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Effecten energiebelastingschuif op de 
CO2-emissie in de dienstensector  
Marijke Menkveld, ECN part of TNO 1 juni 2018 

Deze notitie is opgesteld door ECN-TNO en PBL in de rol van kennisleverancier-aan-tafel bij het ERGO-

project en bij het klimaatakkoord en heeft (om tegemoet te komen aan de behoefte aan snelle 

ondersteunende analyses) niet de interne kwaliteitstoets kunnen doorlopen die officiële ECN- en PBL-

producten gebruikelijk onderdaan. 

Inleiding 
De werkgroep ERGO heeft een viertal varianten elk met drie intensiteiten, dus 12 scenario’s 

aangeleverd voor een belastingschuif. Variant A en B betreft een schuif in de eerste schijf van de 

energiebelasting, variant C en D combineert die schuif met een aanpassing in de 2e schijf (zie tabel 1) 

Bij alle E varianten is een extra belastingvermindering energiebelasting voorgesteld van +81 euro per 

jaar. 

In deze notitie wordt de vraag beantwoord welke effecten deze belastingschuif zou kunnen hebben 

op de CO2-emissie van de dienstensector.   

Tabel 1 Overzicht varianten belastingschuif.  

 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) 

A1 +5,5 0 -2,69 0 

A2 +10 0 -4,89 0 

A3 +15 0 -7,34 0 

A4 +20 0 -9,79 0 

B1 +5 0 0 0 

B2 +10 0 0 0 

B3 +15 0 0 0 

B4 +20 0 0 0 

C1 +5,5 +5,5 -2,69 -0,90 

C2 +10 +10 -4,89 -1,69 

C3 +15 +15 -7,34 -2,44 

C4 +20 +20 -9,79 -3,25 

D1 +5,5 +1,34 -2,69 -0,22 

D2 +10 +2,43 -4,89 -0,40 

D3 +15 +3,65 -7,34 -0,59 

D4 +20 +4,87 -9,79 -0,78 

E1 +10 0 -2,45 0 

E2 +15 0 -4,90 0 

E3 +20 0 -7,34 0 

E4 +25 0 -9,79 0 
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Er zijn twee manieren om het te verwachten effect van belastingaanpassingen op CO2-emissies te 

schatten. De eerste methode gebruikt prijselasticiteiten en de andere methode hanteert plausibele 

veronderstellingen over gedragsreacties. Prijselasticiteiten worden afgeleid uit historische data en 

geven het gevonden verband tussen prijsveranderingen en veranderingen in het verbruik van 

betreffende producten. Prijselasticiteiten hanteren is aantrekkelijk, omdat ze gefundeerd zijn in de 

praktijk, maar de bruikbaarheid is beperkt wanneer toekomstige prijsfluctuaties groter zijn dan de 

fluctuaties die zich in het bestudeerde verleden hebben voorgedaan en wanneer de omstandig-

heden drastisch afwijken van de historische. In het licht van de beoogde energietransitie leidt 

toepassen van prijselasticiteiten daarom vermoedelijk tot onderschatting van effecten. De 

alternatieve methode leidt echter gemakkelijk tot overschatting van effecten omdat complicerende 

factoren zelden vooraf voldoende worden ingeschat.  

 

Effectschatting van verschuiving energiebelasting op CO2-emissies 

dienstensector op basis van prijselasticiteit 
In de ECN/ PBL studie:” Kostenefficiëntie van beleidsmaatregelen ter vermindering van broeikasgas-

emissies”, gemaakt in het kader van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar de 

kosteneffectiviteit in 20161, is gebruik gemaakt van prijselasticiteiten om het effect van een 

belastingschuif te illustreren. Daarin is voor huishoudens gerekend met een prijselasticiteit van -0,2 

voor aardgas. Dat wil zeggen dat bij 100% stijging (een verdubbeling) van de prijs de consumptie van 

aardgas met 20% afneemt.  

Voor de dienstensector gaan we in deze notitie uit van dezelfde prijselasticiteit bij gebrek aan 

specifieke cijfers voor de dienstensector. Dit leidt mogelijk tot een overschatting van het effect, 

omdat verwacht mag worden dat de prijselasticiteit in de dienstensector lager is dan bij 

huishoudens. In de dienstensector hebben energiekosten slechts een beperkt aandeel in de kosten 

van de bedrijfsvoering, personeelskosten zijn een veel belangrijkere kostenpost.  Toch hanteren we 

nu de relatief hoge waarde om te laten zien dat de effecten beperkt zullen zijn. 

