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Geachte relatie,

In deze brief geven wij u een korte toelichting op uw eerste factuur van het leveringsjaar 2022.

Toelichting op de factuur van uw kleinverbruik aansluiting(en)

U ontvangt periodiek een factuur met een voorschotbedrag voor uw kleinverbruik aansluiting(en). Uw voor-

schotbedrag is opgebouwd uit verschillende componenten: de levering van elektriciteit en/of gas, netwerkkos-

ten, energiebelasting (inclusief heffingskorting indien van toepassing), opslag duurzame energieen klimaattran-

sitie en BTW. Het gedeelte met betrekking tot de levering van elektriciteit en/of gas is gebaseerd op het bij ons 

laatst afgerekende verbruik of op uw gecontracteerde jaarvolume.

Toelichting op de factuur van uw grootverbruik aansluiting(en)

Voor uw grootverbruik aansluiting(en) ontvangt u iedere maand een factuur over de afgelopen leveringsmaand. 

De gefactureerde volumes zijn gebaseerd op (voorlopige) meetgegevens of op contractwaarden. Indien uw 

factuur gebaseerd is op contractwaarden, dan hadden wij op het moment van facturatie de meetgegevens nog 

niet (volledig) ontvangen.

EnVoicing: digitale facturatie

In ons streven naar duurzaamheid moedigen wij digitale facturatie aan. Met EnVoicing ontvangt u onze facturen 

(pdf, xml of UBL) per e-mail en worden alle facturen online gearchiveerd in mijnENGIE. Wilt u onze facturen 

voortaan digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail met onderwerp envoicing, waarin u uw debiteurnummer en 

keuze (pdf, xml of UBL) aangeeft naar service.zakelijk@engie.com.

Toelichting op de energiebelasting en heffingen

De tarieven voor de energiebelasting en heffingen zijn door de overheid bijgesteld. In de bijgevoegde folder 

leest u de verschillen ten opzichte van 2021 en een aantal veelgestelde vragen. 

Op engie.nl/zakelijk/klantenservice/factuur vindt u de digitale versie van deze folder.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u tijdens kantoortijden bellen met onze afdeling Customer 

Service & Support op telefoonnummer 0900 567 0 567 (lokaal tarief), of stuur een e-mail naar 

service.zakelijk@engie.com.

Met vriendelijke groet,

Menke Ubbens

Directeur Marketing & Sales B2B

Bijlage: Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie in 2022 (folder)
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Energiebelasting (EB) en 
Opslag Duurzame Energie- en 

Klimaattransitie (ODE)
in 2022



De eerste kamer heeft het belastingplan voor het jaar 2022 aangenomen. De voorgestelde maatregelen voor 

onder andere de energiebelasting (EB) en de opslag duurzame energieen klimaattransitie (ODE) zijn hiermee 

definitief. De EB en ODE brengen we via de energiefactuur aan onze klanten in rekening (en dragen we af aan 

de Belastingdienst), en wijzigingen hierin kunnen impact hebben op onze processen en op de hoogte van onze 

facturen.

De energiebelasting op elektriciteit daalt fors. In het bijzonder de daling voor de eerste 10.000 kWh. Deze 

daalt van € 0,09428 in 2021 naar € 0,03679 per kWh, exclusief btw in 2022.

De vermindering energiebelasting (heffingskorting) stijgt volgend jaar van € 461,62 naar € 681,63, exclusief 

btw. 

Vooral van belang zijn de maatregelen ter compensatie van de huidige 
hoge energieprijzen:

Het EB tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000m3 stijgt met ongeveer € 0,015 naar € 0,36322, 

exclusief btw.

De regeling van verlaagd tarief voor wal-stroom (laadpalen voor scheepvaart) wordt uitgebreid. De wal-

stroominstallatie moet per 2022 nog wel separaat bemeterd worden, maar hoeft geen eigen aansluiting meer 

te hebben om in aanmerking te komen voor verlaagd tarief. 

Ook zijn er wijzigingen in de postcoderoosregeling. Met terugwerkende kracht, per 1 april 2021, is het toege-

staan dat een vertrekkend lid uit de coöperatie wordt vervangen door een nieuw lid. Dit nieuwe lid komt dan 

ook in aanmerking voor de korting op de energiebelasting.

