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Werkdocument Optimalisatie Energiebelasting (EB) 
 
Betrokken partijen: ministerie EZK, NVDE, Milieudefensie, Natuur&Milieu, Greenpeace,  
Milieufederaties, Energie-Nederland, Greenchoice, warmtebedrijven, Woonbond, Alliantie, 
Stroomversnelling, UNETO-VNI.  
 
Opdracht: Kunnen we binnen de uitgaven- en lastenkaders de Energiebelasting op gas en  
elektriciteit optimaliseren om de ontwikkeling van duurzame warmte (= alternatieven voor 
aardgas) te bevorderen en de kosten daarvan eerlijk te verdelen? Uitkomst: een optimale 
verdeling van EB tussen gas en elektriciteit in de diverse schijven. 
 
Voorstel: 
Uitgangspunten: 
a. Stimuleren transitie in de gebouwde omgeving: een prijsprikkel zorgt er voor dat duurzame 

alternatieven concurrerender worden met aardgas. 
b. De vervuiler betaalt: er is brede steun om de verhouding tussen de tarieven op aardgas en 

elektriciteit in de energiebelasting in balans te brengen in relatie tot de CO2-uitstoot. 
c. Een langjarige en voorspelbare aanpak, marktpartijen willen weten waar ze aan toe zijn: een 

stapsgewijze aanpassing van de EB, op basis van een helder tijdpad tot 2030 ligt in de rede. 
d. Voorwaarde is dat de schuif dient te worden toegepast zonder een lastenstijging voor 

eindgebruikers (gemiddeld). 
e. Aanpassingen in de eerste schijf dienen in samenhang met aanpassingen in de overige 

belastingschijven plaats te vinden. Grootverbruikers betalen momenteel aanzienlijk minder 
energiebelasting per kWh of m3 dan kleinverbruikers. Deze verdeling strookt niet met het idee 
van sturing op CO2-uitstoot. 

f. Een belastingmaatregel staat niet alleen, maar is onderdeel van een totaalpakket aan 
maatregelen. 

 
Voorgestelde maatregel en fasering: 
1. De wijziging van de EB uit het regeerakkoord in 2019 (+ 3 ct/m3 op gas en -0,7 ct/kWh op 

elektriciteit) wordt direct gevolgd door een wijziging in 2020 in de eerste schijf. Met +5,5 
ct/m3 op gas en -2,7 ct/kWh op elektriciteit is de EB in balans, gelet op de CO2-uitstoot door 
gas en elektriciteit op dat moment. Omgerekend is dat voor beide €196/ton CO2. Deze 
maatregel is budgettair neutraal en wordt met soortgelijke bedragen doorgezet in de tweede 
schijf. 

2. Tot (in ieder geval) 2030 vindt periodiek een aanpassing plaats om het evenwicht tussen de EB 
op gas en elektriciteit te herstellen, rekening houdend met een stevige daling van de 
gemiddelde uitstoot van CO2 per kWh opgewekte elektriciteit (door meer wind en zonPV). 
Tevens worden de bedragen gecorrigeerd voor de verwachte afname van het gasverbruik (13 
m3/jaar, NEV 2017). Ter indicatie, afhankelijk van de snelheid van deze ontwikkelingen zou de 
extra belasting op gas kunnen oplopen van 26 ct/m3 (2018) tot 46 ct/m3 in 2030. De EB op 
elektriciteit zal naar verwachting kunnen dalen van 10,5 ct/KWh (2018) tot rond de 4 ct/kWh 
in 2030.[1]   

3. Het voorstel is om elke drie jaar deze aanpassing door te voeren, mede om 
uitvoeringstechnische redenen: in 2023 (+4 ct/m3 gas, -1 ct/kWh elektriciteit), 2026 (idem) 
en 2029 (idem).  

4. De koopkrachtgevolgen voor de laagste inkomens zijn een belangrijk aandachtspunt. Bij 
voorkeur wordt deze groep met gericht inkomensbeleid gecompenseerd. Alternatief is een 
generieke aanpassing van de belastingvermindering in de energiebelasting. De verlaging uit 
het regeerakkoord in 2019 zou hiermee teniet worden gedaan.  
  

Dit voorstel is gebaseerd op eerste doorrekeningen van de ministeriele werkgroep ERGO. De 
komende maanden zullen de berekeningen over koopkracht, lastenverschuiving tussen burgers en 
bedrijven en rendement op verduurzamingsmaatregelen waar mogelijk geactualiseerd en verder 
verfijnd worden. .  
 
