
Presentatie

Energie besparen? 
Hoe te beginnen. 

Presentator: Han Pot
Meer informatie op: www.energiekenniscentrum.nl

Mail n.a.v deze avond: actie@energiekenniscentrum.nl

http://www.energiekenniscentrum.nl/


Programma 

1. Even voorstellen

2. Energie besparen? Hoe te beginnen.

http://experteer-blog.nl/vragen-stellen-op-het-sollicitatiegesprek-als-kandidaat/


Wat doet het Energie Kenniscentrum?

Onze specialiteit

Het Energie Kenniscentrum is gespecialiseerd 

in het realiseren van een doorlopend lage energienota 

voor organisaties  en consumenten. 

Ofwel: “Energie Kenniscentrum:  Startpunt van uw lage energienota“



Onze aanpak

Ons stappenplan: ‘Quattro Energetica’ 

1. Energie professioneel inkopen direct geld besparen, ontzorgen

2. Energie verbruik reduceren onderzoek, advies, uitvoering

3. Zelf duurzame energie opwekken advies, verkoop, uitvoering

4. Begeleiding naar CO2 neutrale organisatie advies



Energie besparen

Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder uitzicht. 

Stap 0 Waarom wilt u energie besparen? 
Uw motivatie. Uw doelen?

- Geld
- Comfort
- Milieu / Een betere wereld
- Onafhankelijk(er) zijn van… (wie en wat?)
- …………..vul aan……

NB. “Van het gas af is een heel ander verhaal”







1951 -> 2022 : 71 jaar gas historie



2017

2022



Energie besparen. 
Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder uitzicht. 

Stap 1 Bekijk uw energienota(’s) eens goed 
- Totale werkelijke kosten
- Verdeling gas- en stroomkosten
- Verdeling kosten netwerkkosten / leveringskosten / belastingen
- Totale stroomverbruik in kWh / jaar
- Verdeling Normaal / Laag verbruik stroom 4.080 uur + 4.680 uur  = totaal 8.760 uur

- Totale gasverbruik in m3 / jaar tapwater / verwarmen = 15% / 85%

Conclusies……?
- Wat is mijn bespaarpotentie en wat is het bespaartarief? 



Inhoud energiefactuur

Wat kost energie? De ingrediënten:

Elektriciteit
a. Leveringskosten beïnvloedbaar
b. Energiebelastingen beïnvloedbaar
c. Netwerkkosten beperkt beïnvloedbaar
d. Heffingskorting Niet beïnvloedbaar = Vaste korting per aansluiting

Gas
a. Leveringskosten beïnvloedbaar
b. Energiebelastingen beïnvloedbaar
c. Netwerkkosten beperkt beïnvloedbaar





Wat kost elektriciteit per kWh? Variabele Leveringskosten 2023

A. Leveringskosten elektriciteit excl. btw
Indicatie prijzen Enkel tarief per kWh € 0,1962

B. Energiebelastingen elektriciteit (EB) schijvenstelsel 
1e schijf 0 – 10.000  kWh € 0,1260   
2e schijf 10.000 – 50.000  kWh € 0,10046   
3e schijf 50.000 – 10.000.000  kWh € 0,03942   

Opslag Duurzame Energie (ODE) t/m 2022            schijvenstelsel
1e schijf 0 – 10.000  kWh € -
2e schijf 10.000 – 50.000  kWh € -
3e schijf 50.000 – 10.000.000  kWh € -
A+ B = totale prijs per kWh excl. btw € 0,3222

C. BTW 21% € 0,0677+ 
A+B+C = totale prijs per kWh incl. btw € 0,3899





Een rekenvoorbeeld | Voorbeeld jaarafrekening
Verbruik elektriciteit: 3.500 kWh per jaar
(A) Leveringskosten elektriciteit excl. btw
Variabele kosten =    3.500 kWh x € 0,19620 € 686,70
Vaste kosten        = 12 maanden x € 5,99  €   71,88                        +  
Kosten energieleverancier €    758,58

(B) Energiebelastingen elektriciteit (EB) excl. btw
1e schijf van 0 tot 10.000 kWh = 3.500 x € 0,12599 € 440,97                        +  
Kosten energie belasting €    440,97
Af: Heffingskorting  
Vaste korting per elektra aansluiting per jaar                                                €    493,27    -
Netto te betalen belasting ( €      52,30 )
A + B = Netto leveringskosten excl. btw €    706,28

(C) BTW 21%              €    148,32    +
Netto leveringskosten per jaar, incl. btw (€ 71,21 p/mnd incl. btw) €    854,60

(D) Netwerkkosten stel: 1x35A/40A of 3x25A (€ 24,27 p/mnd incl. btw) €    291,97 + 
Totaal All-in elektriciteitskosten per jaar               (€ 95,55  p/mnd incl. btw)              € 1.146,57 



Ik wil gaan besparen op stroom. Wat is mijn bespaartarief?