Tabel 2 laat zien wat de prijsverhogingen zijn bij de voorgestelde varianten voor de belastingschuif 

en de relatieve verhoging van de marginale aardgasprijs in 2019. We gaan dan uit van de gasprijzen 

zoals verondersteld in de NEV 2017 (in euro’s 2016), maar tellen de in het regeerakkoord 

aangekondigd wijzigingen in de  energiebelasting vanaf 2019 + 3,00 cent in eerste schijf aardgas 

daarbij op.  

We rekenen in deze notitie met prijzen exclusief BTW, omdat de meeste bedrijven een BTW 

boekhouding bijhouden, waarin BTW over inkoop en BTW over verkoop wordt gesaldeerd. De BTW 

is daarom voor bedrijven niet relevant. Een beperkt aantal organisaties, zoals overheden en non-

profitorganisaties, kan geen BTW terugvragen. Voor deze sectoren heeft de energieschuif een iets 

andere uitwerking.  

  

                                                           
1 http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-kostenefficientie-van-beleidsmaatregelen-
ter-vermindering-van-broeikasgasemissies_1748.pdf  
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Tabel 2: Prijsverhogingen aardgas per 2019 in eerste en tweede schijf in verschillende varianten ten 

opzichte van de NEV 2017 plus regeerakkoord, in euro 2016/m3 exclusief BTW. 

 Eerste schijf tot 170.000 m3 gas Tweede schijf tot 1mln m3 gas 

Marginale gasprijs 
NEV 2017 plus RA 
In 2019 in euro/m3 
 

0,54  0,28  

Prijsverhoging in euro/m3 en in % in verschillende varianten belastingschuif 

A1 5,5 10% 0 0 

A2 10 18% 0 0 

A3 15 28% 0 0 

A4 20 37% 0 0 

B1 5 10% 0 0 

B2 10 18% 0 0 

B3 15 28% 0 0 

B4 20 37% 0 0 

C1 5,5 10% 5,5 20% 

C2 10 18% 10 36% 

C3 15 28% 15 54% 

C4 20 37% 20 72% 

D1 5,5 10% 1,34 5% 

D2 10 18% 2,43 9% 

D3 15 28% 3,65 13% 

D4 20 37% 4,87 17% 

E1 10 18% 0 0 

E2 15 28% 0 0 

E3 20 37% 0 0 

E4 25 46% 0 0 

 

De prijsverhoging op aardgas varieert in de eerste schijf van 10 tot 46% en in de tweede schijf van 5 

tot 72% afhankelijk van de gekozen variant. Dat zijn de relatieve prijsverhogingen in 2019. Richting 

2030 is dit relatief lager doordat de groothandelsprijzen van aardgas in de NEV 2017 verdubbelen 

tussen 2019 en 2030. De relatieve prijsverhogingen in de eerste schijf komen dan uit op zo’n 7 tot 

20%.  

De prijsverhogingen in de tweede schijf zijn maar beperkt relevant. Uit analyses van CBS blijkt dat 

van het aardgas geleverd aan de dienstensector 79% levering tot 170.000 m3 betreft en dus valt in 

de eerste schijf. Slechts 11% van het aardgasverbruik van de dienstensector valt in de categorie 

leveringen van 170.000 tot 1 mln m3, de tweede schijf. De overige 10% van het aardgasverbruik van 

de dienstensector betreft leveringen van meer dan 1 mln m3, dus boven de tweede schijf.  

De prijs elasticiteit is -0,2 op lange termijn. Er is een geleidelijke reductie van 20 jaar verondersteld, 

want het installeren van besparende voorzieningen kost tijd. In de periode tot 2030 (circa 10 jaar) 

kan dus niet meer dan de helft van dit effect worden bereikt. Voor het effect in 2030 is daarom 

gerekend met een prijselasticiteit van -0,1. Het gasverbruik in de dienstensector is in het 

voorgenomen beleidsscenario in de NEV 2017 geraamd op 90 PJ in 2030, dat zorgt voor een emissie 

van 5 Mton CO2. Met een prijsverhoging van 46% levert de belastingschuif maximaal 4,68% reductie 
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op, zo’n 0,2 Mton CO2. Dat geldt dan alleen voor het aardgasverbruik in de eerste schijf. Voor het 

aardgasverbruik in de tweede schijf varieert de invloed tussen geen prijsprikkel of een prijsprikkel 

die leidt tot maximaal 0,5% extra reductie (5,4% bij 54% prijsverhoging, maar slechts voor 11% van 

het gasverbruik) ofwel 0,025 Mton.  

