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Dit stuk is work in progress. Het is bedoeld voor de gedachtevorming over hoe het nu verder moet 
met duurzame energie. Vooral over zon bestaat veel discussie over de stimuleringsregelingen. 
Voortdurende onzekerheid remt verdere ontwikkeling.  
 
Ik heb aantal zaken op een rij gezet, in eerste instantie omdat ik daar zelf behoefte aan had. Er 
zweeft nu van alles aan losse lodders rond in digispace. Maar: hoe zit het nu eigenlijk? Waar 
hebben we het over?  
Ik ben de bevindingen maar gaan verwerken in deze  ‘notitie’. Misschien hebben anderen er dan 
ook wat aan.  
 
Klopt iets niet? Ik hoor het graag!  
Alle reacties zijn meer dan welkom: annemschwencke@asisearch.nl  
  
Op eigen titel.   
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1 Inleiding  

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
Doel notitie 
Deze notitie gaat in op de stimuleringsregelingen voor duurzame energieopwekking en benadert 
deze vanuit ‘lokaal perspectief’. Dit betekent dat de aandacht uitgaat naar zon- en windprojecten. 
Deze projecten liggen binnen bereik van lokale energiecoöperaties.  
 
In het tweede deel van de notie verschuift het perspectief naar de Nederlandse Staat. Stimulering 
van duurzame energie heeft belangrijke consequenties voor de nationale boekhouding. De 
belangrijkste: Hoe meer duurzame energie lokaal wordt opgewekt (via zonPV), hoe minder 
belastinginkomsten de Staat ontvangt. Dit vraagt om politieke oplossingen.   
 
Deze notitie is bedoeld als input aan de visie- en gedachtevorming van, voor en door 
energiecoöperaties om een meer gefundeerde bijdrage aan de landelijke discussies over dit 
onderwerp mogelijk te maken.  
 
Opkomst van energiecoöperaties 
Nederland telt 110 energiecoöperaties1, waarvan circa 15 windcoöperaties die als al 20-25 jaar actief 
zijn en 90-95 nieuwe energiecoöperaties die sinds 2007 van start zijn gegaan. Ze houden zich bezig 

                                                      
1 PBL 2014, Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten 
http://www.pbl.nl/publicaties/energiecooperaties-ambities-handelingsperspectief-en-interactie-met-gemeenten 
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met energieproductie, - besparing en -levering en zijn opgericht door groepen burgers en/of lokale 
ondernemers. Doelen zijn: verduurzamen van de energievoorziening, versterken van de lokale 
economie en gemeenschap. De baten van energieproductie lokaal, is het verbindende motto.   
 
De coöperaties dragen voornamelijk bij aan de toename van de zonPV- en wind op land productie, 
samen 3%-punt van de landelijke 14%-doelstelling voor 2020: 0,5% zon (4GW) en 2,5% wind op land 
(6GW).  
Daarnaast spelen ze een actieve rol in de realisatie van energiebesparing in de gebouwde omgeving. 
Op dit moment is de bijdrage beperkt. De windcoöperaties dragen met 85-95 MW bij aan 
(kleinschalig) windvermogen; dit is 4% van het totale wind op land vermogen2. Het totaal 
gerealiseerd vermogen van de nieuwe energiecoöperaties is onbekend. Dit bestaat voornamelijk uit 
zonPV waarvan het vermogen in 2013 sterk is toegenomen (800 MW)3.  
 

Belang van stimuleringsregelingen 
De bewegingsruimte van energiecoöperaties wordt in belangrijke bepaald door de rentabiliteit van 
duurzame energie projecten. Hoe je het ook wendt of keert: duurzame energie is voorlopig nog 
duurder dan grijze energie. De markt pakt het dan ook niet vanzelf op; het loont onvoldoende. Dit 
betekent dat enige vorm van financiële ondersteuning voorlopig nodig blijft om deze projecten van 
de grond te krijgen. De burgercoöperaties kunnen de projecten mogelijk tegen lagere kosten 
realiseren dan marktpartijen, omdat zij bereid zijn veel vrije tijd in de projecten te steken, maar ook 
voor hen gelden in principe dezelfde financiële randvoorwaarden.  
 
