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Aanleiding 
De ministeriele werkgroep ERGO bestaand uit verschillende ministeries, heeft verzocht om een 

analyse van een energiebelastingschuif. De werkgroep heeft diverse scenario’s aangeleverd waarbij 

in verschillende mate de energiebelasting op aardgas wordt verhoogd en dit al of niet wordt 

gecompenseerd met een verlaging van de elektriciteitsbelasting. 

Deze notitie gaat in op de effecten van zo’n schuif op de gemiddelde energierekening van 

huishoudens, op de spreiding van deze effecten over verschillende inkomensgroepen en 

energielabels, op het effect op terugverdientijden van een selectie van besparingsopties, en op wat 

het mogelijke emissiereductie-effect kan zijn.   

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. 

Ontwikkeling energierekening in NEV 2017  
In de Nationale Energie Verkenning (Schoots et al, 2017) is een prognose gemaakt van de 

energierekening voor huishoudens. Hierbij is gekeken naar historische jaren 2010 en 2016 en naar 

de prognose voor 2017 en 2020. In tabel 1 is deze prognose weergegeven, waarbij ook de zichtjaren 

2019 en 2030 zijn toegevoegd, omdat deze van belang zijn voor de ERGO berekeningen en het 

klimaatakkoord. In deze energierekeningen voor elektriciteit en gas is rekening gehouden met 

verwachte reducties in het gemiddelde verbruik van elektriciteit en gas en met eigen opwek van 

elektriciteit d.m.v. PV-panelen.  

In het regeerakkoord is aangekondigd dat per 2019 een aantal wijzigingen in de energiebelasting 

zullen worden doorgevoerd. Het gaat om een schuif van + 3,00 cent in eerste schijf aardgas, en -0,72 

cent elektriciteit. Ook zal de belastingvermindering afnemen met € 51 van € 308 naar € 257 euro per 

jaar.1 In tabel 2 hebben we deze veranderingen doorgevoerd. (LET OP! De tarieven zijn omgerekend 

naar vaste euro’s in prijspeil 2016 om vergelijkbaar te zijn met de NEV 2017).  

 

                                                           
1 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (2017, Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021 
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Tabel 1. Energierekening in NEV 2017 vastgesteld en voorgenomen beleid inclusief zichtjaar 2019 
en 2030 [euro2016]. 
  2010 2016 2017 2019 2020 2030 

Elektriciteitslevering2 [kWh/jaar] 3.277 2.803 2.768 2.587 2.488 1.842 

Variabele kosten 263 156 144 126 124 112 

Vaste kosten 212 227 231 231 231 231 

Energiebelasting 395 282 278 265 250 185 

Belastingvermindering -345 -311 -306 -297 -292 -252 

Opslag Duurzame Energie en MEP - 16 20 50 64 64 

BTW 100 78 77 79 79 72 

subtotaal Elektriciteitsrekening 625 448 445 454 456 413 

Gasverbruik [m3/jaar] 1.608 1.264 1.241 1.173 1.134 1.036 

Variabele kosten 511 336 309 310 315 430 

Vaste kosten 165 161 183 183 183 183 

Energiebelasting 284 318 310 299 284 259 

Opslag Duurzame Energie - 14 20 54 70 87 

BTW 182 174 172 178 179 201 

subtotaal Gasrekening 1.142 1.003 994 1.023 1.030 1.160 
       
TOTAAL 1.767 1.451 1.438 1.477 1.486 1.573 
       
Marginale kosten Elektriciteit 0,24 0,20 0,19 0,21 0,21 0,24 

Marginale kosten Aardgas 0,59 0,64 0,62 0,68 0,71 0,91 

 
Tabel 2. Energierekening in NEV 2017 vastgesteld en voorgenomen beleid inclusief zichtjaar 2019 
en 2030 met aangepaste tarieven op basis van het regeerakkoord 2017 [euro2016] 

  2010 2016 2017 2019 2020 2030 

Elektriciteitslevering [kWh/jaar]  3.277   2.803   2.768   2.587   2.488   1.842  

Variabele kosten  263   166   144   126   124   112  

Vaste kosten  212   227   231   231   231   231  

Energiebelasting  395   301   278   247   238   176  

Belastingvermindering  -345  -311  -306  -248  -244  -210 

Opslag Duurzame Energie en MEP  -     17   20   50   64   64  

BTW  100   78   77   85   87   79  

subtotaal Elektriciteitsrekening  625   478   445   491   500   452  

Gasverbruik [m3/jaar]  1.608   1.264   1.241   1.173   1.134   1.036  

Variabele kosten  511   336   309   310   315   430  

Vaste kosten  165   161   183   183   183   183  

Energiebelasting  284   318   310   340   328   300  

Opslag Duurzame Energie  -     14   20   54   70   87  

BTW  182   174   172   186   188   209  

subtotaal Gasrekening  1.142   1.003   994   1.072   1.084   1.209  
       
TOTAAL  1.767   1.481   1.438   1.564   1.584   1.661  
       
Marginale kosten Elektriciteit  0,24   0,20   0,19   0,20   0,21   0,23  

Marginale kosten Aardgas  0,59   0,64   0,62   0,73   0,76   0,95  

 

                                                           
2 Elektriciteitslevering is het saldo van het verbruik van een gemiddeld huishouden minus de gemiddeld zelf 
opgewekte elektriciteit met zonnepanelen.  
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Voorstel voor verschuiving van energiebelasting  
De werkgroep ERGO heeft een vijftal varianten elk met vier intensiteiten, dus 20 scenario’s 

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

energiebelasting, variant C en D combineert de schuiven in A en B met een aanpassing in de 2e schijf. 