1. Inleiding 

                                                           
[1] Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en ODE. 
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Met diverse partijen1 van de tafel gebouwde omgeving is nagedacht over mogelijke ingrepen in de 
Energiebelasting om de transitie een duw in de goede richting te geven. Mede op basis van 
technische input vanuit het Rijk is een aantal mogelijke varianten opgesteld. Deze zijn 
doorgerekend door de ambtelijke werkgroep ERGO (kosteneffectieve CO2-reductie gebouwde 
omgeving) op effecten voor de CO2-uitstoot, op de lasten voor burgers en bedrijven en op de 
belastinginkomsten. Ook de kosteneffectiviteit in termen van €/ton vermeden CO2-uitstoot is in 
kaart gebracht. Bij de effecten voor gebruikers is een onderscheid gemaakt tussen verschillende 
(standaard) inkomensgroepen. Daarnaast is het effect in beeld gebracht op de terugverdientijden 
(business case) van duurzame alternatieven voor verwarming ((hybride) warmtepompen, 
warmtenetten), isolatie (150 kwh/m2 (label C) 100 kwh/m2 (label B) en 50 kwh/m2 (ongeveer 
NOM-ready) en van zon-PV. 
 
Op basis van deze stappen zijn nu de eerste inzichten beschikbaar om een voorstel voor 
aanpassing van de EB te kunnen formuleren. Tegelijkertijd blijkt dat niet alle beschikbare data 
actueel genoeg is om volledig te kunnen zijn. Voor een volledig en diepgaand inzicht in de effecten 
van een dergelijke maatregelen is dus nog het nodige (reken)werk te verzetten. 
 
2. Startpunt analyse 
De prijs van gas voor kleinverbruikers is nu gemiddeld 63 cent per m3 (prijspeil 2018). Daarvan is 
29 cent voor Energiebelasting (EB) en Opslag duurzame energie (ODE) en 11 cent BTW. De prijs 
van enkeltarief grijze stroom is gemiddeld 20 cent per kWh (prijspeil 2018), waarvan bijna 12 cent 
EB en ODE en 4 cent BTW. 
 
In het Regeerakkoord 2017 is de volgende belastingschuif opgenomen per 2019: + 3 ct/m3 gas en 
-0,7 ct/kWh elektriciteit. Deze wijzigingen gelden voor kleinverbruikers: tot 170.000 m3 gas en tot 
10.000 kWh elektriciteit. 
 
Een (verdere) verhoging van de energiebelasting kan huishoudens en bedrijven stimuleren om 
minder energie te gebruiken en/of meer te laten kiezen voor duurzame energieopties voor 
bijvoorbeeld ruimteverwarming (niet meer op aardgas).  
 
De ambtelijke ERGO werkgroep heeft vijf mogelijkheden om de energiebelasting aan te passen 
bekeken: 
a. Een schuif in de belasting op gas en op elektriciteit (evenwichtige verdeling o.b.v. CO2) voor 

wat betreft de eerste belastingschijven. 
b. Een verdergaande verhoging van het tarief op aardgas 
c. Een schuif in de belasting op gas en elektriciteit in de eerste belastingschijven, gecombineerd 

met een aanpassing in de tweede2 schijf die in absolute zin overeenkomt met de schuif in de 
eerste schijf. 

d. Een schuif in de belasting op elektriciteit op gas en op elektriciteit in de eerste 
belastingschijven, gecombineerd met een aanpassing in de tweede schijf die in relatieve zin 
overeenkomt met de schuif in eerste schijf. 

e. Een schuif in de belasting op gas en op elektriciteit in de eerste belastingschijven 
gecombineerd met een verhoging van de belastingvermindering van 81 euro. 

 
Er is gewerkt met verschillende tariefvarianten: +5,5 ct, + 10 ct, + 15 ct, +20 ct en +25 ct op gas 
in de eerste schijf.3 Deze opslagen komen bovenop de in het regeerakkoord 2017 aangegeven 
schuif per 2019 (+3 ct/m3 gas en -0,7 ct/kWh elektriciteit). De verlaagde tarieven voor aardgas 
voor de glastuinbouw worden naar evenredigheid verhoogd. 
 
Generiek uitgangspunt bij optie a, c, d en e is dat deze voor de overheid budgettair neutraal 
worden uitgevoerd. Alleen in variant b is sprake van lastenverzwaring.  
 

