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Energierekening hoger door belasting
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Frans Debets, directeur Debetsbv

Eenvan de beloftes over de
veranderingen aan het
belastingstelsel is dat de

grondslag zal verschuiven van ar-
beid en winst naar consumptie en
duurzaamheid. In afwachting van
de verkiezingen is er alvast een
eerste stapje gezet bij de energiebe-
lasting. Op de website van de rijks-
overheid staat nu: ‘De overheid
gebruikt de energiebelasting om
andere belastingen te verlagen.
Zoals de belastingen op arbeid en op
winst.’

Inderdaad gaat in 2017 de belas-
ting op arbeid iets omlaag omdat de
arbeidskorting omhoog gaat. En de
energiebelasting groeit een beetje.
Voor particulieren komt er per
kubieke meter gas iets minder dan

een tiende cent bij, dat scheelt per
jaar 1,50 euro. Bij het stroomver-
bruik komt er ongeveer een halve
cent per kWh bij, dat scheelt per
jaar ongeveer 15 euro. Echt specta-
culair zijn deze veranderingen nog
niet. Ook de accijns op brandstoffen
gaat een beetje omhoog, maar meer
dan een inflatiecorrectie is het niet.
De beloofde lagere belasting op
arbeid kwam er wel, maar de hoge-
re belasting op energie stelt nog
niet heel veel voor.

Naast de energiebelasting moe-
ten we ook de Opslag Duurzame
Energie betalen, de ODE. Met dit
geld worden de duurzame-energie-
subsidies betaald. Deze opslag groeit
wel snel, ten opzichte van 2015
wordt hij verdubbeld! U betaalt in

2017 per kubieke gas 1,6 cent en per
kWh stroom 0,7 cent aan ODE.
Omdat de overheid over de belas-
ting en de ODE ook nog 21 procent
btw heft, loopt de belasting- en ODE
verhoging toch aardig op. Dit alles
wordt via de energierekening geïnd,
de energiebedrijven dragen het
weer af aan de belastingdienst.

Op de energierekening staan ook
de kosten van de beheerder van het
gasnet en het stroomnet. Deze
kosten stijgen dit jaar ongeveer 13
euro. De kosten voor het geleverde
gas en de stroom gaan ook iets
omhoog. In totaal wordt de energie-
rekening voor een gemiddeld huis-
houden ongeveer 55 euro hoger.
Maar voor de ongeveer vier miljoen
huishoudens die in woningen met
energielabel C of hoger wonen, kan
de verhoging boven de 100 euro
uitkomen.

We mogen ervan uitgaan dat de
komende jaren vergelijkbare stijgin-

Wie veel energie
gebruikt en niet kan
besparen krijgt het
zwaar

gen zullen terugkomen. Het belas-
tingstelsel zal veranderen; de ODE
moet meegroeien met de enorme
uitgaven voor de energiesubsidies
en de netbeheerders zullen hun
groeiende kosten moeten afdekken.

Omdat de belasting en de ODE
gekoppeld zijn aan het verbruik,
kunt u de opslagen neutraliseren
door minder gas en stroom af te
nemen. Naarmate de energiekos-
ten stijgen, wordt het rendement
op besparingen groter, dus zal er
meer geïnvesteerd worden in isola-

tie en zuinige systemen.
Verwacht mag worden dat de

overheid strenger zal worden als het
over besparen bij bedrijven gaat. Er
wordt al gedreigd met ingrijpen als
de bedrijven hun beloftes niet nako-
men en de gemeenten lijken steeds
actiever te worden met de handha-
ving van de regels over besparende
maatregelen. Maar omdat bedrijven
ook energiebelasting en ODE beta-
len zal de besparingswoede ook
leiden tot minder afdrachten aan de
staatskas. Dat wordt nog een leuke
paradox: de overheid wil meer
energiebelasting innen om het
belastingstelsel te vergroenen, maar
verbruikers en overheid proberen te
besparen. De overheid heeft het
geld wel nodig, dus als iedereen
bespaart, zal de heffing extra ver-
hoogd moeten worden. Wie veel
energie gebruikt en niet kan bespa-
ren krijgt het zwaar. Zorg dat u daar
niet bij hoort.
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