
Elektriciteit
1 - 10.000 kWh.
10.001 – 50.000 kWh.
50.001 – 10.000.000 kWh.

Tarief 2016
€ 0,0056
€ 0,0070
€ 0,0033

Tarief 2017
€ 0,0074
€ 0,0123
€ 0,000131

wijziging in €
+ € 0,0018
+ € 0,0053
-/- € 0,003169

Gas
1 – 170.000 m3
170.001 – 1.000.000 m3

Tarief 2016
€ 0,0113
€ 0,0042

Tarief 2017
€ 0,0159
€ 0,0074

Stijging in €
+ € 0,0046
+ € 0,0032

We gaan er vanuit hiermee voor opheldering te zorgen en beantwoorden eventuele vragen graag.

Met vriendelijke groet,
Het team van ParkStroom