Omdat (op een enkele uitzondering na) alleen de 1e schijf van belang is voor huishoudens, laten we 

in deze notitie variant C en D buiten beschouwing. Tabel 3 laat zien welke scenario’s geanalyseerd 

zijn. Het nul-scenario bestaat uit de NEV tarieven met de genoemde aanpassingen uit het regeer-

akkoord. De andere aanpassingen van de tarieven zijn ten opzichte van dit nul-scenario.  

Ook is in tabel 3 weergegeven hoe de totale lasten voor huishoudens en bedrijven veranderen bij de 

verschillende scenario’s in het jaar 2019 in euro’s 2019. In de varianten A en E met een belasting-

schuif waarin de belasting op aardgas wordt verhoogd en de belasting op elektriciteit wordt verlaagd 

nemen de lasten voor huishoudens af met ruim 60 tot bijna 400 miljoen per jaar afhankelijk van de 

variant. De lasten voor bedrijven nemen met een zelfde bedrag toe, zodat de belastingschuiven voor 

de rijksbegroting budgetneutraal uitwerken. In de varianten B waarin alleen de belasting op aardgas 

wordt verhoogd nemen de lasten voor huishouden toe met ruim 400 miljoen tot bijna 1,8 miljard 

per jaar. In die varianten betalen bedrijven ook meer belasting dan in de nul-variant. 

Tabel 3: Scenario’s belastingschuif in eerste schijf energiebelasting elektriciteit en aardgas, en 

totale lasten voor huishoudens en bedrijven in miljoen euro2019 ten opzichte van het nul-scenario. 

Scena-
rio 

 Lasten 
huishoudens 

Lasten 
bedrijven 

Nul NEV 2017 tarieven + regeerakkoord 0 0 

A1 +5,5 ct gas; -2,69 ct elek.  -64 +64 

A2 +10 ct gas; -4,89 ct elek. -116 +117 

A3 +15 ct gas; -7,34 ct elek. -175 +175 

A4 +20 ct gas; -9,79 ct elek. -234 +233 

B1 +5,0 ct gas; 0 ct elek. +445 +209 

B2 +10 ct gas; 0 ct elek. +890 +419 

B3 +15 ct gas; 0 ct elek. +1.335 +628 

B4 +20 ct gas; 0 ct elek. +1.780 +838 

E1 +10 ct gas; -2,45 ct elek.; belastingvermindering + 81 euro/jaar -215 +215 

E2 +15 ct gas; -4,9 ct elek. ; belastingvermindering + 81 euro/jaar -274 +274 

E3 +20 ct gas; -7,34 ct elek. ; belastingvermindering + 81 euro/jaar -332 +332 

E4 +25 ct gas; -9,79 ct elek. ; belastingvermindering + 81 euro/jaar -390 +390 

 

Voor het zichtjaar 2019 leiden de voorstellen voor belastingverschuiving tot de in tabel 4 

weergegeven variabele elektriciteits- en gasprijzen.  
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Tabel 4: Variabele tarieven bij verschillende scenario’s. 

 Variabele elektriciteitsprijs(€2016/kWh) Variabele gasprijs (€2016/m3)  
Tarief 
levering  
excl BTW 

REB/EB  
excl BTW 

opslag 
duurzame 
energie  
excl BTW 

Totaal 
variabel 
elektriciteit  
[incl. 21% 
BTW] 

tarief 
levering 
excl BTW 

REB/EB 
excl BTW  

opslag 
duurzame 
energie 
excl BTW  

Totaal 
variabel 
aardgas 
[incl. 21% 
BTW] 

NEV 
2017 

0,049 0,103 0,019  0,21  0,264 0,255 0,046  0,68  

Nul 0,049 0,100 0,019  0,20   0,264   0,290   0,046   0,73  

A1 0,049 0,073 0,019  0,17   0,264   0,345   0,046   0,79  

A2 0,049 0,051 0,019  0,14   0,264   0,390   0,046   0,85  

A3 0,049 0,026 0,019  0,11   0,264   0,440   0,046   0,91  

A4 0,049 0,002 0,019  0,08   0,264   0,490   0,046   0,97  

B1 0,049 0,100 0,019  0,20   0,264   0,340   0,046   0,79  

B2 0,049 0,100 0,019  0,20   0,264   0,390   0,046   0,85  

B3 0,049 0,100 0,019  0,20   0,264   0,440   0,046   0,91  

B4 0,049 0,100 0,019  0,20   0,264   0,490   0,046   0,97  

E1 0,049 0,075 0,019  0,17   0,264   0,390   0,046   0,85  

E2 0,049 0,051 0,019  0,14   0,264   0,440   0,046   0,91  

E3 0,049 0,026 0,019  0,11   0,264   0,490   0,046   0,97  

E4 0,049 0,002 0,019  0,08   0,264   0,540   0,046   1,03  

 

Op basis van deze aangepaste variabele energieprijzen, hebben we bepaald hoe de energierekening 

bij de scenario’s verandert ten opzichte van het nul-scenario. In tabel 5 is weergegeven wat de 

energierekening zou zijn in 2019 als de verbruiken conform NEV 2017 worden gehanteerd, maar de 

prijzen overeenkomstig de tarieven in tabel 4 worden toegepast.  

