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D

e energiekosten voor veel bloembollen- of broeierijbedrijven zijn een
gering onderdeel van de totale bedrijfskosten. Aan het einde van het jaar lopen
weer veel energiecontracten af. Een goed moment om kritisch te kijken naar uw energiecontract en de daarbij behorende voorwaarden.
De eerste stap is om goed inzicht te krijgen in
het energieverbruik van de onderneming. Hierbij is van belang of er sprake is van een kleinzakelijke of een grootzakelijke aansluiting. Dit
bepaalt namelijk hoe er ingekocht kan worden en welke bijkomende kosten in rekening
gebracht gaan worden. Wees alert op de opzegtermijn, die soms wel zes maanden kan zijn.
Op het moment dat u het contract niet tijdig
heeft opgezegd, heeft u in het algemeen minder onderhandelingsruimte.

WAAR OP LETTEN?

Meestal gaan de tips over de
mogelijkheden om energiebesparing te realiseren. Zeker
niet onbelangrijk om het energieverbruik uiteindelijk te verlagen. Ook is er regelmatig
aandacht voor de mogelijkheden van opwekken van duurzame energie op het eigen
bedrijf. De eerste stap om
snel te besparen op de energiekosten is zorgen voor lagere inkoopkosten. Flynth geeft
tips voor het besparen op de
inkoop van energie.
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De centrale vraag is waar je als ondernemer
op moet letten bij het afsluiten van een energiecontract. Een aantal handvatten die u kunt
gebruiken bij de beoordeling van een energiecontract zijn:
• Het is lonend om verschillende offertes met
elkaar te vergelijken, zeker wanneer het energiegebruik op jaarbasis hoger is dan bijvoorbeeld 100.000 kWh of 50.000 m3;
• Energietarieven veranderen regelmatig. Vergelijk daarom alleen tarieven die op dat
moment gelden om tot een juiste vergelijking te komen. Anders vergelijkt u appels met
peren;
• Collectieven kunnen goede prijzen en aanvullende voorwaarden bedingen omdat zij voor
meer bedrijven energie inkopen en zo schaalvoordelen kunnen afdwingen;
• Let op het vastrecht en eventuele bijkomende vaste kosten. Vastrecht zijn administratieve kosten en deze verschillen bij iedere energieleverancier, maar ook een tussenpersoon
of (energie)collectief kan extra kosten in rekening brengen;
• Z et niet zomaar uw handtekening. Vraag
eerst een offerte aan en teken de offerte pas
wanneer de offerte u bevalt;
• B edrijven hebben geen bedenktijd. Houd
hiermee rekening wanneer u tekent;
• O ok telefonisch kunt u een overeenkomst
aangaan. Als u geen risico wilt lopen om meteen aan een contract vast te zitten, vraag dan
om toezending van informatie en bedenktijd.
Pas op voor boetes. U kunt niet zomaar overstappen als u al een contract heeft met een
vaste einddatum. Bekijk eerst of u nog vast zit
voordat u overstapt. Let op de opzegtermijn
van uw contract. Is deze langer dan dertig
dagen, zeg het contract dan tijdig op. Hoe groter het energieverbruik des te belangrijker het
is om een aantal aanbieders te vergelijken.

Bij een elektriciteitsaansluiting van meer dan
3x 80 Ampère en/of een gasaansluiting groter dan 40 m3/uur (G40) is er sprake van een
grootzakelijke aansluiting.
Tip: zeg uw contract op, zodra u deze heeft
afgesloten.

TUINDERSVERKLARING
Op een bedrijf waar bollen worden bewaard
of gebroeid, is er sprake van verwarming ter
bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. U kunt dan gebruik maken
van de zogenoemde Tuindersverklaring. Na
het inleveren van deze Tuindersverklaring
worden door het energiebedrijf verlaagde tarieven voor omzetbelasting, energiebelasting en
opslag duurzame energie in rekening gebracht.
Er vindt geen verrekening plaats met terugwerkende kracht! De verklaring is wel doorlopend
geldig. Een nieuwe tuindersverklaring is weer
nodig bij het wisselen van energieleverancier,
bij een wijziging van EAN code of tenaamstelling.
VOORBEELD
In 2016 is het verschil in energiebelasting en
opslag duurzame energie ruim € 0,22 per m3
gas voor de eerste 170.000 m3. Bij een verbruik van bijvoorbeeld 50.000 m3 is het voordeel dan circa € 11.000 per jaar. Is het verbruik hoger dan 170.000 m3 dan wordt het
verschil € 0,05 per m3 gas. Bij een verbruik
van bijvoorbeeld 200.000 m 3 is het voordeel dan circa € 39.000 per jaar. Als u gebruik
maakt van de tuindersverklaring wordt
slechts 6 procent omzetbelasting in rekening gebracht. Hierdoor wordt deze verklaring ook wel ten onrechte de BTW-verklaring
genoemd. Maar het echte voordeel is het
verlaagde tarief energiebelasting!
Tip: Bij overstap naar een andere energieleverancier of een andere tussenpersoon de
Tuindersverklaring opnieuw inleveren.