                                                           
1 EnergieNederland, Aedes, Milieudefensie, NVDE, NUON/warmtebedrijven, Stroomversnelling, Woonbond, BZK, 
FIN, EZK en SER 
2 Deze doorrekening kan uiteraard ook plaatsvinden voor de derde en vierde schijf, maar is dan minder 
relevant voor de gebouwde omgeving. 
3 De variant van 25 ct verhoging op gas is niet meegenomen. Bij de variant 25 ct op gas extra met terugsluis 
door verlaging tarief elektriciteit zal dat belastingtarief negatief uitvallen. Er zit hier dus een grens in de 
maximaal mogelijke terugsluis via het belastingtarief elektriciteit tot 10.000 kWh. Bij een tariefverhoging van 
24,2 cent/m3 komt het tarief op elektriciteit tot 10.000 kWh op nul uit. 
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Tabel 1: Overzicht varianten belastingschuif 

Variant eerste schijf 
aardgas tot 
170.000 m3 
(in ct/m3) 

tweede schijf 
aardgas tot   
1 mln m3  
(in ct/m3) 

eerste schijf 
elektriciteit in 
ct/kWh tot 
10.000 kWh  
(in ct/kWh) 

tweede schijf 
elektriciteit in 
ct/kWh tot 
50.000 kWh 
(in ct/kWh) 

Belastingvermindering 
in euro’s per jaar  

A1 +5,5 0 -2,69 0 0 
A2 +10 0 -4,89 0 0 
A3 +15 0 -7,34 0 0 
A4 +20 0 -9,79 0 0 
B1 +5 0 0 0 0 
B2 +10 0 0 0 0 
B3 +15 0 0 0 0 
B4 +20 0 0 0 0 
C1 +5,5 +5,5 -2,69 -0,90 0 
C2 +10 +10 -4,89 -1,69 0 
C3 +15 +15 -7,34 -2,44 0 
C4 +20 +20 -9,79 -3,25 0 
D1 +5,5 +1,34 -2,69 -0,22 0 
D2 +10 +2,43 -4,89 -0,40 0 
D3 +15 +3,65 -7,34 -0,59 0 
D4 +20 +4,87 -9,79 -0,78 0 
E1 +10 0 -2,45 0 +81 
E2 +15 0 -4,90 0 +81 
E3 +20 0 -7,34 0 +81 
E4 +25 0 -9,79 0 +81 

 
 
3. Schuif tussen gas en elektriciteit 

 
De energiebelasting inclusief ODE voor kleinverbruikers bedraagt in 2018, uitgedrukt in euro per 
ton CO2, €160 voor gas en €236 euro voor elektriciteit. Een schuif in de tarieven van de 
energiebelasting, zoals aangekondigd in het regeerakkoord, maakt de energiebelasting minder 
verstorend in de keuze tussen bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp en een cv-ketel op gas.  
 
Voor een evenwichtige verdeling naar CO2-uitstoot, gerekend met de huidige energiemix voor 
elektriciteit, is nog extra nodig: +5,5 ct/m3 gas en -2,4 ct/kWh elektriciteit. Deze schuif is met de 
genoemde maatvoering ruwweg budgettair neutraal.  
 
Met de toename van het aandeel hernieuwbaar in de opwekking van elektriciteit zal de CO2-
uitstoot per geproduceerde kwh tot 2030 nog flink zal dalen (zie figuur 1). In opeenvolgende 
stappen kan de balans tussen gas en elektriciteit steeds worden hersteld (CO2-effect).  
 
Daarnaast is er de verwachte reductie van het gasgebruik (13 m3/jaar uit de NEV 2017) terwijl 
elektriciteitsgebruik min of meer stabiel zal blijven. Uitgaande van gelijkblijvende lasten kan 
hiervoor eveneens een correctie plaatsvinden (volume-effect).  
 
Ter indicatie, afhankelijk van de snelheid van beide ontwikkelingen zou de extra belasting op gas 
kunnen oplopen (t.o.v. 2018) met +20ct tot 46 ct/m3 in 2030. De EB op elektriciteit zal naar 
verwachting kunnen dalen (t.o.v. 2018) met –6 ct tot rond de 4 ct/kWh in 2030.4   

                                                           
4 Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW en ODE. 
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Figuur 1: Ontwikkeling van de CO2-emissie per GJ finale energie voor aardgas en elektriciteit en 
verhouding tussen deze twee 5 

 
 
4. Eerste resultaten doorrekening: effectiviteit 
 
Bij de huidige energieprijzen bestaat er voor veel huishoudens onvoldoende economische prikkel 
om vergaand te verduurzamen, doordat investeringen niet rendabel zijn. Bij een hogere gasprijs 
worden investeringen in duurzame warmteopties aantrekkelijker.  
 