Tabel 5: Energierekening van een gemiddeld huishouden in 2019, bij energieverbruiken uit NEV 
2017 en bij verschillende prijsscenario’s (in euro’s2016 per jaar). 

 Absoluut Verandering t.o.v. Nul-scenario  
Aardgas Elektriciteit Totale 

rekening 
Aardgas Elektriciteit Totale 

rekening 

Nul  1.072   491   1.564     

A1  1.150   407   1.557   78   -84  -6 

A2  1.214   338   1.552   142   -153  -11 

A3  1.285   261   1.546   213   -230  -17 

A4  1.356   185   1.540   284   -306  -23 

B1  1.143   491   1.634   71   -     71  

B2  1.214   491   1.705   142   -     142  

B3  1.285   491   1.776   213   -     213  

B4  1.356   491   1.847   284   -     284  

E1  1.214   316   1.530   142   -175  -33 

E2  1.285   240   1.525   213   -251  -38 

E3  1.356   163   1.519   284   -328  -44 

E4  1.427   87   1.513   355   -404  -50 
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Variatie in energierekening per groep 
In de NEV 2017 is alleen gekeken naar de gemiddelde energierekening voor alle Nederlandse 

huishoudens. Het is bekend dat er een grote variatie is tussen huishoudens als het gaat om 

energieverbruik. Naast verschillen in gedrag is er een relatie tussen het inkomen van huishoudens, 

de energetische kwaliteit van de woning en de energierekening.  

Om de variatie in de energierekening in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van gegevens uit het 

WoON onderzoek. Dit is een sample van huishoudens, waar behalve het energieverbruik ook 

huishoud- en woningkenmerken in opgenomen zijn. Omdat we verder in de notitie ook kijken naar 

de business case van technische maatregelen, is gekozen om de Energiemodule van WoON te 

gebruiken als bron, omdat hier ook technische kenmerken over energiebesparingspotentieel in 

opgenomen zijn. In deze module zijn werkelijke energieverbruiken voor elektriciteit en aardgas 

opgenomen op basis van door CBS verzamelde standaardjaarverbruiken. De meest recente 

energiemodule is die van WoON 2012, met data over het zichtjaar 2010.  

Het gemiddelde klimaat-gecorrigeerde energieverbruik is tussen 2010 en 2016 aanzienlijk gedaald 

en zal daarna naar verwachting verder afnemen (zie tabel 1 en 2). Tussen 2010 en 2019 daalt 

volgens NEV2017 het verbruik van elektriciteit met 21% en dat van aardgas met 27%. Hoewel het 

gemiddelde energieverbruik in de WoON energiemodule dus aanzienlijk hoger is dan nu, geeft het 

wel een goed beeld van de spreiding in het energieverbruik tussen huishoudens in verschillende 

inkomenscategorieën. Om hier zeker van te zijn  wordt nog een check uitgevoerd met verbruiken uit 

het  WoON 2015 onderzoek.  

Vergelijking energieverbruik inkomensgroepen in WoON 2012 en 2015 
De meest recente cijfers over energieverbruik per huishouden komen uit WoON 2015. De eerst-

volgende enquête wordt in 2018 gehouden en is dus nog niet beschikbaar. In 2012 is uitgebreider 

geënquêteerd voor de energiemodule. Informatie uit deze energiemodule wordt in de volgende 

paragraaf gebruikt om inzicht te geven in spreiding van energiekosten over inkomensgroepen. In 

tabel 6 laten we zien dat de verdeling van energieverbruik over inkomensgroepen in de drie 

beschikbare databestanden vrijwel identiek is. Wel is de verdeling voor gas anders dan voor 

elektriciteit maar die verschillen blijven zich voordoen in de drie databestanden. We concluderen dat 

WoON-E-2012 een goed beeld geeft van de verdeling van energieverbruik over inkomensgroepen. 

Tabel 6: Spreiding van het gemiddeld energieverbruik bij verschillende inkomenscategorieën in 
drie WoON modules. 

 Gasverbruik Elektriciteitsverbruik 

 

WoON 
2015 

WoON 
2012 

WoON Energie 
2012 

WoON 
2015 

WoON 
2012 

WoON Energie 
2012 

onder wml 80% 80% 83% 66% 65% 68% 

100-175% wml 88% 87% 87% 79% 77% 76% 

175-350% wml 99% 97% 99% 103% 98% 99% 

350-500% wml 113% 111% 108% 126% 124% 121% 

>= 500% wml 137% 138% 133% 144% 147% 147% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Vergelijking energielasten tussen inkomensgroepen 
Tabel 7 geeft de gemiddelde energierekening weer van huishoudens in verschillende inkomens-

groepen. Conform door CPB, PBL en het ministerie van SCW gehanteerde methodiek, is gekeken 
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naar vijf inkomenscategorieën variërend van een groep onder het wettelijk minimum loon (wml), 

vanwege outliers begrensd op 63% van het netto minimum loon, tot een groep met meer dan 5 maal 

het wettelijk minimum loon.  In de Nul-variant is het energieverbruik in 2010 (uit WoON 2012) 

gecombineerd met de energieprijzen van 20193 om een zo zuiver mogelijke schatting te kunnen 

maken van de effecten van de voorgestelde belastingvarianten op de spreiding in de energie-

rekening.  