Op basis van de prijselasticiteit wordt voor de belastingschuif in de dienstensector een reductie 

verwacht van 0,04 tot 0,2 Mton afhankelijk van de intensiteit in de eerste schijf. Als deze wordt 

gecombineerd met een aanpassing in de tweede schijf dan maakt dat voor de te verwachten 

reductie nauwelijks uit omdat maar zo weinig gasverbruik valt in de tweede schijf.  

Bij deze berekening is alleen gekeken naar de relatieve prijsverhogingen in 2019 door de 

voorgestelde belastingschuif. Richting 2030 zal die relatieve prijsverhoging lager zijn doordat de 

groothandelsprijzen en ODE heffing naar verwachting toenemen. Het effect van de belastingschuif 

alleen zal daardoor afnemen. Dit impliceert dat de berekende 0,2 Mton CO2-reductie beschouwd 

moet worden als een bovengrens van het effect van de voorgestelde belastingschuiven op basis van 

prijselasticiteiten. 

Een verlaging van de elektriciteitsprijs zal vermoedelijk niet leiden tot extra verbruik van elektriciteit 

(ontsparing) omdat de energie-efficiency eisen in het kader van de Europese Ecodesign richtlijn 

ervoor zorgen dat elektrische apparaten en verlichting ook in de dienstensector voortdurend 

zuiniger worden. 

Terugverdientijd van energiebesparende maatregelen 
Eén van de doelen van de belastingschuif is het verbeteren van de rentabiliteit van maatregelen voor 

energiebesparing. We kijken in deze paragraaf naar isolatiemaatregelen en warmtepompen.  

Isolatiemaatregelen bij kantoren 
In tabel 3 is het effect van een prijsverhoging van aardgas berekend op de terugverdientijd van 

isolatiemaatregelen voor kantoren. Het betreft de simpele terugverdientijd: de investering gedeeld 

door de jaarlijkse besparing op energiekosten. Subsidies zijn niet meegerekend. De kengetallen voor 

investeringen en besparing per vierkante meter zijn ontleend aan het verplicht label C kantoren 

onderzoek2. De daarin aangenomen gasbesparing is berekend met energielabel software. De 

gasbesparing hebben we in deze tabel verlaagd met een factor 0,64 omdat G- label kantoren in 

werkelijkheid een lager gasverbruik hebben dan het energielabel berekent3. Er is alleen gerekend 

met prijsverhogingen in de eerste schijf tot 170.000 m3 omdat bijna 80% van het gasverbruik van de 

dienstensector in deze schijf valt.  

  

                                                           
2 https://www.eib.nl/pdf/verplicht_energielabel_voor_%20kantoren.pdf 
 
3 Energielabels en het daadwerkelijk energieverbruik van kantoren,  
https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--16-056 
 

https://www.eib.nl/pdf/verplicht_energielabel_voor_%20kantoren.pdf
https://www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--16-056
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Tabel 3: Terugverdientijden van isolatiemaatregelen in kantoren met een gasverbruik in de eerste 

schijf bij varianten van de energiebelasting op gas.  

 Besparing   
 

Investering  
 

Terugverdientijd  

Varianten EB   NEV 
2017 
+ RA 

+ 5,5ct 
 

+10ct +15ct +20 ct +25 ct 

  
(m3/m2go) 

 
(euro/m2go) (jaren) 

Spouwmuurisolatie  3,6 8 4,0 3,7 3,4 3,2 3,0 2,8 

Dakisolatie 4,7 11 4,3 3,9 3,6 3,4 3,1 2,9 

Gevelisolatie 
binnenzijde 

6,7 40 11,0 10,0 9,3 8,6 8,0 7,5 

HR++glas 4,9 33 12,5 11,4 10,6 9,8 9,1 8,6 

 

Voor grote kantoren, met een gasverbruik in de tweede schijf, is de terugverdientijd van isolatie-

maatregelen in het algemeen langer dan die van kleine kantoren (vergelijk kolom NEV2017+RA in 

tabel 3 en 4). Dat komt doordat grote kantoren een lagere gasprijs betalen. In de varianten van de 

belastingschuif waarin de absolute verhoging in de eerste en tweede schijf gelijk is (C1-3), is het 

effect bij grote kantoren echter veel groter. De relatieve prijsverhogingen zijn daar namelijk groter 

dan bij kleine kantoren. Desondanks blijven de terugverdientijden voor grote kantoren (met 

goedkoper gas uit de tweede schijf) langer dan voor kleine kantoren, zie tabel 4. 