De veronderstelling is dat de energiebelasting de eerstkomende jaren niet eens heel hard zou 
hoeven te stijgen. Het gaat marktpartijen om het perspectief op de langere termijn. Een 
meerjarige zekerheid over de ontwikkeling van de energiebelasting geeft bedrijven vertrouwen om 
business cases uit te werken. Projecten hebben vaak een lange doorlooptijd. Het geeft burgers ook 
de mogelijkheid om te investeren in energiebesparende maatregelen.  
 
Om de terugverdientijden verder te verkorten is geopperd om de belasting op aardgas sneller en 
meer te laten stijgen, zonder een schuif met de EB op elektriciteit toe te passen (optie b). Bij deze 
optie zijn meerdere kanttekeningen te maken. Allereerst creëert een verdergaande verhoging van 
de EB op gas een nieuwe onbalans tussen gas en elektriciteit en ondergraaft daarmee de 
onderbouwing voor de schuif (EB minder verstorend, tarieven in verhouding tot de CO2 uitstoot). 
Bovendien zou de belastingdruk voor de gebruiker sterk toenemen, meer dan de milieukosten sec 
rechtvaardigen.  
 
Eerste ERGO-uitkomsten laten zien dat het verwachte effect van de schuif in de energiebelasting 
op de CO2 besparing in de gebouwde omgeving relatief groot is bij huishoudens en relatief klein in 
de dienstensector. Het effect van deze maatregel wordt groter in samenhang met andere 
instrumenten zoals bijvoorbeeld normering en gebouwgebonden financiering.  
 
Eerste uitkomsten laten zien dat de schuif in de energiebelasting bij huishoudens een sterk effect 
heeft op de terugverdientijd van met name (hybride) warmtepompen. Voor huishoudens komt de 
terugverdientijd van hybride warmtepompen in de meer vergaande varianten zelfs binnen of in de 
buurt van wat algemeen acceptabel te noemen is (<5-10 jaar) en wordt de terugverdientijd van 
elektrische warmtepompen sterk verminderd. De terugverdientijd voor na-isolatie (tot niveau label 

                                                           
5 Deze figuur beschouwt de energie-inhoud van energiedragers en niet van de hiermee geproduceerde warmte. 
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C of B) komt wel binnen de technische levensduur van de getroffen voorzieningen, maar neemt in 
mindere mate af.  
 
Bij de dienstensector zijn soortgelijke effecten op terugverdientijden zichtbaar als bij huishoudens 
maar zijn drempelwaarden nog minder binnen bereik. De terugverdientijden van warmtepompen 
lopen sterk terug maar zijn nog steeds relatief lang. Verder leiden de verschillende varianten van 
een schuif in de energiebelasting er niet toe dat maatregelen onder de verplichting van de Wet 
Milieubeheer terechtkomen (<5 jaar).  
 
5. Minder degressief karakter EB 
 
Grootverbruikers (tweede, derde en vierde schijf EB) betalen momenteel aanzienlijk minder 
energiebelasting per kWh of m3 dan kleinverbruikers (eerste schijf). Deze verdeling in de EB 
strookt niet met het idee van sturing op CO2-uitstoot.  
 
Meerdere partijen aan de tafel gebouwde omgeving pleiten er daarom voor om de EB minder 
degressief te maken. Dat kan op verschillende manieren worden vormgegeven: door de tarieven in 
de schijven aan te passen of door bijvoorbeeld schijven samen te voegen.  
 
Een verhoging van de tarieven op aardgas in de 2e schijf heeft forse impact bij alle bedrijven, 
zowel de industrie als ook de dienstensector en de landbouw. Een verhoging in de 3e schijf treft 
vooral de sector industrie en in mindere mate de sectoren landbouw en diensten. Het effect op de 
concurrentiepositie en interactie met andere instrumenten dient in de besluitvorming te worden 
meegewogen. 
 
Bij een dergelijke variant moet worden bedacht dat op dit moment bij de belastingheffing op 
aardgas vrijstellingen van kracht zijn voor mineralogische (bakstenen/keramiek/glas) en 
metallurgische processen. Om een evenwichtige lastenverzwaring tussen bedrijfstakken binnen de 
sector industrie te realiseren, zouden deze vrijstellingen moeten worden geschrapt. 
 
6. Inkomenseffecten 

 
Een schuif van elektriciteit naar gas leidt in de budgetneutrale varianten tot een lastenverlichting 
bij huishoudens. Dezelfde schuif leidt tot een lastenverzwaring bij bedrijven. Het verhogen van het 
tarief op gas zonder een verlaging van het tarief op elektriciteit, leidt uiteraard tot een 
lastenverzwaring bij bedrijven en huishoudens.  
 
