
  

Verdeling maximaal gebruik voor en na energierekening 

Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023, maar veel huishoudens 

krijgen hun jaarlijkse energierekening in de loop van het jaar. Het prijsplafond is alleen per 1 

januari uitvoerbaar als het aansluit bij de jaarlijkse energierekening. Daarom is het maximale 

verbruik bij het prijsplafond (1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom) verdeeld in 2 delen. 1 deel 

voor de periode tot de jaarlijkse energierekening en 1 deel voor de periode na de jaarlijkse 

energierekening.   

Wanneer de jaarlijkse energierekening komt, hangt af van het energiecontract en verschilt 

dus per huishouden. Welk deel van het maximale verbruik geldt vóór de rekening en welk 

deel erna, verschilt daarom ook. De energieleveranciers geven hun klanten informatie over 

hoeveel energie zij nog kunnen gebruiken voor het tarief van het prijsplafond. 

Voor stadsverwarming geldt het maximale verbruik van 37 GJ overigens wel in zijn geheel 

van 1 januari tot en met 31 december, omdat de afrekening per kalenderjaar gaat. 

 

Berekening verdeling maximaal verbruik 

Voor de verdeling van het maximaal verbruik voor en na de eindafrekening is voor elke dag 

van het jaar vastgesteld hoeveel gas en stroom er onder het prijsplafond valt. In de winter 

wordt er meer energie verbruikt dan in de zomer. Daar is rekening mee gehouden. Op 26 

januari valt bijvoorbeeld 7,6 m3 gas en 10,4 kWh stroom onder het prijsplafond. En op 5 

augustus 0,5 m3 gas en 5,6 kWh stroom.  

 

 Het maximale verbruik tegen het plafondtarief tot de energierekening is: de 

optelsom van het dagelijkse verbruik onder het plafond van 1 januari tot de datum 

van de rekening.  

 Het maximale verbruik tegen het plafondtarief na de energierekening is: de optelsom 

van het dagelijkse verbruik onder het plafond vanaf de datum van de 

energierekening tot en met 31 december.  

Dat betekent dat het niet letterlijk om een maximaal verbruik per dag gaat, maar er sprake is 

van één deel van het plafond tot de energierekening en één deel na de energierekening. 

Hierdoor staat voor ieder huishouden vast hoeveel energie zij voor en na hun jaarlijkse 

energienota mogen afnemen tegen het tarief van het prijsplafond. Het is helaas niet 

mogelijk om in één van beide periodes meer energie te gebruiken tegen het tarief van het 

prijsplafond, ook niet als het totale verbruik in 2023 onder de 1200 m3 gas en 2900 kWh 

stroom blijft.  

Voor de meeste huishoudens met een stabiel gebruik van gas en stroom maakt het niet uit 

dat het prijsplafond bestaat uit een deel vóór en een deel na de rekening. Zij lopen geen 



  

compensatie mis. Naar verwachting geldt dit voor 95% van de huishoudens. Een huishouden 

dat in de periode voor de rekening een bovengemiddeld verbruik heeft en boven het 

maximale verbruik komt, heeft meestal ook in de periode na de rekening een hoger verbruik. 

Wie in de periode tot de jaarrekening onder het plafond blijft, blijft dat naar verwachting 

ook in de periode na de rekening. Als in de loop van het jaar de situatie in een huishouden 

sterk verandert, bijvoorbeeld omdat het aantal mensen in huis groter of kleiner wordt, zou 

het wel kunnen dat de verdeling niet optimaal aansluit.  

 

Verdeling verbruik voor en na de energierekening 

De cijfers per dag waarmee de verdeling wordt berekend, zijn gepubliceerd in bijlage 2 van 

de regeling.  

Om een indicatie te geven staan hieronder de opgetelde cijfers per maand. Let op: krijgt u 

uw eindnota in de loop van de maand? Dan kunt u een deel van het genoemde aantal m3 en 

kWh in die maand vóór de rekening gebruiken en een deel erna. Hoeveel precies, hangt af 

van de datum waarop u uw rekening krijgt. 

Maand Elektriciteit (kWh) Gas (m3) 

Januari 339 221 

Februari 280 188 

Maart 267 159 

April 207 86 

Mei 181 35 

Juni 159 19 

Juli 161 17 

Augustus 176 17 

September 199 24 

Oktober 266 81 

November 306 147 

December 356 207 

Totaal  2.900 1.200 

Uw energieleverancier geeft u informatie over hoeveel energie u nog kunt gebruiken voor 

het tarief van het prijsplafond. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-34154.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-34154.html

