
Energiebelasting (EB) en  
Opslag Duurzame Energie- en 
Klimaattransitie (ODE) in 2020



Over uw zakelijke energieverbruik wordt belasting geheven. Dit gebeurt door 
middel van energiebelasting (EB) en met een Opslag Duurzame Energie- en 
Klimaattransitie (ODE). De hoogte hiervan is afhankelijk van uw jaarverbruik. 
Naarmate uw bedrijf meer energie afneemt, betaalt u een lager belastingtarief. 

Over de eerste 10.000 kWh of 170.000 m³ wordt het tarief van de eerste schijf geheven, 

over de volgende 40.000 kWh of 830.000 m³ dat van de tweede schijf, enz. In deze folder 

vindt u de belangrijkste EB- en ODE-tarieven voor 2020, inclusief de jaarlijkse inflatiecor-

rectie en exclusief BTW. Voor het gasverbruik in de tuinbouw gelden lagere belastingtarie-

ven. Deze staan apart vermeld. De vermindering energiebelasting wordt op uw factuur in 

mindering gebracht en geldt voor locaties met een verblijfsfunctie.

Belangrijkste wijzigingen 2020

Ten tweede verandert de regering de verdeling van het totaal te innen bedrag aan Opslag 

Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) tussen consumenten en bedrijven van 

50/50 naar 33/67. Dit heeft een groot effect op vooral hoge volumes van gas én van 

elektriciteit. 

De meest relevante wijzigingen met betrekking tot gas:

• Het EB tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000m3 stijgt met bijna €0,04/m3 

in 2020. Vervolgens zal dit EB tarief in de periode 2021 – 2026 jaarlijks met €0,01/m3 

stijgen.

• Het ODE tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000m3 stijgt met €0,025/m3 en 

voor een jaarverbruik van meer dan 1 miljoen m3 ruim €0,015/m3.

• Let op: voor tuinders zijn de percentuele verhogingen hetzelfde, maar de absolute 

bedragen anders.

De meest relevante wijzigingen met betrekking tot elektriciteit:

• Alle EB tarieven dalen minimaal. Dit komt omdat een tijdelijke verhoging uit voor-

gaande jaren weer wordt teruggedraaid. Maar het is zo minimaal dat het weinig effect 

op uw rekening zal hebben.

• De ODE tarieven voor de eerste drie schijven tot 10 GWh stijgen elk circa €0,01/kWh.

• De vermindering energiebelasting (“heffingskorting”) voor aansluitingen met een 

verblijfsfunctie stijgt van €257 naar €436.



