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Wet- en regelgeving 

 

Energiebelasting  
 
 
 
Scoutinggroepen kunnen, op grond van de Wet Belastingen op milieugrondslag, een deel van de door 
hen betaalde energiebelasting (EB) terugvragen. Deze belasting wordt geheven op aardgas en 
elektriciteit en wordt betaald aan het energiebedrijf. Op de jaarlijkse eindafrekening is de EB terug te 
vinden. Energiebelasting is de opvolger van Regulerende Energiebelasting (REB) of Ecotax. De 
teruggaaf is 50% van de energiebelasting die het energiebedrijf in rekening heeft gebracht, na aftrek 
van de EB-heffingskorting. 
 
Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn: 

• instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard; 
• charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen; 
• instellingen van het algemeen nut; 
• sociale instellingen; 
• multifunctionele gebouwen zoals dorpshuizen. 

 
Scoutinggroepen worden gezien als sociale instellingen. Groepen voor scouts met een handicap 
kunnen een instelling voor algemeen nut zijn, als ze erkend zijn door de Belastingdienst. 
  
Komt jullie Scoutinggroep in aanmerking voor teruggave? 
Om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke teruggave van de Energiebelasting moet je aan een 
aantal voorwaarden voldoen: 

• De Scoutinggroep moet het gebouw zelf hoofdzakelijk (meer dan 70%) gebruiken voor sociale 
activiteiten; 

• De activiteiten van de Scoutinggroep moeten nagenoeg helemaal worden verricht door 
vrijwilligers: ‘natuurlijke personen die om niet, of naar een loon dat in belangrijke mate lager is 
dan hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is, werkzaamheden verrichten’; 

• De stichting/vereniging moet statuten hebben, die zijn vastgelegd bij een notaris; 
• Uit de statuten moet blijken dat het doel van de activiteiten van sociale aard is; 
• De feitelijke activiteiten die in het gebouw worden uitgeoefend moeten overeen komen met de 

doelstelling die in de statuten wordt genoemd; 
• De stichting/vereniging mag niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting; 
• De stichting/vereniging mag niet werkzaam zijn op het gebied van sport, gezondheidszorg of 

onderwijs; 
• De eindafrekening van het energiebedrijf moet op naam van de stichting/vereniging staan. 

 
Bij de meeste Scoutinggroepen zullen de statuten van Scoutingstichtingen of -verenigingen in 
overeenstemming zijn met bovenstaande. 
 
Scoutinggroepen kunnen zelf nagaan of ze voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting in 
aanmerking komen door gebruik te maken van een van de stroomschema’s van de Belastingdienst. 
De schema's geven alleen een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleent worden. Kijk op 
www.belastingdienst.nl voor de stroomschema’s en maak gebruik van het stroomschema voor sociale 
instellingen.
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Aanvullende voorwaarden 
Voor het indienen gelden nog de volgende voorwaarden: 

• Als de groep een gebouw huurt, waarbij het bedrag voor energieverbruik al in de huursom is 
inbegrepen, komt zij niet in aanmerking voor de teruggaafregeling. 

• Als de groep verschillende gebouwen gebruikt, moet voor elk gebouw (elke aansluiting) 
afzonderlijk een verzoek om teruggaaf van de energiebelasting ingediend worden 

• Als de groep voor gas en elektriciteit afzonderlijke rekeningen ontvangt, moet voor beide 
rekeningen afzonderlijk een verzoek om teruggaaf ingediend worden. 

• Bij het indienen van het verzoek om teruggaaf moet een kopie meegezonden worden van de 
eindafrekening die op naam staat van de stichting/vereniging. 

 
Verzoek tot teruggave 
Als de groep in aanmerking komt voor teruggave, dan kan het formulier Teruggaaf energiebelasting 
worden ingevuld en opgestuurd. Dit formulier is te vinden op de website van de Belastingdienst. Bij 
het formulier zit een uitgebreide toelichting om het invullen te vereenvoudigen. Over het algemeen 
zullen Scoutinggroepen de verklaring voor sociale instellingen moeten invullen. Groepen voor scouts 
met een handicap, die erkend zijn als algemeen nut beogende instelling, kiezen voor de rubriek 
Instellingen van algemeen nut. 
 
Op het teruggaafformulier wordt gevraagd om een fiscaal nummer. Om vertraging in de verwerking 
van de formulieren te voorkomen, is het belangrijk dit nummer in te vullen. Is dit nummer niet bekend, 
dan kan het worden opgevraagd bij het belastingkantoor in de regio waar de groep gevestigd is. Heeft 
je organisatieonderdeel nog geen fiscaal nummer, dan kan dit worden aangevraagd met het formulier 
‘Opgaaf Startende rechtspersoon Vereniging, stichting of kerkgenootschap’, te vinden op de website 
van de Belastingdienst. Adressen zijn te vinden op www.belastingdienst.nl. 
 
Het team Energie van kantoor Emmen behandelt de aanvraag en betaalt het bedrag terug als aan alle 
voorwaarden is voldaan. Heb je ook vorig jaar al een verzoek om teruggave ingediend, dan stuurt de 
Belastingdienst na een jaar automatisch een nieuw aanvraagformulier toe. 
 
Het verzoek om teruggaaf kan maar één keer per jaar ingediend worden. Dit moet gedaan zijn binnen 
13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft. Je hebt dan 
ook de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen indien je het niet eens bent met de beschikking die 
je ontvangt. Je kunt nog een aanvraag indienen voor teruggaaf tot 5 jaar terug. Deze worden dan 
ambtshalve behandeld, maar het is hierbij niet meer mogelijk is om een bezwaar in te dienen 
 
Meer informatie 
Belastingregels energiebelasting    www.belastingdienst.nl 
Adressen belastingkantoren:     www.belastingdienst.nl 
Wet Belastingen op milieugrondslag   www.wetten.nl 
Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag  www.wetten.nl 
Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag www.wetten.nl 
Infoblad ANBI en SBBI      www.scouting.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  