Zoals de tabel laat zien, is bij de Nul-variant de gemiddelde energierekening voor de groep onder het 

wettelijk minimum loon gemiddeld 23% lager dan gemiddeld en voor de groep met het hoogste 

inkomen 32% hoger. De aanpassingen van de energiebelasting (A1 t/m B3) leidt nauwelijks tot een 

verschuiving in deze relatieve spreiding.  

Tabel 7: Procentuele verschillen gemiddelde energierekening van inkomenscategorieën t.o.v. 
gemiddelde energierekening van alle huishoudens bij 13 varianten van energiebelasting.  

 

Onder wml4 100-175% wml 175-350% wml 350%-500% wml 
meer dan 500% 
wml 

Nul -23% -15% 0% 15% 32% 

A1 -22% -14% 0% 15% 32% 

A2 -22% -14% 0% 14% 31% 

A3 -21% -13% 0% 13% 31% 

A4 -20% -13% -1% 13% 30% 

B1 -23% -14% 0% 15% 32% 

B2 -23% -14% 0% 15% 32% 

B3 -23% -14% 0% 15% 32% 

B4 -23% -14% 0% 15% 32% 

E1 -23% -15% 0% 15% 33% 

E2 -23% -14% 0% 15% 33% 

E3 -22% -14% -1% 14% 32% 

E4 -21% -13% -1% 13% 32% 

 

Tabel 8 geeft een beeld van de verandering door de belastingschuiven in de energierekening van 

huishoudens in verschillende inkomenscategorieën. In tabel 8 zie je dat in variant A de laagste 

inkomens er door de verschuiving enkele tientallen euro’s op achteruit gaan (een stijging van de 

energierekening met 1% tot 3%), terwijl hogere inkomens juist een ligt dalende energierekening 

(met 0% tot 1%) zien in deze variant. Bij variant B gaat elke groep meer betalen dan in de Nul-

variant. Bij B3, met 15 cent verhoging van de belasting op aardgas, is dit voor de laagste inkomens 

een stijging van 15% en een stijging van 14% voor de hoogste inkomens.. Bij variant E zijn de 

verschuivingen kleiner dan in variant A. Daar is ook het nadeel voor de lagere inkomens kleiner 

evenals het voordeel voor de hogere inkomens. 

Tabel 8 laat ook zien (in de kolom voor alle huishoudens) dat de gemiddelde energierekening niet 

verandert in varianten A en E (0% afwijking van nul-scenario). Dat betekent dat die varianten voor 

                                                           
3 Hierdoor wijkt de gemiddelde energierekening in de nul-variant in tabel 6 en 7 (1945 euro per jaar) af van de 
gemiddelde energierekeningen in tabel 1 en 2. 
4 Wml= wettelijk minimum loon. Respondenten met een loon minder dan 63% van het netto wettelijk 
minimum loon zijn niet meegerekend. 
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huishoudens gemiddeld budgetneutraal zijn. A en E verschillen wel in hoe de schuiven uitwerken 

voor afzonderlijke inkomensgroepen. Zo betaalt de laagste inkomensgroep in A2 nog 2% meer 

terwijl dat in E1 verandert in 1% minder dan in het nul-scenario. Bij de hoogste inkomens is dat 

effect andersom: die betalen in A2 (afgerond) 0% minder maar in E1 bijna 1% meer. (We vergelijken 

hier A2 met E1 omdat in beide varianten de EB op gas met 10 cent/m3 wordt verhoogd.) De 

verschillen tussen A en E zijn overigens klein; in absolute zin gaat het om ongeveer 25 euro per jaar 

per huishouden dat lage inkomens bij E minder betalen dan bij A. 

 

Tabel 8: Procentuele verandering energierekening van gemiddelde huishoudens in verschillende 
inkomenscategorieën t.o.v. het nul-scenario, , bij 7 varianten van energiebelasting.  

 

Alle huis-
houdens Onder wml 100-175% wml 175-350% wml 

350%-500% 
wml 

meer dan 
500% wml 

A1 0% 1% 1% 0% -1% 0% 

A2 0% 2% 1% 0% -1% 0% 

A3 0% 3% 2% 0% -2% -1% 

A4 0% 3% 2% 0% -2% -1% 

B1 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

B2 10% 10% 10% 9% 9% 10% 

B3 14% 15% 15% 14% 14% 14% 

B4 19% 20% 20% 19% 19% 19% 

E1 0% -1% 0% 0% 0% 1% 

E2 0% 0% 0% 0% -1% 1% 

E3 0% 1% 1% 0% -1% 0% 

E4 0% 2% 1% 0% -2% 0% 

 

Tabel 9 geeft de verschillen in energierekening weer van woningen met verschillend energielabels. In 

de Nul-variant is de energierekening van de gemiddelde A woningen 23% lager dan een gemiddelde 

woning en van een G label woning is dit 27% hoger.  
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Tabel 9: Procentuele verschillen in de gemiddelde energierekening van energielabelcategorieën . 