Elektriciteit

Jaarverbruik (kWh) 2020 2019
EB  0 – 10.000 € 0,09770 € 0,09863

EB  10.000 – 50.000 € 0,05083 € 0,05337

EB  50.000 – 10.000.000 € 0,01353 € 0,01421

EB    >10.000.000 (niet-zakelijk) € 0,00111 € 0,00117

EB    >10.000.000 (zakelijk) € 0,00055 € 0,00058

EB Tarief openbare laadpalen 1e schijf* € 0,05083 € 0,05337

EB Korting postcoderoosregeling 1e schijf -€ 0,09770 -€ 0,09863

EB vermindering energiebelasting (verblijfsfunctie) -€ 435,68 -€ 257,54

ODE  0 – 10.000 € 0,0273 € 0,0189 

ODE  10.000 – 50.000 € 0,0375 € 0,0278 

ODE  50.000 – 10.000.000 € 0,0205 € 0,0074 

ODE    >10.000.000 (niet-zakelijk) € 0,000400 € 0,000300 

ODE    >10.000.000 (zakelijk) € 0,000400 € 0,000300 

Gas

Jaarverbruik (m3) 2020 2019
EB  0 – 170.000 € 0,33307 € 0,29313

EB  170.000 – 1.000.000 € 0,06444 € 0,06542

EB  1.000.000 – 10.000.000 € 0,02348 € 0,02383

EB    >10.000.000 € 0,01261 € 0,01280

EB Gasverbruik t.b.v. blokverwarming € 0,33307 € 0,29313

EB Gasverbruik t.b.v. CNG-vulstation € 0,16715 € 0,16452

ODE  0 – 170.000 € 0,0775 € 0,0524 

ODE  170.000 – 1.000.000 € 0,0214 € 0,0161 

ODE  1.000.000 – 10.000.000 € 0,0212 € 0,0059 

ODE    >10.000.000 € 0,0212 € 0,0031 

ODE Gasverbruik t.b.v. blokverwarming € 0,0775 € 0,0524 

Gas voor tuinbouw

Jaarverbruik (m3) 2020 2019
EB  0 – 170.000 € 0,05348 € 0,04707 

EB  170.000 – 1.000.000 € 0,02432 € 0,02469 

EB  1.000.000 – 10.000.000 € 0,02348 € 0,02383 

EB    >10.000.000 € 0,01261 € 0,01280 

ODE  0 – 170.000 € 0,0124 € 0,0084 

ODE  170.000 – 1.000.000 € 0,0081 € 0,0061 

ODE  1.000.000 – 10.000.000 € 0,0212 € 0,0059 

ODE    >10.000.000 € 0,0212 € 0,0031 

 *  Per 2017 geldt voor openbare laadpalen met een eigen aansluiting een verlaagd tarief van EB in de 1e schijf.  
Voor de overige schijven blijven de reguliere EB tarieven van kracht. ODE is n.v.t. 
 
EB = Energiebelasting ODE = Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie
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FAQ: Uw eerste factuur van 2020.

Waarom is mijn voorschotfactuur of 

maandfactuur bij niet of nauwelijks ge wij-

zigde leveringstarieven toch gestegen?

In 2020 zijn de tarieven van de energiebe-

lasting en de Opslag Duurzame Energie- en 

Klimaattransitie verhoogd ten opzichte 

van 2019. Daarnaast wordt in het begin 

van een nieuw belastingjaar het verbruik 

tot 10.000 kWh en/of 170.000 m3 in de 

duurste schijf in rekening gebracht. Dit kan 

leiden tot een hogere factuur in vergelij-

king met uw laatste nota van het jaar 2019 

aangezien hierin de eerste (en duurste) 

schijf waarschijnlijk al door lopen was. Dit 

laatste is van toepassing voor de maandfac-

tuur van uw grootverbruik aansluiting(en).

Waarom wijkt mijn voorschotfactuur of 

maandfactuur in vergelijking met mijn 

voorgaande leverancier af?

De leveringstarieven die u bij u voor-

gaande leverancier had, kunnen anders 

zijn. Hierdoor kan ook de hoogte van uw 

nota afwijken. Daarnaast is uw voorschot-

factuur gebaseerd op uw gecontracteerd 

volume in plaats van historische bekende 

verbruiksgegevens. Deze zijn namelijk, 

bij ons als nieuwe leverancier, nog niet 

bekend. In geval van grootverbruik 

aansluiting(en), kan uw maandfactuur 

gebaseerd zijn op contractwaarden in 

plaats van (voorlopige) meetgegevens. 

Dit komt omdat de meetgegevens niet 

(volledig) of niet tijdig zijn ontvangen.

Waarom is mijn voorschotfactuur voor mijn 

gas kleinverbruik aansluiting(en) hoger dan 

bij mijn voorgaande leverancier?

Als uw gasaansluiting per 1 januari 2020 

voor het eerst door ENGIE Energie 

Nederland wordt beleverd of als er sprake 

is van gewijzigde contractafspraken, kan uw 

voorschot verhoogd zijn in verband met het 

moment van jaaropname. Aansluitingen met 

een afrekenmoment in het eerste halfjaar 

van 2020 hebben een verhoogd voorschot, 

omdat u in deze korte winterperiode tot aan 

uw jaarafrekening waarschijnlijk meer gas 

verbruikt dan in de overige maanden. Het 

verhoogde voorschot dient dus als compen-

satie voor de korte en koude periode met 

een relatief hoog gasverbruik en kan een 

bijbetaling op uw jaarafrekening voorkomen.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer 

informatie?

Neemt u dan contact op met onze afde-

ling Customer Service & Support. Wij zijn 

bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 

08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 

0900 567 0 567 (4,5 cpm) of stuur een 

e-mail naar service.zakelijk@engie.com