In Nederland is gekozen voor een combinatie van:  

1. fiscale stimulering via de energiebelasting voor kleinschalige productie: saldering, verlaagd 
tarief  

2. subsidie voor grootschalige projecten: SDE+  
 
Daarnaast zijn er regelingen om de financiering te stimuleren, zoals de 
energieinvesteringsftrekregeling (EIA), Regeling groenprojecten, zachte duurzaamheidsleningen, 
garantstelling, participaties, of regelingen die kosten reduceren, zoals het verlaagd BTW tarief voor 
installatie.  
 
De regelingen komen in toenemende mate ter discussie te staan. Actuele issues spitsen zich toe op: 
de postcoderoos-regeling, de herziene interpretatie van de vrijstellingsregeling voor zelfopwekking. 
Investeerders houden de hand op de knip, voorgenomen plannen verdwijnen in de la. Dit is vooral 
voor zonprojecten problematisch waar het fiscale regime belangrijk is. Sommigen spreken over 
“fiscale chaos”. Dit remt de groei van energiecoöperaties. Voor wind op land projecten is het 
ondersteuningsregime minder problematisch (via SDE+); hier vragen draagvlak issues veel aandacht. 
 
Deze notitie vat de belangrijkste kenmerken en issues van deze regelingen samen.  
 
Lokale energie: burgerparticipatie in energievoorziening 
Veel mensen vinden het leuk om te investeren in zon op daken van een nabijgelegen school of 
tennishal. Een deel steekt er veel vrije tijd in. Aan animo ontbreekt het niet: de energieke 
samenleving wil aan de slag. Dat op zichzelf is al opmerkelijk, want energie was jarenlang een non-
issue.  
 

                                                      
2 Totaal wind op land 2013: 2200 MW (SER akkoord, Bosch en van Rijn 2013) 
3 Bron: cijfers PIR Netbeheer (Productie Installatie registratie), PolderPV.  @@ check.  
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Ook de overheden zien burgers graag een actievere rol op zich nemen: ruim baan voor energie en de 
participatie samenleving, betogen het kabinet, de ministeries BZK, IenM en EZ, provincies en 
gemeenten in beleidsstukken4. Zo stelt minister Kamp in zijn Kamerbrief bij de Visie Lokale Energie:  

 
‘Lokale energie heeft toekomst. Steeds meer burgers willen samen duurzame energie 
opwekken in hun eigen buurt of in hun eigen dorp. Het kabinet wil deze burgers 
ondersteunen. Niet alleen om het gebruik van duurzame energie te bevorderen, maar ook 
om de het draagvlak onder burgers voor duurzaamheid en energiebesparing te vergroten’5. 

 
In de praktijk komt die energieke samenleving maar moeizaam  vooruit: er zit heel wat zand in de 
machine. Successen zijn nodig om de vaart erin te houden. De ‘maatschappelijke energie’ van actief 
betrokken burgers dreigt weg te lekken. Dat is een gemiste kans want burgers zijn nodig om de 
energiedoelstellingen te houden.  Het is dus zoeken naar een juiste balans tussen belangen van de 
overheid (de schatkist, energiedoelen) en verruiming van de bewegingsruimte in het actieve veld.  
 
 
 
 
  

                                                      
4 Zie Inleiding PBL 2014.  
5 Kamerbrief Visie Lokale Energie, november 2013 en achterliggend rapport: Visie Lokale Energie: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/08/kamerbrief-over-visie-op-lokale-energie.html 
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2 Stimuleringsregelingen duurzame energie: algemeen overzicht 

 

 

 
 
In Nederland vindt ondersteuning plaats via drie  hoofdroutes:  
 

1. subsidies  
2. fiscale stimulering  
3. financiële ondersteuning: participatie, zachte leningen, schenkingen, garantstellingen.   

 
Kleinschalige duurzame energieproductie vindt voornamelijk plaats via de fiscale route: salderen en 
verlaagd tarief.  
 

 Regeling Issues 

Subsidie/ 
 exploitatie  
 

Stimulering Duurzame 
Energieproductie  (SDE+2014)  
Regelingen provincies, gemeenten. 
 

