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KORTE TERMIJN TEGEMOETKOMING VANUIT RIJK 
 
1.Individueel voor inwoners met een laag inkomen 
Energietoeslag (120% sociaal minimum exclusief studenten) 

Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt of tot 120% van het sociaalminimum 

verdient heeft recht op een eenmalige energietoeslag van € 1.300. Ook in 2023 

wordt deze toeslag uitgekeerd. (2022: € 800 + € 500) (2023: €1.300). 

 

2. Huishoudens voor iedereen in Nederland 

Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik krijgt in 2022 circa de € 545 

korting op de energierekening. 

• Lagere energiebelasting 

Het tarief voor energiebelasting is in 2022 € 0,057 (exclusief btw) per kWh 

lager dan in 2021. 

• Hogere teruggave energiebelasting 

De teruggave van de energiebelasting is in 2022 verhoogd van ongeveer  

€ 560 naar € 785. Hierdoor krijgen alle huishoudens dus € 225 (inclusief 

btw) extra korting. Dit is een vaste korting, die niet afhangt van het 

energieverbruik. 

• Lagere btw op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming 

Van 1 juli tot en met 31 december 2022 is de btw op energie (aardgas, 

elektriciteit en stadsverwarming) verlaagd van 21% naar 9%. Het lagere 

btw-tarief geldt voor alle onderdelen op de energierekening die te maken 

hebben met de levering van energie. Bijvoorbeeld ook administratie- en 

netbeheerkosten. 

• Vanaf 2023 lagere energierekening door verruimd prijsplafond 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle 

huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale 

tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit 

wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale 

verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. 

Alle huishoudens ontvangen via de energieleverancier in de maanden november 

en december 2022 een bedrag van € 190,- per maand.  

3. Bedrijven in Nederland  

ONDERSTEUNING ENERGIE-INTENSIEF MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF MET DE TEK-REGELING 
De tegemoetkoming energiekosten energie-intensief midden- en kleinbedrijf (TEK) 

is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De 

compensatie bestaat uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het 

energie-intensief mkb ontvangt steun ter grootte van een te bepalen percentage van 

de stijging van de energieprijs (gas en elektra) vermenigvuldigd met hun 

energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond).  
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Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

a) Het mkb bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie 

b) Het mkb bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister 

c) Het betreft een energie-intensief mkb bedrijf waarbij minimaal 7% van de 

omzet bestaat uit energiekosten. 

d) Het mkb bedrijf heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van 

minder dan € 50 miljoen 

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend? 

De subsidie is 50% van de kostenstijging van het energieverbruik. Deze 

kostenstijging moet hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit. Dit is 

de drempelprijs. Hierbij geldt: 

▪ Men ontvangt maximaal € 160.000,- subsidie (dit geldt ook voor 

landbouwondernemingen); 

▪ Men ontvangt maximaal 50% van de totale energiekostenstijging (boven 

de drempelprijs); 

▪ Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, 

wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per 

energiecontract of per locatie. 

 

Kleinere kantoren en zzp’ers kunnen net als huishoudens gebruik maken van het 

tijdelijke prijsplafond, de zogenoemde kleinverbruikersregeling. 

 

ONDERSTEUNING VOOR DE SEMICOLLECTIEVE SECTOR WORDT NOG NADER UITGEWERKT 

Voor de semicollectieve sector wordt momenteel door de verschillende 

beleidsdepartementen bezien in hoeverre hogere energiekosten een probleem 

vormen en wat daar een passende oplossing voor kan zijn. Om de integraliteit te 

borgen worden de aanpassingen voor 2022 bij de Najaarsnota van het rijk inzichtelijk 

gemaakt wat mogelijk budgettaire gevolgen zijn. Verwacht wordt dat voor deze 

sector een soortgelijke regeling als de TEK voor ondernemers wordt opengesteld. 

 

ONDERSTEUNING VOOR ALLE KLEINVERBRUIKERS DOOR HET VERRUIMD PRIJSPLAFOND 

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en 

andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een 

verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 

0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Het prijsplafond 

geldt naast huishoudens ook voor andere kleinverbruikers. Het gaat om zzp’ers, 

winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het 

kleine mkb.  

Alle regelingen die worden uitgezet zijn gericht op de snellere verduurzaming van 

de bedrijven. Bestaande subsidies en tegemoetkomingen voor investeringen in het 

verduurzamen van een onderneming worden voortgezet. De rijksoverheid ziet nu 

ook een toename in de aanvragen van deze investeringssubsidies.  