Tabel 4: Terugverdientijden van isolatiemaatregelen in kantoren met een gasverbruik in de tweede 

schijf bij varianten van de energiebelasting op gas. 

 Besparing 
aardgas   
 

Investering  
 

Terugverdientijd 

Varianten EB: 
 

Isolatiemaatregelen 

 
 

 
 

NEV 2017 
+ RA 

+ 5,5ct 
 

+10ct +15ct +20ct 

 (m3/m2go) (euro/m2go) (jaren)     

Spouwmuurisolatie  3,6 8 7,9 6,6 5,8 5,1 4,6 

Dakisolatie 4,7 11 8,3 7,0 6,1 5,4 4,9 

Gevelisolatie 
binnenzijde 6,72 40 21,4 17,8 15,7 13,9 12,4 

HR++glas 4,9 33 24,3 20,3 17,9 15,8 14,2 

 

Uit bovenstaande analyse volgt, dat een belastingschuif vanaf 15 ct/m3 wel een duidelijk effect 

heeft op de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen in kantoren. Deze fiscale 

maatregel zal op zich zelf niet veel effect sorteren omdat energiebesparing doorgaans geen prioriteit 

heeft in de bedrijfsvoering, de terugverdientijden ook met de voorgestelde belastingschuiven nog te 

lang zijn en financiering lastig kan zijn. 

Warmtepompen bij kantoren 
De rentabiliteit van warmtepompen is veel gevoeliger voor verschuiving van energiebelasting van 

elektriciteit naar gas dan die van isolatiemaatregelen. Een elektrische warmtepomp bespaart op 
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aardgas, maar verbruikt extra elektriciteit. Voor de rentabiliteit van warmtepompen is dus de 

verhouding tussen aardgas- en elektriciteitsprijs van belang.  

In deze paragraaf is gekeken naar warmtepompen die worden gebruikt voor verwarming. Wanneer 

warmtepompen worden gecombineerd met warmte/koude opslag kunnen we ook gebruikt worden 

voor koeling. Dat is alleen voor een gebouw (of cluster van gebouwen) met veel koelvraag rendabel.  

In tabel 5 is het effect van de prijsverhoging van aardgas berekend op de terugverdientijd van 

warmtepompen voor kantoren. De investeringskosten van warmtepompen zijn gebaseerd op de 

kostenkengetallen van Arcadis4 en omgerekend naar euro’s investering per kW thermisch vermogen 

van de warmtepomp. Voor een buitenluchtwarmtepomp is dat 1785 euro/kW en voor een bodem-

warmtepomp 2545 euro/kW . Arcadis gaat daarbij uit van een bivalent systeem, wat wil zeggen dat 

de warmtepomp zo is gedimensioneerd dat deze 60% van de warmtevraag kan dekken en dat de 

rest wordt geleverd door HR-ketels als back up. De berekening van de terugverdientijd veronderstelt 

voor de warmtepomp 1100 vollasturen per jaar. Een bodem-gekoppelde warmtepomp met bodem-

warmtewisselaars is iets duurder dan een buitenlucht warmtepomp, maar heeft wel een beter 

rendement. Op basis van het protocol monitoring duurzame energie is voor de luchtwarmtepomp 

een SPF (Seasonal Performance Factor) van 2,6 verondersteld en voor de bodemwarmtepomp een 

SPF van 4.  

Bij huishoudens heeft de verlaging van de elektriciteitsprijs in de belastingschuif ook een positief 

effect op de rentabiliteit van warmtepompen. De voorgestelde varianten gaan uit van een 

belastingverlaging op elektriciteit, maar alleen voor de eerste 2 schijven, tot 10.000 kWh en van 

10.000 tot 50.000 kWh. Van het elektriciteitsverbruik in de dienstensector betreft 69% leveringen 

van meer dan 50.000 kWh per jaar. Dit valt in de derde schijf, waar geen aanpassing voor is 

voorgesteld. We berekenen de terugverdientijd in tabel 5 voor deze categorie bedrijven. Daarbij is 

alleen de energiebelastingschuif meegenomen zoals voorgesteld in het regeerakkoord. We rekenen 

dan met een marginale prijs in 2019 van 7 eurocent2016/kWh exclusief BTW.  

Tabel 5 laat zien dat de terugverdientijden van elektrische warmtepompen halveren bij een 

belastingschuif met een prijsverhoging van aardgas vanaf 25 ct/m3, maar nog altijd hoger zijn dan de 

technische levensduur van 15 à 20 jaar. In de berekeningen is geen rekening gehouden met ISDE 

subsidie.  