Combinatie met andere regelingen (zoals 
EIA), beperkte toegang zon 

Fiscaal/  
exploitatie  
 

Energiebelasting/ belasting op 
milieugrondslag  
- Salderingsregeling  
- Verlaagd tarief postcoderoos 

(sinds 01-01-2014) ,  
- Vrijstelling energiebelasting 

zelfopwekking (discussie 
herinterpretatie wet per 31-10-
2013)  

 

Onzekerheid 
Complexiteit 
 

Fiscaal/ 
Financiering 

Vermogens- en inkomstenbelasting: 
investeringsregelingen:  
- Energie Investeringaftrek (EIA)

6
,  

- Willekeurige afschrijving milieu-
investeringen (VAMIL)  

Combinatie met andere regelingen (zoals 
SDE+) 
 

                                                      
6 EIA: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia.  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
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- Milieu Investeringaftrek (MIA)
7
  

- Regeling groenprojecten 
 

 Omzetbelasting:  
- Teruggaaf btw zonnepanelen 

(Fuchs) 
- 6% tarief voor installatie 
 

Fuchs arrest 

Overig/ 
financieringsondersteu
ning 

Investerings- en beleggingsfondsen, 
participaties 
Energie(besparings)fondsen 
(nationaal, provinciaal) 
Duurzaamheidsleningen (gemeenten) 
Schenkingen (fondsen) 
Garantiestellingen  
Crowdfunding 
Etc 
 

 

Andere vormen van 
ondersteuning 

Kosteloos beschikbaar stellen van 
daken, grond (door gemeenten, 
bedrijven, maatschappelijk vastgoed).  
 

 

 
 
@@@aanvullen. 
 

                                                      
7 VAMIL en MIA: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil. De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een 
willekeurig moment af te schrijven. MIA is een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale 
aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving.  Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem in combinatie met vervanging van 
asbesthoudende daken, goten of gevels; Asbestsanering en zonnepanelen in woonhuizen en woonschepen (oa Green deal Aedes). 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
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3 Route I: Subsidie SDE+  

 

 
 
 
 
 

SDE+: Algemeen 
De Stimulering Duurzame Energieproductie of SDE+ regeling8 is de belangrijkste 
stimuleringsmaatregel voor duurzame energieproductie. Deze is bedoeld voor grootschalige 
productie. Daarnaast zijn er diverse regionale (gemeentelijke of provinciale) subsidieregelingen (hier 
niet nader besproken).   
De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de 
opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie. In 2014 is €3,5 
miljard beschikbaar gesteld; in 2013 was dit €3 miljard.  
Voor 2015 is weer 3,5 miljard beschikbaar gesteld9. De basissystematiek is: één integraal 
budgetplafond, een gefaseerde openstelling, een vrije categorie en een maximum basisbedrag van 
0,15/ kWh.  
 

- De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame 

energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar.  
- De subsidie hangt af van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie productie en is 

gemaximeerd op basis van maximaal aantal subsidiabele vollasturen.   
- De SDE+ heeft één budgetplafond voor alle categorieën.  
- De regeling wordt gefaseerde opengesteld (in 2014: 6 fasen, in 2015: 9 fasen). In de eerste 

fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. De subsidie loopt per fase op. 
Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk in een zogenaamde vrije categorie aan te 
vragen10. 

- Zonprojecten moet groter zijn dan 15kWp en aangesloten zijn op een grootverbruikers 
aansluiting. Tot 2011 bestond er een aparte categorie voor kleinschalig zonPV (<3,5 kWp). Dit 

                                                      
8 Besluit stimulering duurzame energieproductie. SDE+ officiële bekendmakingen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-
3721.html.  Voor 2014: Staatscourant, nr. 3721: Wijziging Algemene uitvoeringsregeling SDE (12-2-2014):  
Zie website SDE+ 2014: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-
sde?gclid=CPHMnObBnL0CFaQfwwod-bIAvw. De regeling is de opvolger van de Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie 
(MEP) die van 2003 tot 2006 van kracht was.  
9 Kamerbrief SDE+ 2015 11 november 2014 
10 SDE2014+:  
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Digitale%20brochure%20SDE%2B%202014%20%28printversie%29.pdf  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-3721.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-3721.html
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde?gclid=CPHMnObBnL0CFaQfwwod-bIAvw
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde?gclid=CPHMnObBnL0CFaQfwwod-bIAvw
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Digitale%20brochure%20SDE%2B%202014%20%28printversie%29.pdf
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is afgeschaft omdat de administratieve lasten (voor beoordeling van de aanvraag, toekenning 
van de subsidie) te hoog waren in verhouding tot de verleende subsidie.   