A+ A B C D E F G 

Nul -20% -23% -9% -10% -2% 8% 18% 27% 

A1 -23% -24% -11% -12% -2% 9% 19% 30% 

A2 -26% -25% -12% -13% -2% 10% 21% 33% 

A3 -29% -27% -14% -14% -2% 11% 22% 36% 

A4 -32% -28% -15% -15% -2% 12% 24% 39% 

B1 -21% -24% -10% -11% -2% 8% 18% 28% 

B2 -22% -24% -11% -11% -2% 8% 19% 29% 

B3 -23% -25% -11% -12% -2% 9% 19% 30% 

B4 -24% -25% -11% -12% -2% 9% 20% 31% 

E1 -25% -26% -12% -12% -2% 9% 21% 33% 

E2 -28% -27% -14% -13% -2% 10% 22% 35% 

E3 -31% -28% -15% -15% -2% 11% 24% 38% 

E4 -34% -30% -16% -16% -2% 12% 25% 41% 

 

Tabel 10 laat voor elke labelklasse de absolute en relatieve verschillen zien ten opzichte van de nul-

variant. Daar blijkt dat huishoudens in G label woningen relatief meer geraakt worden door een 

belastingschuif. Dat komt doordat zij (ten opzichte van woningen met een gunstiger label) relatief 

meer gas gebruiken dan elektriciteit. Bij een verhoging van de belasting op gas met 15 cent in de A 

variant (A3) betaalt een huishouden in een G label woning 7% meer aan energie terwijl een 

huishouden in een A label woning in hetzelfde scenario 5% minder betaalt. Tabel 10 laat zien dat 

huishoudens in slechte woningen door alle belastingschuiven relatief sterker geraakt worden.  

Tabel 10: Procentuele verandering in de gemiddelde energierekening van energielabelcategorieën 
ten opzichte van het nul-scenario. 

 

 

Alle huis-
houdens 

A+ A B C D E F G 

A1 0% -4% -2% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 

A2 0% -8% -3% -3% -2% 0% 2% 3% 5% 

A3 0% -11% -5% -5% -3% 0% 3% 4% 7% 

A4 0% -15% -6% -6% -5% 0% 4% 6% 9% 

B1 5% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 

B2 10% 6% 8% 8% 9% 9% 10% 11% 11% 

B3 14% 10% 12% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 

B4 19% 13% 16% 16% 17% 19% 21% 21% 23% 

E1 0% -7% -4% -3% -2% 0% 1% 2% 4% 

E2 0% -11% -6% -5% -4% 0% 2% 4% 6% 

E3 0% -14% -7% -6% -5% 0% 3% 5% 9% 

E4 0% -18% -9% -8% -6% 0% 4% 7% 11% 
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Terugverdientijden van technische maatregelen 
Eén van de doelen van de belastingschuif is het verbeteren van de rentabiliteit van maatregelen voor 

energiebesparing. We behandelen hier de effecten op warmtepompen, isolatie en zonnepanelen.  

De gevolgen voor de rentabiliteit van warmtenetten blijven hier buiten beschouwing omdat dat een 

ander type analyse vraagt waarvoor op dit moment geen capaciteit beschikbaar is. Wel is duidelijk 

dat verhoging van de energiebelasting op gas voor de exploitant de rentabiliteit van warmtenetten 

verhoogt. Dat komt doordat de warmteprijzen mogen meestijgen met verhogingen van de gasprijs 

volgens het NMDA-beginsel in de Warmtewet. Stijging van de warmteprijs kan beperkt worden door 

de eis van een redelijk rendement voor warmtebedrijven. Dat neemt echter niet weg, dat warmte-

netten en WKO-installaties op meer plaatsen rendabel worden door verhoging van de EB op gas. Een 

oriënterende PBL-studie5 op basis van WLO-scenario’s geeft aan dat een verhoging van de gasprijs 

met 25 cent/m3 zou kunnen betekenen dat de rendabele warmtelevering op lange termijn kan 

toenemen met 10-50 PJ per jaar. Het is allerminst zeker dat die uitbreiding gerealiseerd wordt 

omdat daarvoor tal van andere voorwaarden gerealiseerd moeten worden, zoals financiering, 

ruimtelijke inpassing en committering van warmteproducenten en afnemers. Door het NMDA-

principe zal de verandering op de energierekening voor warmtegebruikers vergelijkbaar zijn aan die 

van gasgebruikers.  

Deze notitie bevat ook geen berekeningen van veranderingen in de rentabiliteit van NoM-renova-

ties. Dat is gedaan omdat er nog grote variatie is in de beschikbare kostencijfers van dit type 

renovaties en omdat die renovaties besparen op de warmtevraag combineren met uitbreiding van 

elektriciteitsproductie. Aspecten als salderen van zonnestroom en de Energieprestatievergoeding 

voor verhuurders, beïnvloeden de rentabiliteit van NOM woningen. Om recht te doen aan de 

complexiteit van NOM, is een uitgebreidere analyses nodig dan passend is in deze notitie.  

De rentabiliteit van maatregelen kan op vele verschillende wijzen worden uitgedrukt. In tabel 11 

hebben wij gekozen voor simpele terugverdientijden. Dat wil zeggen, de investeringskosten gedeeld 

door de besparing op energiekosten. Daarbij is geen rekening gehouden met financieringslasten, 

subsidies (zoals ISDE) en ook niet met een toekomstige daling van investeringskosten. Wellicht ten 

overvloede zij opgemerkt dat de berekende terugverdientijden onafhankelijk zijn van de inkomens 

van huishoudens. 

                                                           
5 Zie: PBL (2018) Het Vesta MAIS ruimtelijke energiemodel voor de gebouwde omgeving; Algemene 
beschrijving, p.40 
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Tabel 11: Terugverdientijden en technische levensduur van technische maatregelen bij 
verschillende scenario’s voor energiebelasting (in jaren). 