Tarief leverancier € 0,19620
+ 

Tarief energiebelasting in de schijf        € 0,12599
waarin je bespaart (1, 2 en/of 3)

= 
Bespaartarief € 0,32219

Daarna btw over bespaartarief berekenen
1,21 x 0,32219 = € 0,38985

Dus:  100 kWh per jaar besparen scheelt: 
100 kWh x € 0,38985 = € 38,99 per jaar





Enkele weetjes….

Weetje A

Heffingskorting in 2023 = € 596,85 incl. btw
Energiebelasting p/kWh tot 10.000 kWh = €      0,15244 incl. btw

In feite betaal je over de eerste 3.915 kWh géén energiebelasting. 
Want: € 596,85 / € 0,15244 = 3.915 kWh.
Maar, de heffingskorting krijg je altijd uitgekeerd! Ook als je verbruik over het jaar gezien 
‘nul’ is!

Weetje B
- Per 1 januari 2023 is de energiebelasting van 6,7 cent naar 12,6 cent gestegen (ex. btw)
- Per 1 januari 2023 is de heffingskorting van € 681,63 naar € 493,27 gedaald (ex. btw)
- Per 1 januari 2023 is het btw tarief van 9% weer naar 21% verhoogd
- Per 1 januari geldt het prijsplafond voor elektra (2.900 kWh) en gas (1.200m3)
- Tarieven prijsplafond is € 0,40 p/kWh en € 1,45 p/m3 gas (incl. btw en belastingen)
- Actuele marktprijzen op dit moment beneden prijsplafond liggen?



Zonnepanelen: Aantrekkelijk nu? En zonder saldering dan?



Een rekenvoorbeeld | Voorbeeld jaarafrekening | Zonder zonnepanelen
Verbruik elektriciteit: 3.500 kWh per jaar
(A) Leveringskosten elektriciteit excl. btw
Variabele kosten =    3.500 kWh x € 0,19620 € 686,70
Vaste kosten        = 12 maanden x € 5,99  €   71,88                        +  
Kosten energieleverancier €    758,58

(B) Energiebelastingen elektriciteit (EB) excl. btw
1e schijf van 0 tot 10.000 kWh = 3.500 x € 0,12599 € 440,97                        +  
Kosten energie belasting €    440,97
Af: Heffingskorting  
Vaste korting per elektra aansluiting per jaar                                                €    493,27    -
Netto te betalen belasting ( €      52,30 )
A + B = Netto leveringskosten excl. btw €    706,28

(C) BTW 21%              €    148,32    +
Netto leveringskosten per jaar, incl. btw (€ 71,21 p/mnd incl. btw) €    854,60

(D) Netwerkkosten stel: 1x35A/40A of 3x25A (€ 24,27 p/mnd incl. btw) €    291,97 + 
Totaal All-in elektriciteitskosten per jaar               (€ 95,55  p/mnd incl. btw)              € 1.146,57 



Een rekenvoorbeeld | Voorbeeld jaarafrekening | Met zonnepanelen
Verbruik elektriciteit: 3.500 kWh p/jr, opwekking 3.500 kWh en 30% direct gebruik 
(A) Leveringskosten elektriciteit excl. btw
Afname :  2.450 kWh x € 0,19620 €    480,69
Terugleveringing :  - 2.450 kWh x € 0,19620 € - 480,69
Vaste kosten : 12 maanden x € 5,99  €      71,88  +  
Kosten energieleverancier €     71,88

(B) Energiebelastingen elektriciteit (EB) excl. btw
1e schijf van 0 tot 10.000 kWh =   0 x € 0,12599 €      00,00  +  
Kosten energie belasting €      00,00
Af: Heffingskorting  
Vaste korting per elektra aansluiting per jaar                                                €    493,27    -
Netto te betalen belasting ( €    493,27 )
A + B = Netto leveringskosten excl. btw (  €   421,89 )

(C) BTW 21%            (  €      88,60 ) +
Netto leveringskosten per jaar, incl. btw ( - € 42,54p/mnd incl. btw) (  €   510,49 )

(D) Netwerkkosten stel: 1x35A/40A of 3x25A (€ 24,27 p/mnd incl. btw) €    291,97 + 
Totaal All-in elektriciteitskosten per jaar               (€ - 18,21  p/mnd incl. btw)            ( € 218,52 )



Verschil in nota’s door zonnepanelen

Oude afrekening :        euro 1.146,57
Nieuwe afrekening (geld terug) : - / - euro    218,52
Verschil per jaar oud – nieuw :         euro 1.365,09



Voorbeeld | Met zonnepanelen, maar zonder saldering (obv huidige tarieven)!