 
De regeling wordt gefinancierd uit een SDE opslag op het energiegebruik (verrekend met de 
energiebelasting: zie verder). Voor huishoudens bedraagt deze ca € 15 per jaar11.  
 

Toekenningen SDE+: zon en wind 
In hoeverre profiteren de energiecoöperaties van de SDE+ -regeling? We gaan ervan uit dat de 
burgercoöperaties voornamelijk bezig zijn met zonPV en wind op land projecten, ofwel hernieuwbare 
elektriciteitsproductie. In deze analyse is de situatie 2014 nog niet meegenomen.  
 
Stand van zaken  2013 
In 2013 is in totaal € 745 miljoen toegekend aan duurzame elektriciteitsopwekking met zonPV- en 
windprojecten, een kwart (26%) van het totale budgetplafond van €3 miljard12. Hiervan is € 626 
miljoen (86%) is toegekend aan kleinschalig wind (<6MW) en 81 miljoen (11 %) aan zon (>15kW).   
Verreweg het grootste gedeelte van het beschikbare SDE+ budget – 1,9 miljard - is gehonoreerd aan 
warmteprojecten (64%), vooral aan biomassa (1,4 miljard).  
 
In 2013 zijn 964 aanvragen ingediend, waarvan 759 zijn gehonoreerd. De meeste aanvragen zijn 
ingediend voor zonprojecten: 753,  tegen 65 voor windprojecten en 116 hernieuwbare warmte/ WKK 
projecten 13. De zonprojecten zijn relatief kleinschalig. Wind- en warmte projecten zijn grootschaliger 
en leveren meer op dan zon; de 64 toegekende windprojecten leveren bijna 10 keer zoveel duurzame 
stroom op als de 553 toegekende zonprojecten14  
 
Het grote aantal aanvragen voor zonprojecten is een indicator voor de sterk toegenomen interesse in 
grotere zonprojecten. Ter vergelijking: in 2012 waren ‘maar’ 110 aanvragen voor zon.  
 
In hoeverre zijn deze aanvragen toegekend aan energiecoöperaties? In de overzichten van 
zonprojecten zie de energiecoöperaties niet terug, voor wind zijn alleen Zeeuwind en Deltawind 
zichtbaar. De meeste aanvragers zijn mkb bedrijven (kleine industrie), musea, gemeenten en de 
grote projectontwikkelaars en energiebedrijven (Eneco Solar).15 Een deel van de aanvragen is 
geanonimiseerd en ook het gesubsidieerde productievermogen wordt sinds kort niet meer openbaar 
gemaakt (als bedrijfsgevoelige informatie). Of een beperkt aantal aanvragers het meeste profiteert is 
dus niet te achterhalen.  
 
  

                                                      
11

 Uitgaande van gemiddeld gebruik van 3500 kWh per jaar en 1500 m3 per jaar: €0,0023 per kWh en € 0,0046 per m3 gas  voor 

huishoudens. 
12 Tabellen stand van zaken SDE+ 2013. Zie Behandeling aanvragen: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/behandeling-aanvragen-
stimulering-duurzame-energieproductie?wssl=1 
13 De aanvragen voor de windprojecten zijn vrijwel allemaal toegekend, van de zonprojecten zijn er 553 toegekend van de 753 (per maart 
2014). Onduidelijk is of de resterende aanvragen zijn afgewezen, of dat er nog projecten beoordeeld moeten worden. 
14 Maximaal subsidiabele productie is respectievelijk 12 duizend GWh voor wind op land, versus 2.500 GWh voor zonPV.  De maximaal 
subsidiabele productie per gesubsidieerde euro is voor wind en zon ongeveer gelijk: 19-20 kWh per euro (??ik dacht dat wind 
kosteneffectiever was?). 
15 SDE+2013: Lijst Positieve beschikkingen per 01-01-14.  
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Toegevoegd 27-3-2015: Stand van zaken SDE+  2014 
 
 

 
Bron: http://www.pnoconsultants.nl 
 

Het is eind maart 2015 nog te vroeg om een goede analyse te doen van de SDE situatie in 2014. Nog 
niet alle beschikkingen zijn afgegeven. 
 