 Hybride 
Warmtepomp 

Lucht 
warmtepomp 

Isolatie naar C 
label 

Isolatie naar B 
label 

Zonnepanelen6 

Technische 
levensduur 

15 15 40 40 25 

Nul  21   51   25   25   13  

A1  13   28   24   23   16  

A2  10   20   23   22   19  

A3  8   15   22   21   24  

A4  7   12   21   20   32  

B1  17   38   23   23   13  

B2  14   31   22   22   13  

B3  12   25   21   20   13  

B4  10   22   19   19   13  

E1  12   24   22   22   15  

E2  9   18   21   21   19  

E3  7   14   20   19   24  

E4  6   12   19   18   32  

 

Tabel 11 laat zien dat bij de huidige energieprijzen (Nul-scenario) warmtepompen en verdergaand 

isoleren gepaard gaan met terugverdientijden van meer dan 20 jaar. De verschuiving van energie-

belasting zorgt er voor dat de terugverdientijd van bijna alle technieken korter wordt dan de tech-

nische levensduur, behalve bij luchtwarmtepompen. De grootste verbetering van de terugverdientijd 

treedt op voor hybride warmtepompen en luchtwarmtepompen. Bij variant A3 zakt de gemiddelde 

terugverdientijd van hybride warmtepompen zelfs naar 8 jaar.  

Door het verlagen van de energiebelasting op elektriciteit worden zonnepanelen, uitgaande van 

salderen, minder aantrekkelijk. Verlaging van deze belasting zal ook gevolgen hebben voor de 

subsidieregeling die in het regeerakkoord is aangekondigd als vervanging voor de salderingsregeling. 

Maximale emissiereductie door verschuiving in energiebelasting.  
Een belastingschuif alleen is niet voldoende om een grote extra energiebesparing en emissiereductie 

te realiseren. Het is wel een belangrijke factor om investeren financieel aantrekkelijker te maken. 

Maar ook beschikbaarheid, het creëren van attentie bij woningeigenaren en andere factoren spelen 

een rol. De te verwachten effecten hangen dus af van de combinatie met andere beleidsinstrumen-

ten.  

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 

                                                           
6 Er is gekeken naar de gemiddelde terugverdientijden voor alle daken bij elkaar. Installaties op het zuiden 
hebben een gunstigere terugverdientijd dan 13 jaar.  
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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.  

Alle in deze notitie genoemde cijfers over energiebesparing en emissiereductie zijn gebaseerd op 

eerste voorlopige aannames en dienen slechts ter illustratie van het mogelijk effect. Het gaat hier 

om ‘stel dat‘ scenario’s. Ook is van belang dat toekomstige kostendaling van technieken niet is 

meegenomen in de berekeningen.  

Effectschatting op basis van een 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 20167, is gebruik gemaakt van prijselasticiteiten om het effect van een 

belastingschuif te illustreren. In tabel 12 is met dezelfde aannames een inschatting gemaakt van het 

effect van de verschillende schuiven. Net als toen, moet hierbij een belangrijke kanttekening worden 

gemaakt. Een inschatting op basis van elasticiteiten is buitengewoon algemeen. In werkelijkheid zal 

er sprake zijn van ‘drempeleffecten’ waardoor een bepaalde techniek, bij een bepaalde terug-

verdientijd, plotseling aantrekkelijk wordt.  

Tabel 12: Mogelijke CO2-reductie door een belastingschuif, berekend met prijselasticiteiten.  
Relatieve prijsverhoging aardgas Mton CO2-reductie  

bij een prijselasticiteit -0,2 in 20 jaar 
 

5,5 ct 10 ct 15 ct 20 ct 25 ct 5,5 ct 10 ct 15 ct 20 ct 25 ct 

2019 7% 12% 18% 24% 30%  -     -     -     -     -    

2020 6% 12% 17% 23% 29%  0,01   0,01   0,02   0,03   0,04  

2021 6% 11% 17% 23% 28%  0,02   0,03   0,04   0,06   0,07  

2022 6% 11% 17% 22% 28%  0,02   0,04   0,06   0,08   0,10  

2023 6% 11% 16% 21% 27%  0,03   0,05   0,08   0,10   0,13  

2024 6% 10% 16% 21% 26%  0,03   0,06   0,10   0,13   0,16  

2025 6% 10% 15% 20% 26%  0,04   0,07   0,11   0,15   0,19  

2026 5% 10% 15% 20% 25%  0,05   0,09   0,13   0,17   0,21  

2027 5% 10% 15% 20% 24%  0,05   0,10   0,14   0,19   0,24  

2028 5% 10% 14% 19% 24%  0,06   0,11   0,16   0,21   0,26  

2029 5% 9% 14% 19% 23%  0,06   0,11   0,17   0,23   0,28  

2030 5% 9% 14% 18% 23%  0,07   0,12   0,18   0,24   0,30  

 

In tabel 11 is gerekend met een prijselasticiteit van -0,2 op de CO2 uitstoot van aardgas. Dat wil 

zeggen dat bij een verdubbeling van de prijs de consumptie van aardgas met 20% afneemt. Dit 

gebeurt niet direct, want het installeren van besparende voorzieningen en aanpassen van 

stookgedrag kost tijd. Daarom is een geleidelijke reductie over 20 jaar verondersteld.  Tabel 11 laat 

zien dat een verhoging van de aardgasprijs met 25 cent resulteert in 0,3 Mton CO2-reductie in 2030. 