  

                                                           
4 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-
innovatie/investeringskosten-energiebesparende-maatregelen 
 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/investeringskosten-energiebesparende-maatregelen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/investeringskosten-energiebesparende-maatregelen
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Tabel 5: Effect van verschillende varianten belastingschuif op terugverdientijd van warmtepompen 

in kantoren met elektriciteitsverbruik in derde schijf.  

 Buitenlucht 
warmtepomp 

Warmtepomp met 
bodemwarmtewisselaars 

Terugverdientijd  NEV 2017 +regeerakkoord 40 46 

Terugverdientijd belastingschuif + 5,5ct/m3 34 40 

Terugverdientijd belastingschuif + 10ct/m3 30 37 

Terugverdientijd belastingschuif + 15ct/m3 27 33 

Terugverdientijd belastingschuif + 20ct/m3 25 31 

Terugverdientijd belastingschuif + 25ct/m3 22 28 

 

Voor kleine utiliteitsgebouwen, zoals kleine kantoren of kleine lagere scholen die qua 

elektriciteitsverbruik wel vallen in de categorie leveringen onder de 50.000 kWh per jaar heeft de 

belastingschuif met een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit een extra effect. Maar 

door de hogere energiebelasting op elektriciteit in de huidige situatie is de elektriciteitsprijs daar 

fors hoger.  Met de schuif uit het  Regeerakkoord voor de tweede schijf rekenen we met een 

marginale elektriciteitsprijs in 2019 van 13 eurocent2016/kWh exclusief BTW. Daarmee zijn 

elektrische warmtepompen in kleine gebouwen niet aantrekkelijk, zie tabel 6.  

 

Tabel 6: Effect van verschillende varianten belastingschuif op terugverdientijd van warmtepompen 

in kantoren met elektriciteitsverbruik in tweede schijf. 

  Buitenlucht 
warmtepomp 

Warmtepomp met 
bodemwarmtewisselaars 

Terugverdientijd NEV 2017 +regeerakkoord 91 65 

Terugverdientijd belastingschuif 
 + 15ct/m3 en -2,44 ct/kWh tweede schijf 
 

35 38 

Terugverdientijd belastingschuif 
 + 20 ct/m3 en -3,25 ct/kWh tweede schijf 

29 34 

 

Voor kleinere bedrijven in de dienstensector is elektriciteit relatief duur ten opzichte van aardgas, 

waardoor overstappen op warmtepompen financieel niet aantrekkelijk is. De voorgestelde 

belastingschuiven zijn niet voldoende om dit te veranderen.  

Ook met de voorgestelde varianten voor de belastingschuif blijft toepassing van warmtepompen in 

bestaande utiliteitsgebouwen in de dienstensector onrendabel. Daarbij hebben we echter gerekend 

zonder investeringssubsidie, zoals de huidige ISDE. Een combinatie van subsidie met de 

belastingschuif kunnen warmtepompen wel rendabel maken.  
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Conclusie 
Wij hebben het effect van belastingschuiven op de CO2-emissie van de dienstensector op twee 

manieren berekend: op basis van prijselasticiteit en op basis van de terugverdientijden van 

energiebesparingsmaatregelen bij kantoren.  

Op basis van een prijselasticiteit zouden de voorgestelde schuiven kunnen leiden tot een CO2-

reductie van maximaal 0,2 Mton CO2 in 2030. . Het effect op de toepassing van energiebesparende 

maatregelen kost tijd en zal deels ook pas na 2030 plaats vinden.  

De analyse van het effect op terugverdientijden ondersteunt deze bewering. Uit die analyse blijkt 

namelijk dat de voorgestelde varianten van belastingschuiven de terugverdientijden verkorten. Een 

fiscale maatregel alleen zal echter onvoldoende zijn om de toepassing flink te versnellen.  

Gecombineerd met ander beleid, zoals subsidies, convenanten en normering, kan een 

belastingschuif, mits groot genoeg, wel de aantrekkelijkheid van energiebesparende maatregelen 

vergroten.  Ook met de voorgestelde varianten voor de belastingschuif blijft toepassing van 

warmtepompen in bestaande utiliteitsgebouwen in de dienstensector onrendabel. Daarbij hebben 

we echter gerekend zonder investeringssubsidie, zoals de huidige ISDE. Een combinatie van subsidie 

met de belastingschuif kunnen warmtepompen wel rendabel maken 