Verbruik elektriciteit: 3.500 kWh per jaar, opwekking 3.500 kWh en 30% direct gebruik
(A) Leveringskosten elektriciteit excl. btw
Afname :  2.450 kWh x € 0,19620 €    480,69
Terugleveringing :  - 2.450 kWh x € 0,15696 (=80% van tarief bij afname) € - 384,55
Vaste kosten : 12 maanden x € 5,99  €      71,88  +  
Kosten energieleverancier €  168,02

(B) Energiebelastingen elektriciteit (EB) excl. btw
1e schijf van 0 tot 10.000 kWh =  2.450 x € 0,12599  €  308,68  +  
Kosten energie belasting €   308,68
Af: Heffingskorting  
Vaste korting per elektra aansluiting per jaar                                                €    493,27    -
Netto te betalen belasting ( €    184,59 )
A + B = Netto leveringskosten excl. btw (  €     16,57 )

(C) BTW 21%            (  €       3,48 ) +
Netto leveringskosten per jaar, incl. btw ( - € 1,67 p/mnd incl. btw) (  €    20,05 )

(D) Netwerkkosten stel: 1x35A/40A of 3x25A (€ 24,27 p/mnd incl. btw) €    291,97 + 
Totaal All-in elektriciteitskosten per jaar               (€ 22,66  p/mnd incl. btw)              €   271,92 



Verschil in nota’s door zonnepanelen

Oude afrekening :        euro 1.146,57
Nieuwe afrekening (geld terug) : - / - euro    218,52 -
Verschil per jaar oud – nieuw :         euro 1.365,09 per jaar

Met zonnepanelen maar zonder saldering:
Oude afrekening :        euro 1.146,57
Nieuwe afrekening :        euro    271,92 -
Verschil per jaar oud – nieuw :         euro   874,65 per jaar

Conclusie: 
Op basis van de huidige tarieven zorgen zonnepanelen ook zonder 
saldering nog steeds voor een aantrekkelijke besparing!



Wat kost gas per m3?                  Variabele Leveringskosten 2023

A. Leveringskosten gas excl. btw
Indicatie prijzen Tarief per m3, incl. regiotoeslag € 0,6598

B. Energiebelastingen gas (EB) schijvenstelsel 
1e schijf 0 – 170.000 m3 € 0,4898   

Opslag Duurzame Energie (ODE) t/m 2022 schijvenstelsel
1e schijf 0 – 170.000 m3 € -

A + B = totale prijs per m3 excl. btw € 1,1496

C. BTW 21% € 0,2414 + 
A+B+C = totale prijs per m3 incl. btw € 1,3910



Ik wil gaan besparen op gas. Wat is mijn bespaartarief?

Tarief leverancier € 0,6598
+ 

Tarief energiebelasting in de schijf        € 0,4898
waarin je bespaart (1, 2 en/of 3)

= 
Bespaartarief € 1,1496

Daarna btw over bespaartarief berekenen
1,21 x 1,1496 = € 1,3910

Dus:  100 m3 per jaar besparen scheelt: 
100 m3 x € 1,3910 = € 139,10 per jaar



Kijk voor de actuele tarieven van de energiebelasting op de website van de 
belastingdienst! Reken dus niet met de belastingen vermeld op uw jaarafrekening!



Stap 2: Meten is weten!
Inspraak zonder inzicht, is uitspraak zonder uitzicht. 

Verbruik hoofdmeter 



TIPS

- Gratis: Dagelijks opschrijven

- Gratis: www.slimmemeterportal.nl

- Dongle kopen: HomeWizard

- Dongle kopen: Plugwise: de SMILE P1 (V3)

http://www.slimmemeterportal.nl/








LEUKE OEFENING 1

Vergelijking de factor tijd

25w dag en nacht = per jaar : 25x8760 = 219.000wh = 219 kWh

2kW per week een uur = per jaar : 2 x 52 = = 104 kWh

Factor tijd speelt in veel huishoudens een grote rol!

Bereken maar eens wat uw verbruik per jaar zou zijn, als u een jaar lang niet 

thuis zou zijn. Bij veel huishoudens is dat meer dan de helft van het verbruik.

Hoe te werk gaan?

1. Kijk wat uw verbruik in kWh tijdens laag uren is (23-7 uur), terwijl er 

geen extra apparaten aanstaan zoals wasmachine, vaatwasser e.d.

2. Deel dit verbruik door 8 uren en vermenigvuldig de uitkomst met 24 en 

daarna met 365 dagen.

3. Het resultaat is het aantal kWh op jaarbasis.

4. Vergelijk dit verbruik met uw jaarverbruik. Hoeveel procent is dat? 



LEUKE OEFENING 2

Wat staat er bij u thuis altijd aan? En wat zou uit kunnen?