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

(ontsparing) omdat naleving van de Europese Eco-design richtlijn er voor zal zorgen dat elektrische 

apparaten voortdurend zuiniger worden. 

                                                           
7 http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-kostenefficientie-van-beleidsmaatregelen-
ter-vermindering-van-broeikasgasemissies_1748.pdf  



 

12 
 

Effectschatting op basis van veronderstellingen 
Zoals eerder besproken, leidt een schuif van de energiebelasting tot gunstigere terugverdientijden 

voor warmtepompen. Met name de terugverdientijden van hybride warmtepompen worden door 

een schuif aantrekkelijker. Op basis van een representatieve sample uit het WoON onderzoek van 

bijna 5 duizend woningen is bekeken wat de terugverdientijd is van hybride warmtepompen voor 

verschillende huishoudens. Voor elke woning in de sample is berekend hoeveel gas bespaard wordt 

met een hybride warmtepomp en met hoeveel extra elektriciteitsverbruik dit gepaard gaat. Daarbij 

is rekening gehouden met de verschillen in isolatiegraad binnen de steekproef. Daardoor zal de 

terugverdientijd van een warmtepomp dus ook verschillen tussen de woningen in de steekproef. Er 

is verondersteld dat op termijn alle woningen uitgerust kunnen worden met een hybride systeem. 

Op dit moment zijn nog niet voor alle woningtypes, met name voor kleine appartementen,  

geschikte systemen op de markt. Vervolgens is met elk belastingscenario berekend wat de besparing 

op de energierekening is voor die woning en hoe dat doorwerkt in de terugverdientijd, uitgaande 

van investeringskosten van 4.600 euro inclusief .  

Figuur 1 geeft de relatie weer tussen de energieprijsscenario’s en de terugverdientijd. De figuur laat 

voor elk prijsscenario zien hoeveel procent van de woningen in de sample een hybride ketel kan 

installeren binnen een bepaalde terugverdientijd. De onderste lijn hoort bij het nul-scenario. Die laat 

zien dat zonder belastingschuif minder dan 10% van de woningen een warmtepomp binnen 7 jaar 

kan terugverdienen en dat terugverdienen binnen 25 jaar voor bijna 70% van de woningen mogelijk 

wordt. Alle belastingschuiven doen deze nul-lijn naar links verschuiven; ze zorgen er immers voor dat 

de terugverdientijd in elke situatie korter wordt. Je kunt ook redeneren dat elke belastingschuif de 

lijn naar boven verschuift omdat die er voor zorgt dat bij meer woningen de terugverdientijd onder 

een bepaalde (op de x-as gekozen) waarde daalt. Bij variant E4 daalt de terugverdientijd het sterkst. 

Figuur 1: relatie energieprijsscenario’s en het percentage woningen dat een hybride warmtepomp 

binnen een bepaalde tijd terugverdient zichtjaar prijspeil 2019.  

 

 

Zeven jaar wordt vaak gezien als een bovengrens voor aantrekkelijke terugverdientijden voor 

huishoudens. In tabel 13 is aangegeven welk percentage van de woningen bij elk belastingscenario 
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een hybride warmtepomp binnen 7 jaar terugverdient. De energieprijzen zijn in 2030 veel hoger dan 

in 2019. Daarom groeit het percentage woningen dat in 7 jaar een hybride warmtepomp 

terugverdient vanaf 2019. Dit is ook in de tabel meegenomen. Voor de volledigheid moet hierbij 

nogmaals vermeld worden dat verwachte toekomstige prijsdalingen van hybride-warmtepompen 

niet zijn meegerekend in deze notitie.  

Tabel 13: Percentage woningen voor elk belastingscenario waar de terugverdientijd van een 

hybride warmtepomp 7 jaar of kleiner is.  

Belasting-
scenario 

Percentage woningen TVT hybride-WP <=7 jaar 

Zichtjaar 2019 Zichtjaar 2030 

Nul 8% 20% 

A1 16% 33% 

A2 28% 45% 

A3 41% 57% 

A4 54% 65% 

B1 12% 26% 

B2 16% 32% 

B3 22% 38% 

B4 28% 44% 

E1 21% 38% 

E2 35% 51% 

E3 47% 61% 

E4 59% 69% 

 

Stel dat in de periode tussen 2019 en 2030 alle CV-ketels op vervangingsmomenten alleen worden 

vervangen door een hybride ketel als dit kan binnen 7 jaar terugverdientijd, (en anders weer door 

een CV-ketel) dan leidt dit tot aanzienlijke emissiereducties. In tabel 14 is weergegeven hoeveel 

directe additionele emissiereductie op aardgas mogelijk is met hybride warmteketels en hoeveel 

indirecte emissies door het gebruik van elektriciteit er bij komt. Hierbij zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd: 

• Er is gekeken naar vervangingsmomenten waarbij het technisch potentieel bepaald wordt 

door de aanname dat een CV-ketel elke 15 jaar vervangen wordt.  Dat houdt in dat tussen 

2019 en 2030 12/15 = 80% van de vervangingsmarkt bereikt kan worden.  

• In tabel 13 is eerder aangegeven hoeveel procent van dit potentieel in minder dan 7 jaar 

terugverdiend kan worden. Er is gerekend met het percentage voor zichtjaar 2019. 

• Het autonome beeld is conform het NEV 2017 vastgesteld en voorgenomen beleidsscenario.  

