Energieflits 19:
Energiebelasting en
opslag duurzame energie
Hiermee informeert de Stuurgroep Energie Voor Scholen (EVS) u over de tarieven van de
energiebelasting 2016 en de belastingmaatregel die bekend staat onder de noemer
‘opslag duurzame energie’.
In de voorgaande nieuwsflits (nummer 18) bent u
geïnformeerd over de inkooptarieven bij ENECO en DVEP Energie voor respectievelijk
aardgas en elektriciteit. Daar komen onderstaande tarieven voor energiebelasting bij. In
de overzichten is tevens het procentuele verschil met 2015 weergegeven.
Als gevolg van het afschaffen van de belasting op leidingwater stijgen de tarieven in de
zogenaamde tweede en derde staffel van elektriciteit. De energiebelasting gaat in 2016
omhoog. Dit is een gevolg van afspraken uit het Energieakkoord die de
energiehuishouding duurzamer moeten maken. Door minder energie te verbruiken, hoef
je minder energiebelasting te betalen.
Alleen in de eerste staffel van de belasting op elektriciteit is er in 2016 een verlaging van
de energiebelasting. U ziet dat er verder aanzienlijke stijgingen zijn in de
belastingtarieven, met name bij aardgas.
Alles wat bespaard is bij de inkoop wordt teniet gedaan door de verhoging van de
belastingen. Voor de begroting van energie voor 2016 moet u dan ook uitgaan van een
hetzelfde budget als in 2015.
Alle hieronder genoemde tarieven zijn exclusief btw.
1. Tarieven 2016 energiebelasting elektriciteit
Schijf

1e schijf (0-10.000 kWh)
2e schijf (10.001 – 50.000 kWh)
3e schijf (50.001 – 10.000.000 kWh)

Tarief 2015
per kWh

Tarief 2016
per kWh

Verschil t.o.v.
2015

€ 0,1196
€ 0,0469
€ 0,0125

€ 0,10070
€ 0,04996
€ 0,01331

- 15,8%
+ 6,52%
+ 6,48%

Bij een verbruik van 1 miljoen kWh per jaar stijgt de belasting met circa € 1.100,=.
De energiebelasting wordt per aansluiting berekend en niet over het totaalverbruik van
uw scholen. Verder is het zo dat de staffels elk kalenderjaar opnieuw worden doorlopen.
De eerste 10.000 kWh vallen in de hoogste schijf van de energiebelastingtarieven. De
energiebelasting is daarom in het begin van het jaar altijd hoger dan aan het eind van
het jaar. Voor grootverbruik aansluitingen geldt dat de eerste staffel vaak na de eerste
paar maanden in het nieuwe jaar al vol zit.
2. Tarieven 2016 opslag duurzame energie elektriciteit
Deze belasting is per 1 januari 2013 onder de naam Wet Opslag Duurzame Energie
geïntroduceerd. Als gevolg daarvan betalen afnemers over elke kWh en m3 die wordt
afgenomen, ongeacht of dit groene of grijze energie is, een extra opslag. Deze opslag
wordt direct doorgevoerd op de maandelijkse nota’s van uw leverancier.
Schijf

1e schijf (0-10.000 kWh)
2e schijf (10.001 – 50.000 kWh)
3e schijf (50.001 – 10.000.000 kWh)

Tarief 2015
per kWh

Tarief 2016
per kWh

Stijging t.o.v.
2015

€ 0,0036
€ 0,0046
€ 0,0012

€ 0,00560
€ 0,00700
€ 0,00190

+ 55,56%
+ 52,17%
+ 58,33%
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3. Tarieven 2016 energiebelasting aardgas
Schijf
1e schijf (0-170.000 m3)

Tarief 2015
per m3
€ 0,1911

Tarief 2016
per m3
€ 0,25168

Stijging
t.o.v. 2015
+ 31,7%

2e schijf (170.001- 1.000.000 m3)

€ 0,0677

€ 0,06954

+ 2,72%

3e schijf (1.000.001-10.000.000 m3)

€ 0,0247

€ 0,02537

+ 2,71%

Voorbeeld:
Bij een verbruik van 100.000 Nm3 per jaar stijgt de belasting met circa € 6.058,=.
4. Tarieven 2016 opslag duurzame energie aardgas
Schijf
1e schijf (0-170.000 m3)

Tarief 2015
per m3
€ 0,0074

Tarief 2016
per m3
€ 0,0113

Stijging
t.o.v. 2015
+ 52,7%

2e schijf (170.001- 1.000.000 m3)

€ 0,0028

€ 0,0042

+ 50,0%

3e schijf (1.000.001-10.000.000 m3)

€ 0,0008

€ 0,0013

+ 62,5%

5. Heffingskorting
Voor objecten met verblijfsfunctie ontvangt u een korting op de levering van elektriciteit.
Deze is door de overheid lager vastgesteld dan de voorgaande jaren. Per 1 januari 2016
bedraagt deze korting €310,81.
Namens de Stuurgroep Energie
Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB en ISBO
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