Het volgende is zeker: 

 De regeling is enorm overtekend, met maar liefst 1,6 miljard.  

 Er zijn 3.715 aanvragen ingediend voor grotere zonprojecten ( >15kWp) wat correspondeert 
met een aangevraagd budget van 2 miljard euro. Op 26 februari 2015 zijn 1.738 
gehonoreerd.  

 In fase 6 zijn 96 aanvragen ingediend voor kleinschalige windprojecten (< 6 MWe).  
 
Het is niet bekend hoeveel aanvragen zijn ingediend voor projecten waar coöperaties bij betrokken 
zijn.  
 
Realisatie: vrijgevallen budget 
Niet alle toegekende projecten worden gerealiseerd. In 2013 is hierdoor €300 miljoen beschikbaar 
gekomen van vrijgevallen subsidie.  In 2013 is dit budget gebruikt om het EZ begroting aan te vullen. 
Toegezegd is dat dit voor komende jaren alleen voor duurzame energie wordt ingezet16.  
Het is onbekend wat de situatie in 2014 is.  
 
@@ om hoeveel gaat het? Waar gaat dit vrijgevallen budget nu naar toe?   
 
 

                                                      
16 http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/12/21/beantwoording-kamervraag-over-
inzet-vrijgevallen-middelen-mep-sde-voor-het-invullen-van-de-taakstelling-uit-het-begrotingsakkoord-2013.html 
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Discussie:   
 

- Het aandeel van het SDE+ budget dat vrijkomt voor kleinschalig wind op land en zonPV is 
relatief beperkt (ca 26% in 2013). Er zou meer ruimte in het budget gereserveerd kunnen 
worden voor collectieve zon- en kleinschalige windprojecten.  

- Voor zonprojecten is eigenlijk alleen de laatste fase interessant (in 2015: fase 9) omdat de 
exploitatievergoeding in eerdere fasen onvoldoende is om een rendabele business case te 
realiseren. “De praktijk tot nu toe leert dat er in die fase de subsidiepot zo goed als leeg is 
(Zwang)”. Dit is in 2014 zeer duidelijk het geval: het budget is met 1,6 miljard zwaar 
overtekend. Voor zonprojecten zou een vervroegde openstelling overwogen kunnen worden.  

- Er bestaat onvoldoende zicht op wat er met het vrijgevallen budget voor niet toegekende 
subsidies gebeurt; dit zou ingezet worden voor verruiming van de regeling voor collectieve 
zonprojecten.   

 
 

- Rond de SDE+ 2015 is discussie over de openstelling van de SDE+ voor ‘nieuwe capaciteit 
voor meestook’ (fase 6: 11,5 ct/ kWh). Dit gaat om biomassa meestoken in nieuwe 
kolencentrales. De kritiek richt zich op de vraag over de duurzaamheid van deze optie17 en op 
het feit dat dit ten koste gaat van andere duurzame opties, in het bijzonder zonne-energie en 
kleinschalige windenergie.   

                                                      
17

 Langjarige discussies over duurzaamheidscriteria biomassa, e.d. Recent in kader van SER energieakkoord. @ 
nagaan wat laatste stand van zaken is.    
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4 Route II. Fiscaal via de energiebelasting  

 
In Nederland is ervoor gekozen om kleinschalige hernieuwbare energieopwekking via een fiscale 
route te stimuleren. De energiebelasting is hierbij de centrale en bepalende schakel.  
  

1. de salderingsregeling (voor particulieren)  
2. de nieuwe verlaagd tarief of ‘postcoderoosregeling’ bij coöperatieve opwekking 
3. de vrijstelling bij zelfopwekking  

 
Deze regelingen staan momenteel ter discussie.  