Mijn moeder zei het altijd al “Vele kleintjes maken 1 grote!”

Ofwel; veel kleine verbruikers die altijd aanstaan zorgen in veel huishoudens 

voor een serieus aandeel in het verbruik! 

- Maak een lijst van alle apparatuur die dag en nacht aanstaat. 

- Kijk daarna voor welke apparatuur dat niet echt nodig is.

- Zet deze eens (tijdelijk) uit en kijk naar het effect op uw verbruik

Voorbeeld apparatuur

- Modem - HD ontvanger televisie

- Buitenverlichting - Vijverpompen

- CV ketel - Computers en printers

- Vloerverwarmingspompen - Waterbed

- Ventilatorbox -

- Koelkast (en wellicht 2e koelkast? Echt nodig?)

- Vriezer  (en wellicht 2e vrieskast? Echt nodig?)



Stap 2: Meten is weten!

Individuele apparatuur meten 



Voorbeelden van verbruikers

Stroom Kosten p/jr Verbruik
- Computer die dag en nacht aan staat euro 540,- 1.350 kWh 
- Standby digitale HD ontvanger euro 105,- 263 kWh 
- Modem / router euro   53,- 131 kWh  
- 40w lamp per dag 4 uur aan euro   23,- 58 kWh 
- LCD Televisie per dag 4 uur   euro   88,- 219 kWh  
- Ventilatorbox, 24 uur per dag, stand 1 euro 105,- 263 kWh

Voorbeelden grote verbruikers: 
wasdrogers, waterbedden, vijverpompen, elektrisch verwarmen.

Gas Kosten p/dag Verbruik
- Half uur douchen  euro    1,45   1 m3
- Verwarmen vrijstaand huis per dag euro 26,10                  18 m3 

Let op: 
Naast wattage van het apparaat is het aantal branduren van grote  invloed.



Veel voorkomende bespaartips (reduceren verbruik)

Stroom
- Verlagen branduren! Kan het uit? Doe het uit! 
- Masterslave stekkersdoos 
- Tijdschakelaars, aanwezigheidsdetectie, klik-aan-klik uit
- Droog de was buiten aan de waslijn, als het maar even kan!
- Plaats pompschakelaars op de vloerverwarmingspompen
- Ventilatorbox: CO2 gestuurd, gelijkstroom, warmteterugwinning
- LED verlichting, met name voor lampen die veel branden!
- Zonnepanelen
Gas 
- CV ketel uit of lager zetten en warme kleding aan
- Minder vaak en korter douchen 
- Tochtstrips / compartimenteren 
- Spouwmuurisolatie
- Vloerisolatie
- Dak/zolder isolatie
- HR++ of HR+++ glas
- Zonneboiler

Isoleren =

eenmalige uitgave met 

langdurig resultaat waar 

geen onderhoud aan 

vastzit!

Gebruik dan wel 

duurzame 

isolatiematerialen!



Samenvatting

Stap 0 Waarom wilt u besparen? Wat is het doel?

Stap 1 Analyseer de energienota? Bespaarpotentie = investeringsruimte.

Stap 2 Ga meten en maak een plan

Stap 3   Verbruik verlagen (maatregelen,  apparatuur en gedrag, uit wat uit kan)

Stap 4 Zelf energie produceren (zon, lucht, biomassa)

Stap 5 Meet de resultaten 



Vragen

Energie Kenniscentrum
Han Pot 

www.energiekenniscentrum.nl



Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Subsidiemogelijkheden
- Landelijke overheid: Nationaal warmtefonds (eigen woning)
- Provinciale overheid
- Gemeente



Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Subsidie landelijk
Kijk op www.rvo.nl/particulieren



Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Subsidie landelijk 
- ISDE warmtepomp
- ISDE isolatiemaatregelen
- ISDE zonneboiler
- ISDE elektrische kookvoorziening
- Geen btw op zonnepanelen (voor particulieren/woonhuis)

ISDE = InvesteringsSubsidie Duurzame Energie en energiebesparing



Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Subsidie Overijssel
Kijk op: 
https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/Zoeken_in_subsidies



Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Subsidie Dalfsen
Kijk op: www.dalfsen.nl/subsidies



Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Financieringsmogelijkheden
- Uw eigen bank (eigen woning)
- Landelijke overheid: Nationaal warmtefonds (eigen woning)
- Gemeente :    - Zorg en ondersteuning (Wmo) 

- Taskforce (energie)armoede
- Commercieel: Duurzaam Gefinancierd



Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Financieringsmogelijkheden
www.warmtefonds.nl/particulieren

















Subsidie- en financieringsmogelijkheden

Financieringsmogelijkheden
www.duurzaamgefinancierd.nl/particulier



Vragen

Energie Kenniscentrum
Han Pot 

www.energiekenniscentrum.nl
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