
Veelgestelde vragen over EB en ODE-regeling in verband met Corona 

 

  

1. Waar vind ik meer informatie over de overheidsregeling uitstel van 

betaling energiebelastingen?  

 

Informatie en veelgestelde vragen over het betalingsuitstel vindt op de website van de 

rijksoverheid. 

 

 

2. Kan mijn bedrijf uitstel van betaling ODE en EB krijgen?  

 

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat de betaling van de energiebelasting (EB) 

en opslag duurzame energie (ODE) en de btw hierover voor een bepaalde groep 

ondernemingen opgeschort mag worden voor de leveringsmaanden april, mei en juni 

2020. Het gaat om ondernemingen die maandelijks een factuur ontvangen. We stellen 

het innen van de energiebelastingen voor deze ondernemingen uit. Dit gebeurt 

automatisch, u hoeft hier zelfs niets voor te doen. 

 

3. Hoe weet ik dat deze regeling op mijn bedrijf van toepassing is?  

De regeling geldt voor alle klanten van AgroEnergy die energiebelasting en ODE betalen 

over hun gas en/of elektriciteitsgebruik.  

 

4. Wanneer zie ik deze vermindering terug op mijn factuur? 

 

U ziet de vermindering terug op uw factuur van de maand na levering. Zo is bijvoorbeeld 

het opschorten over de levering in de maand april pas zichtbaar op de factuur die u in 

mei 2020 ontvangt.  

 

5. Wanneer wordt de energiebelasting weer gefactureerd? 

De regeling geldt voor de leveringsmaanden april, mei en juni 2020. De maatregel van 

de overheid zegt nu dat we in oktober de EB en ODE (inclusief de BTW hierover) van 

deze maanden alsnog bij u in rekening moeten brengen.  

6. Wat zijn de EB en ODE-kosten voor april, mei en juni? (i.v.m. reservering) 

Bereken dit door de tarieven vanuit de Belastingdienst te vermenigvuldigen met uw 

werkelijke verbruik, zoals vermeldt op uw factuur. De tarieven voor energiebelastingen 

vindt u hier. 

7. Waarom is deze maatregel niet van toepassing op de EB en ODE over de 

maand maart? 

AgroEnergy had ook liever gehad dat we u de maart-nota zonder EB en ODE konden 

sturen. Maar dat bleek voor andere energiebedrijven niet meer tijdig in te regelen. De 

overheid wilde perse een generieke regeling. Daarom moet AgroEnergy de maart- nota 

nog inclusief energiebelastingen versturen 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/energiebelastingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/energiebelastingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen


8. Moet ik bij mijn APX biedingen rekening houden met uitstel van EB en 

ODE? 

Nee, want het is alleen uitstel geen afstel. Voor de optimale keuze tussen WKK- en 

ketelinzet moet u de EB en ODE mee blijven rekenen als onderdeel van de kostprijs. In 

BiedOptimaal veranderen we deze instelling ook niet. 

 

9. AgroEnergy maakt gebruik van de regeling om energiebelastingen 

tijdelijk niet te heffen. Ik wil dit wel direct betalen. Kan dat?  

AgroEnergy helpt haar klanten in deze moeilijke tijd graag met meer financiële ruimte op 

de  korte termijn. Om deze reden geven we gehoor aan de regeling. Om de 

implementatie zo snel mogelijk te laten verlopen, kiezen we ervoor de regeling 

automatisch door te voeren voor de klanten op wie deze regeling van toepassing is. Het 

is helaas niet mogelijk om hier uitzonderingen op te maken. We hopen op uw begrip 

hiervoor en adviseren u dit bedrag te reserveren voor oktober.   

 

10.  Als ik tussentijds van leverancier wissel, moet ik dan wel de 

energiebelastingen betalen?  

Ja, het gaat om uitstel van betaling van energiebelastingen. U zult de belastingen dus op 

een later moment alsnog moeten betalen. Indien u vóór oktober 2020 wisselt van 

leverancier, brengen wij de verschuldigde belastingen in rekening op uw eindnota.   

 

11.  Wat doet AgroEnergy nog meer om klanten te ondersteunen tijdens de 

coronacrisis? 

De gevolgen die het coronavirus voor uw bedrijf hebben, zijn ongetwijfeld impactvol en 

brengen onzekerheid met zich mee. AgroEnergy levert als energiepartner de nodige 

bijdrage om u bij deze financiële crisis te helpen. Lees meer hierover in ons eerder 

gepubliceerd nieuwsbericht op onze website. 

Heeft u hulp nodig of wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met ons team 

AccountSupport op info@agro-energy.nl of 088-895 45 45 

 

12.  Is er een relatie tussen deze regeling en het verhoogde tarief van de ODE 

vanaf 1 januari j.l.? 

Nee, het opschorten van ODE is een van de coronamaatregelen van het Kabinet. De 

regeling is bedoeld om klanten tijdelijk meer financiële ruimte te geven en heeft niets te 

maken met het verhoogde ODE-tarief. 

 

 

https://www.agro-energy.nl/nieuws/2020/03/20/hulp-bij-corona-crisis/
https://www.agro-energy.nl/nieuws/2020/03/20/hulp-bij-corona-crisis/
mailto:info@agro-energy.nl