De spreiding in de effecten van de ingrepen is echter groot. Het gasverbruik van een huishouden 
wordt bepaald door de woningkenmerken (woningtype, vloeroppervlak, aantal buitenzijden), 
energetische kwaliteit van een woning en stookgedrag van bewoners.  
 
Globaal laten de ERGO-berekeningen zien dat de inkomenseffecten voor huishoudens met een laag 
inkomen negatief zijn voor variant A1 t/m B4. De inkomenseffecten voor huishoudens in woningen 
met een energielabel E-G ondervinden ook een negatief inkomenseffect van de belasting schuif, al 
is dit effect kleiner dan het effect voor lage inkomens. Huishoudens met inkomens van 175% wml 
of hoger en mensen in een huis met energielabel B of hoger gaan er licht op vooruit. Naarmate de 
schuif groter is, zijn ook de inkomenseffecten groter.  
 
Als de schuif in de energiebelasting wordt gecombineerd met een verhoging van de 
belastingvermindering, zien de inkomenseffecten er anders uit. In E1 profiteren huishoudens met 
een laag inkomen het meest van terwijl hogere inkomens nauwelijks profiteren (vrijwel lasten 
neutraal voor de hoge inkomens). Naarmate de schuif groter wordt veranderd dit langzaam 
waarbij in variant E4 lage inkomens er op achteruit gaan. Bij een grote schuif E2-E4 gaan 
huishoudens in een woning met een energielabel E of lager er op achteruit.  
 
Gelet op de grote variëteit aan gebruikers zal een lastenneutrale oplossing voor veel consumenten 
niet mogelijk zijn. Om inkomenseffecten te mitigeren kan voor “gemiddelde” gebruikers(groepen) 
wel gekeken worden naar een vorm van compensatie. Dat kan op verschillende manieren: 

o Aanpassing van de vermindering energiebelasting  
o Een andere indeling van de belastingschijven6 

                                                           
6 Aedes en Woonbond pleiten bijvoorbeeld voor een aparte staffel voor de eerste 1000 m3 gas. 
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o Een heffingskorting 
o Via de inkomstenbelasting  
o Via een toeslag 

 
Een terugsluis is echter lastig vorm te geven en uit te voeren door de grote variëteit aan 
gebruikers en het feit dat inkomen niet makkelijk aan energieverbruik te koppelen is.  
 
7. Belastinginkomsten 
 
Tenslotte dienen de effecten op de staatsinkomsten in beeld gebracht moeten worden. Varianten 
a, c en d zijn op de korte termijn budgetneutraal. Voor de mid/lange termijn is dit niet het geval.  
 
Een van de beoogde doelen van de  energiebelasting is om belastingopbrengsten te genereren. 
Een schuif tussen gas en elektriciteit zet dit doel op de lange termijn onder druk (het 
eerdergenoemde volume-effect). Met een gefaseerde generieke verhoging in de energiebelasting 
kan deze belastingerosie worden ondervangen. 
 
8. Aanvullende overwegingen 
 
De Energiebelasting is gebaseerd op de Energiebelastingrichtlijn. De voorgestelde 
tariefsaanpassingen zijn niet in strijd met de richtlijn. Aangezien de maatregelen aanpassingen aan 
een reeds bestaande belasting is en geen nieuwe systematiek binnen de belasting voorstelt, is de 
maatregel naar verwachting uitvoerbaar.  
 
Een aanpassing van de Wet belastingen op milieugrondslag is noodzakelijk. De maatregel heeft 
mogelijk ook effecten voor de tarieven van de Opslag Duurzame Energie (ODE). In de ODE worden 
dezelfde tariefsverhoudingen als in de energiebelasting gehanteerd.  
 
Door een verlaging van de belasting op elektriciteit wordt de salderingsregeling minder 
aantrekkelijk. In het regeerakkoord is afgesproken de salderingsregeling per 2020 te vervangen 
door een subsidie. In dat kader wordt ook gekeken naar de zgn. postcoderoos-regeling. 
 
De prijs voor warmtelevering via warmtenetten is gereguleerd op basis van een gasreferentie 
(NMDA), inclusief de belasting op gas. De afnemer van warmte betaalt zelf geen energiebelasting. 
Bij de voorgenomen uitwerking van alternatieven voor de gasreferentie, zal ook worden nagedacht 
over de wijze waarop warmte eveneens op CO2-inhoud kan worden belast.  
 
 
 
 


