
Uw energiefactuur per 1 januari 2018 kan hoger 
uitvallen. U begint namelijk jaarlijks opnieuw in de 
zone met het hoogste energiebelastingtarief (EB) 
en de opslag duurzame energie (ODE). In deze  
bijsluiter vindt u de zones met de bijbehorende 
tarieven, en een toelichting op uw factuur.
 
Ieder jaar bepaalt de overheid opnieuw de hoogte en de 
regels voor de heffing van energiebelasting. Essent is als 
energie leverancier verantwoordelijk voor het innen van deze 
belasting en draagt die vervolgens af aan de Belastingdienst. 
Energiebelasting bestaat uit twee delen. Het deel ODE gebruikt 
de overheid voor het stimuleren van duurzame energie. Het 
andere deel is de reguliere energiebelasting. De kosten van 
beide delen vindt u terug op uw factuur.

Verbruikszones
De energiebelasting is opgedeeld in verbruikszones. Elk jaar 
start u in zone 1 met het hoogste belastingtarief. Daarom 
kan uw factuur van januari hoger uitvallen dan de factuur  
die u eind 2017 ontvangen heeft. Naarmate uw verbruik  
verandert, doorloopt u vervolgens de opeenvolgende zones. 

Heffingskorting (vermindering energiebelasting)
De Belastingdienst ziet een deel van het energieverbruik als 
primaire levensbehoefte. Daarom wordt de energiebelasting 
verminderd met een bedrag per jaar per elektriciteits
aansluiting (heffingskorting). De vermindering geldt alleen 
voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of  
kantoor). Per 1 januari 2018 heeft de overheid de heffings
korting vastgesteld naar € 308,54 excl. btw. Dit bedrag wordt 
gedurende het jaar in mindering gebracht op uw factuur.

Facturatie en tarieven 2018
Ontvangt u maandelijks een factuur? En heeft u een uur
bemeterde aansluiting? Dan vindt u de energiebelasting 
iedere maand terug op uw factuur. Het bedrag van de heffings
korting op de eerste factuur van januari 2018 is als volgt 
berekend: volledige heffingskorting (aantal geleverde dagen 
in januari gedeeld door aantal dagen in volledig kalenderjaar) = 
heffingskorting. De heffingskorting wordt vervolgens in  
12 delen verrekend op iedere maandfactuur.

Rekenvoorbeeld  
Aantal geleverde dagen in januari is 31, gedeeld door het aantal 
dagen in een volledig kalenderjaar (in 2018 is dit 365 dagen) =  
uitkomst x € 308,54 = bedrag heffingskorting. 
Dit bedrag wordt op de maandfactuur in mindering gebracht.

Ontvangt u een jaarfactuur en heeft u een kleinverbruik
aansluiting, dan vindt u zowel de energiebelasting als de  
heffingskorting eenmaal per jaar op uw jaarfactuur. 

De overheid heeft de nieuwe energiebelastingtarieven voor 
2018 bepaald. In de tabel hierboven ziet u de verschillende 
zones en de tarieven*.

Telefoon  0900 600 9 600 (uw gebruikelijke belkosten)
Internet  www.essent.nl/energiebelasting

*  Genoemde tarieven en zones betreffen reguliere afnemers. Voor 
bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven zijn andere tarieven van toepassing.  
De benodigde verklaringen met betrekking tot bijzondere belastingtarieven 
vindt u op onze website www.essent.nl/energiebelasting.

Energiebelastingtarieven 2018

Zone Jaarverbruik EB ODE
  

 Gas tarieven in €/m3 

1 0170.000 m3 0,26001 0,0285

2 170.0011.000.000 m3 0,06464 0,0106

3 1.000.00110.000.000 m3 0,02355  0,0039

4 > 10.000.000 m3  0,01265 0,0021

 

 Elektriciteit tarieven in €/kWh

1 010.000 kWh 0,10458  0,0132

2 10.00150.000 kWh 0,05274 0,0180

3 50.00110.000.000 kWh 0,01404 0,0048

4 > 10.000.000 kWh nietzakelijk verbruik 0,00116 0,000194

4 > 10.000.000 kWh zakelijk verbruik 0,00057 0,000194

 Aardgas voor verwarming tuinbouwproducten tarieven in €/m3 

1 0170.000 m3 0,04175  0,0046

2 170.0011.000.000 m3 0,02440 0,0040

3 1.000.00110.000.000 m3 0,02355 0,0039

4 > 10.000.000 m3  0,01265 0,0021

Toelichting energiebelasting  
op uw eerste factuur 2018 