Er komt per 2022 een vrijstelling voor levering aan grootschalige batterijopslag. Dit is ter voorkoming van 

dubbele belasting. Dit geldt alleen bij levering via een GV aansluiting. Voor toepassing van de vrijstelling dient 

de klant een verklaring te verstrekken aan de leverancier.

De meest relevante wijzigingen voor 2022:

Belastingplan 2022
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(*) per 2017 geldt voor laadpalen met een eigen aansluiting een verlaagd tarief van EB in de 1e schijf. Voor de overige schijven blijven de 

reguliere EB tarieven van kracht. Daarnaast is er geen ODE van toepassing voor dergelijke aansluitingen.

(**) per 1 oktober 2021 geldt  voor walstroom met een eigen aansluiting (behalve voor particuliere pleziervaartuigen) een verlaagd EB tarief 

over het gehele verbruik. Daarnaast is er geen ODE van toepassing op dergelijke aansluitingen.

EB = Energiebelasting ODE = Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie
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FAQ: Uw eerste factuur van 2022

In 2022 zijn de tarieven van de energiebelasting en 

de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie 

verhoogd ten opzichte van 2021. Daarnaast wordt 

in het begin van een nieuw belastingjaar het ver-

bruik tot 10.000 kWh en/of 170.000 m3 in de duur-

ste schijf in rekening gebracht. Dit kan leiden tot 

een hogere factuur in vergelijking met uw laatste 

nota van het jaar 2021 aangezien hierin de eerste 

(en duurste) schijf waarschijnlijk al doorlopen was. 

Dit laatste is van toepassing voor de maandfactuur 

van uw grootverbruik aansluiting(en).

De leveringstarieven die u bij u voorgaande leve-

rancier had, kunnen anders zijn. Hierdoor kan ook 

de hoogte van uw nota afwijken. Daarnaast is uw 

voorschotfactuur gebaseerd op uw gecontracteerd 

volume in plaats van historische bekende verbruiks-

gegevens. Deze zijn namelijk, bij ons als nieuwe leve-

rancier, nog niet bekend. In geval van grootverbruik 

aansluiting(en), kan uw maandfactuur gebaseerd 

zijn op contractwaarden in plaats van (voorlopige) 

meetgegevens. Dit komt omdat de meetgegevens 

niet (volledig) of niet tijdig zijn ontvangen.

Als uw gasaansluiting per 1 januari 2022 voor het 

eerst door ENGIE Energie Nederland wordt bele-

verd of als er sprake is van gewijzigde contractaf-

spraken, kan uw voorschot verhoogd zijn in verband 

met het moment van jaaropname. Aansluitingen 

met een afrekenmoment in het eerste halfjaar van 

2022 hebben een verhoogd voorschot, omdat u in 

deze korte winterperiode tot aan uw jaarafrekening 

waarschijnlijk meer gas verbruikt dan in de overige 

maanden. Het verhoogde voorschot dient dus als 

compensatie voor de korte en koude periode met 

een relatief hoog gasverbruik en kan een bijbetaling 

op uw jaarafrekening voorkomen.

Neemt u dan contact op met onze afdeling Custo-

mer Service & Support. Wij zijn bereikbaar van 

maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via 

telefoonnummer 0900 567 0 567 (lokaal tarief) of 

stuur een e-mail naar service.zakelijk@engie.com

Waarom is mijn voorschotfactuur of 
maandfactuur bij niet of nauwelijks 
gewijzigde leveringstarieven toch ge-
stegen?

Waarom is mijn voorschotfactuur voor 
mijn gas kleinverbruik aansluiting(en) 
hoger dan bij mijn voorgaande leveran-
cier?

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer
informatie?

Waarom wijkt mijn voorschotfactuur of 
maandfactuur in vergelijking met mijn 
voorgaande leverancier af?

ENGIE Energie Nederland N.V.

Afdeling Customer Service & Support

T 0900 567 0 567

E service.zakelijk@engie.com
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