 

Deze berekening geeft een versimpeld beeld van wat in praktijk zal gebeuren omdat in deze partiele 

berekening geen rekening is gehouden met: 

• Stijgende energieprijzen na 2019 

• Kostendaling van hybride systemen 

• ISDE of andere aanschafsubsidie 

• Het op dit moment niet toepasbaar zijn van een hybride systeem in alle woningen (naar 

verwachting zal dit in de toekomst anders worden) 
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• Toekomstige verandering in de technische performance van hybride ketels  

• Concurrentie met alternatieve technieken.  

 

Tabel 14: Maximaal technisch potentieel CO2-reductie door hybride warmtepompen, totaal en 

met minder dan 7 jaar TVT bij verschillende belastingscenario’s [Mton CO2] [LET OP! Deze reductie 

potentiëlen moeten gezien worden als bovengrens, niet als realistisch te verwachten effect van 

enkel een belastingschuif]  

 Technisch potentieel 
emissiereductie  

op vervangingsmomenten 

Autonoom  
in NEV 
2017 

Additioneel effect Percentage onder 7 jaar TVT: 

8% 16% 28% 41% 54% 12% 16% 22% 28% 21% 35% 47% 59% 

Indirect Direct Totaal 
Nul A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 E1 E2 E3 E4 

2019 -0,2 1,2 1,1 0,2 - - 0,1 0,2 0,4 - - 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,4 

2020 -0,4 2,4 2,1 0,3 - 0,1 0,3 0,6 0,9 - 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 1,0 

2021 -0,5 3,6 3,1 0,3 - 0,2 0,6 1,0 1,4 0,1 0,2 0,4 0,6 0,4 0,8 1,2 1,5 

2022 -0,7 4,7 4,0 0,3 0,0 0,4 0,8 1,4 1,9 0,2 0,4 0,6 0,8 0,6 1,1 1,6 2,1 

2023 -0,8 5,8 5,0 0,3 0,1 0,5 1,1 1,7 2,4 0,3 0,5 0,8 1,1 0,7 1,4 2,0 2,6 

2024 -1,0 6,8 5,8 0,3 0,1 0,6 1,3 2,1 2,8 0,4 0,6 0,9 1,3 0,9 1,7 2,4 3,1 

2025 -1,1 7,8 6,7 0,3 0,2 0,7 1,5 2,4 3,3 0,4 0,7 1,1 1,5 1,1 2,0 2,8 3,6 

2026 -1,3 8,8 7,5 0,4 0,2 0,8 1,6 2,6 3,6 0,4 0,8 1,2 1,7 1,2 2,2 3,1 4,0 

2027 -1,4 9,7 8,3 0,5 0,1 0,8 1,8 2,9 4,0 0,4 0,8 1,3 1,8 1,2 2,3 3,4 4,4 

2028 -1,5 10,5 9,0 0,6 0,1 0,8 1,9 3,1 4,3 0,4 0,8 1,3 1,9 1,3 2,5 3,7 4,7 

2029 -1,6 11,3 9,7 0,7 0,1 0,9 2,0 3,3 4,6 0,4 0,9 1,4 2,0 1,4 2,7 3,9 5,0 

2030 -1,7 11,8 10,1 0,8 0,1 0,9 2,0 3,4 4,7 0,4 0,9 1,4 2,1 1,4 2,7 4,0 5,2 

 

Uit deze berekening blijkt dat vervangen van CV-ketels door hybride warmtepompen vanaf 2019 

rendabel wordt voor maximaal 16 tot 59% van alle woningen, afhankelijk van de EB-variant die 

wordt ingezet. Variant E4 heeft de grootste impact. Als 59% van de woningen hun CV-ketel zouden 

vervangen door een hybride warmtepomp, dan zou dat in 2030 maximaal 5,2 Mton CO2 kunnen 

reduceren. In de praktijk zal die reductie niet gehaald worden, omdat rentabiliteit maar één van de 

vele redenen is om een bepaald type verwarmingsketel te kiezen. Beschikbare ruimte in de woning, 

advies van een vertrouwde installateur en verwachtingen ten aanzien van de geluidsproductie van 

de warmtepomp zijn allemaal factoren die er toe zullen leiden dat de gerealiseerde emissiereductie 

veel kleiner zal zijn dan het hier berekende potentieel. 

 

CO2 inhoud van elektriciteit versus aardgas 
Een van de achterliggende redenen om de belasting op energie te verschuiven van elektriciteit naar 

gas, is om de energiebelasting beter te relateren aan de CO2-inhoud van gas en elektriciteit. De 

emissiefactor van elektriciteit hangt af van het centrale park en de hoeveelheid hernieuwbare 

energie. Dit verandert jaarlijks. De emissiefactor van aardgas is 56.6 kg/ GJ. 

 

In figuur 2 is de CO2-inhoud van aardgas en elektriciteit zoals bepaald in de NEV 2017 weergegeven.  

De Factorlijn geeft een beeld van de fasering van een schuif van aardgas naar elektriciteit. In 2019 is 

de CO2 inhoud van een GJ elektriciteit 2 maal zo hoog zijn als die op aardgas. In 2030 is dit 0,9 keer 
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zo hoog. Als groengas bijgemengd wordt bij aardgas, zal ook hiervan de emissiefactor dalen, zodat 

ook de verhouding tussen elektriciteit en gas wijzigt.  

 

Figuur 2: Ontwikkeling van de CO2-emissie per GJ finale energie voor aardgas en elektriciteit en 

verhouding tussen deze twee 
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