VRIJSTELLING WKK’S
Op een enkel broeierijbedrijf staat een WKK
(warmtekrachtkoppeling). Een WKK is vrijgesteld van energiebelasting en opslag duurzame
energie mits de installatie een elektrisch vermogen heeft van minstens 60kW en een elektrisch rendement van minstens 30 procent.
Ook dit is rechtstreeks met de energieleverancier te regelen. Een ambtshalve teruggaaf is tot
nu toe mogelijk gebleken.

ENERGIEBELASTING
De hoogte van de energiebelasting en opslag
duurzame energie is afhankelijk van het verbruik. Naarmate er meer gebruikt wordt, is de
energiebelasting lager. Deze staffel hoeft per
aansluiting slechts eenmaal doorlopen te worden. In de praktijk is dat vaak niet het geval.
Veel ondernemers hebben echter meer dan

één meter en wordt de staffel per meter doorlopen: dat brengt hoge(re) kosten met zich mee.
Het komt relatief vaak voor dat over de afzonderlijke leverpunten (de meters) de energiebelasting wordt verrekend. Het zal duidelijk zijn
dat door de schijvenstructuur die wordt gehanteerd de betaalde energiebelasting hoger uitvalt dan wanneer deze zou worden berekend
over de verschillende leverpunten tezamen.
Er ontstaat in het laatste geval een schaalvoordeel.
VOORBEELD
Een bloembollenbroeierijbedrijf met een
woonhuis heeft twee aansluitingen met
daarop een verbruik van respectievelijk
50.000 kWh en 7.000 kWh. De energie-inkoop is in principe goed georganiseerd, maar
naar energiebelasting is nog nooit gekeken.
Te druk met andere zaken. Er is in de afgelopen jaren voor beide meters energiebelasting berekend, maar dat is niet altijd nodig.
Voor beide meters (samen één aansluiting),
levert dit voortaan een besparing op van
ruim 450 euro. Dit bedrag kan oplopen naarmate uw energieverbruik hoger ligt, maar
heeft een maximum van 2.295 euro. Als kers
op de taart kunt u deze kosten terugvragen
tot vijf jaar terug. Reken maar uit!

EEN ONROERENDE ZAAK
In de praktijk komen de adviseurs van Flynth
regelmatig situaties tegen waarbij op een
bedrijf twee elektriciteitsaansluitingen aanwezig zijn. Op een bloembollen- of broeierijbedrijf kan dat een aansluiting in de oude schuur/
woonhuis en een nieuwe schuur zijn. Vormen
beide onroerend goed-objecten één WOZ-object, dan wordt dit als een onroerende zaak
gezien.
In dat geval hoeft voor dit WOZ-object met
twee leverpunten slechts eenmaal de staffel
van de energiebelasting doorlopen te worden
en zal ook eenmaal de heffingskorting worden toegepast. Bij berekening van het voordeel
moet hier wel rekening mee gehouden worden.

EEN OF MEER LEVERANCIERS
Een veel gestelde vraag is of deze teruggave
ook kan worden gedaan bij twee verschillende
energieleveranciers? Ja, dat kan. De wijze van
terugvragen is verschillend per situatie maar
het is wel zeker mogelijk.
Tip: Bij een te laat verzoek wordt in het algemeen ambtshalve een teruggaaf verleend,
mits het verzoek is ingediend binnen vijf jaar
na afloop van het jaar/de periode waarop
het verzoek betrekking heeft.
Heeft u vragen en/of behoefte aan praktische
ondersteuning? Neem dan contact op met uw
vaste adviseur of met Monique van der Meij
van het Energieteam van Flynth:
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