
FAQ voorschotverhogingen per 1-1-2023 

 

Waarom ontvangen wij de brieven zo laat? 

Omdat wij zelf op onze beurt laat de informatie doorkregen van onze energie bemiddelaar, die op 

haar beurt weer afhankelijk was van informatie van de overheid. 

Kan de verhoging niet later ingaan? Bijvoorbeeld in februari of maart? 

De verhogingen zijn over het algemeen forse bedragen, bij vertraging zouden de voorschotten dan 

nog hoger worden.  

Ik kan de verhoging niet betalen, wat nu? 

U kunt een betalingsregeling afspreken, in tussentijd kunt u bij de gemeente nagaan of u in 

aanmerking komt voor Energietoeslag. 

Waarom zijn de energie voorschotten zo hoog? 

Dit komt door prijsstijgingen op de energiemarkt (oorlog in Oekraïne en sancties tegen Rusland). 

Hoe worden onze tarieven vastgesteld? 

Brederode Wonen koopt collectief in met andere corporaties. De prijs over 2023 is gebaseerd op 

een dagelijkse inkoop van februari 2022 tot en met november 2022, ondanks de prijspieken in het 

najaar van 2022 ligt het tarief voor 2023 ver onder de huidige marktprijzen. 

Welke energiemaatschappij hebben we? 

Engie. 

Kunnen we overstappen naar een andere energiemaatschappij? 

Nee, voor 2023 niet. Het is maar de vraag of we dan in 2024 wel naar een andere maatschappij 

gaan, met Engie hebben we goede ervaringen en we liften mee in de collectieve inkoop. 

Doet de overheid nog iets ter compensatie? 

Voor een elektra aansluiting bij een woning of appartement wel; in november en december 2022 

wordt een compensatie bedrag van € 190 uitgekeerd via uw energiebedrijf. 

Dit geldt niet voor elektra aansluitingen van een zogenaamde algemene voorziening, dus voor hal 

en galerijverlichting, de lift of automatische deuren. 

Wat doet de energiebelasting en de BTW op energie in 2023? 

Helaas gaat de energiebelasting in 2023 voor elektra omhoog van € 6,7 cent naar € 12,6 cent per 

kWh en voor gas omhoog van € 45 cent naar € 49 cent per kubieke meter. 

De BTW op energie was tijdelijk verlaagd naar 9% maar gaat per 1 januari 2023 omhoog naar 

21%. 

Is er al iets bekend over compensatie bij blokverwarming? 

Nee, de uitwerking is nog niet duidelijk, het ziet ernaar uit dat het kabinet in februari of maart met 

de nodige informatie komt. 

Hoe zit het met het Noodfonds? 

Huishoudens die van een bepaald minimum moeten rondkomen, kunnen een beroep doen op dit 

noodfonds. Aanmelden voor hulp van het fonds is nu nog niet mogelijk. Binnenkort volgt vanuit het 

kabinet meer informatie. Zodra hier meer duidelijkheid over is, delen wij deze informatie op onze 

website www.brederodewonen.nl  

 

 

http://www.brederodewonen.nl/

