Energieflits 52:
Energiebelasting en
opslag duurzame energie
Hiermee informeert de Stuurgroep Energie Voor Scholen (EVS) u over de tarieven van de
energiebelasting 2020 en de belastingmaatregel die bekend staat onder de noemer ‘opslag
duurzame energie’. In Energieflits 51 bent u geïnformeerd over de kosten per kWh en m3
bij ENECO en DVEP Energie. Daar komen onderstaande tarieven voor energiebelasting bij.
De overheid wil dat u zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid
belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas.
De energiebelasting is in het begin van het jaar altijd hoger dan aan het eind van het jaar.
U begint namelijk elk kalenderjaar weer in de “duurste zone van de energiebelasting”.
Voor grootverbruikaansluitingen elektriciteit geldt dat de eerste staffel vaak na de eerste
paar maanden in het nieuwe jaar al vol zit.
De energiebelasting wordt per aansluiting berekend en niet over het totaalverbruik van uw
scholen.
Alle hieronder genoemde tarieven zijn exclusief btw.
Tarieven energiebelasting en opslag duurzame energie 2020
Elektriciteit
Schijf

Energiebelasting
(EB) per kWh

ODE
per kWh

Totaal per
kWh

1 (0-10.000 kWh)
2 (10.001 – 50.000 kWh)
3 (50.001 – 10 mln. kWh)

€ 0,09770
€ 0,05083
€ 0,01353

€ 0,02730
€ 0,03750
€ 0,02050

€ 0,12500
€ 0,08833
€ 0,03403

Schijf

Energiebelasting
(EB) per m3

ODE
per m3

Totaal per
m3

1 (0-170.000 m3)
2 (170.001 – 1 mln. m3)

€ 0,33307
€ 0,06444

€ 0,07750
€ 0,02140

€ 0,41057
€ 0,08584

procentuele
stijging
t.o.v. 2019

5,98%
8,11%
36,50%

Aardgas
procentuele
stijging
t.o.v. 2019

15,84%
5,03%

Heffingskorting
Voor objecten met verblijfsfunctie ontvangt u een korting op de levering van elektriciteit.
Per 1 januari 2020 bedraagt deze korting € 435,68.
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Opslag duurzame energie (ODE)
Sinds 1 januari 2013 is er een extra belasting op energieverbruik bijgekomen. Op die
datum is de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE) van kracht geworden. Het doel van deze
nieuwe belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+
regeling te financieren. Deze regeling stimuleert de productie van duurzame energie
(elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop op te wekken is.
U betaalt dus 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.
Vragen op energiegebied?
Hebt u vragen over bovenstaande of andere vragen op energiegebied, neemt u dan
contact op met Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl, telefoon 030-2255010.
Namens de Stuurgroep Energie
Verus, VBS, VGS, LVGS, VOS/ABB en ISBO
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