4.1 Salderen (zon op eigen dak) 
 
De salderingsregeling is stimuleert kleinschalige opwekking van duurzame elektriciteit en is met 
name voor productie van zonnepanelen op eigen daken van belang. Dit is vastgelegd in artikel 50, lid 
2 van de wet belasting milieugrondslag.   
 
In het kort komt het erop neer dat huishoudens en zakelijke kleinverbruikers de stroom die ze zelf 
opwekken op hun eigen dak  mogen verrekenen met hun eigen energieverbruik (‘achter de meter’ en 
‘via de energierekening’). Wat ze zelf opwekken mogen ze in mindering brengen op wat ze via de 
energieleverancier afnemen. Ze betalen alleen energiebelasting over wat ze op jaarbasis netto van 
een energiebedrijf hebben afgenomen18. Per 1 januari 2014 is de bovengrens verruimd en is 
onbeperkt salderen toegestaan, al mag de opwekking niet groter zijn dan het eigen verbruik19. 
Grootverbruikers (met een aansluiting groter dan 3x 80 A) en een hoger verbruik mogen niet 
salderen.  Zij mogen hun stroom wel terugleveren aan het net, waarbij de energieleverancier een 
‘redelijke vergoeding’ dient te geven20.  
 
Minister Kamp heeft aangekondigd is dat de salderingsregeling in 2017 zal worden geëvalueerd21.  
 
Discussies  
De salderingsregeling is gunstig voor kleinverbruikers. Elke zelf opgewekte kWh zonnestroom is 
immers belastingvrij. Bij een leveringsprijs van circa 7 cent en energiebelasting van 11,85 cent, 
bespaart de gebruiker daarmee circa 22-23 cent (inclusief BTW) op elke kWh. Voor een particulier is 
een zonnesysteem tegen dit tarief binnen 6-8 jaar terugverdiend. Ook voor kleinzakelijke 
eindgebruikers met een verbruik van 50.000-80.000 kWh per loont een investering in zonnepanelen.  
 
De regeling is minder gunstig voor andere partijen: voor de fiscus en energieleveranciers. 
Netbeheerders zien een groter aandeel zonnestroom om andere redenen met interesse en zorg 
tegemoet. In de discussies over salderen zie je de belangen en posities van deze 3 partijen - fiscus, 
leveranciers en netbeheerders – door elkaar heen lopen.  Het is belangrijk om dat van elkaar te 
onderscheiden. 
 

Discussie 1: De fiscus: gederfde inkomsten 
Voor de fiscus betekent een toename van eigen opwekking (m.n zonPV) tot gederfde inkomsten. 
Alles wat zelf wordt opgewekt levert geen belastinginkomsten op. Dit is feitelijk niet anders dan 

                                                      
18 Wbm artikel 50, lid 2. positieve saldo van geleverde en de teruggeleverde/ ingevoede elektriciteit 
19 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33493-3.html 
20 Staatscourant, 2006, 82. Beleidsregel redelijke terugleververgoedingen vergunninghouders elektriciteit 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-82-p28-SC74915.html.  Actueel?: @@. Meestal is dit de marktprijs APX of ENDEX. 3-5 
cent per kWh.  
21

 Aankondiging van minster Kamp in de Tweede Kamer. @@check wetgevingsoverleg van 12 november 2013 

(TK 2013) Verslag van een wetgevingsoverleg: Energie, Tweede Kamer, 12 november 2013 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-82-p28-SC74915.html
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in het geval van energiebesparing in de huishoudens. Ook hier is sprake van inkomstenderving. 
Duurzame energieopwekking en energiebesparing staan op gespannen voet met de 
belastinginkomsten De inkomstenderving wordt later nader uitgewerkt (zie verder). 

 
Voor leveranciers en netbeheerders spelen andere issues, die samenhangen met de 
tijdsafhankelijk levering en teruglevering van stroom tussen de huishoudens en het netwerk. De 
opgewekte zonnestroom wordt niet altijd meteen gebruikt. Als de opwekking groter is dan het 
verbruik wordt aan het netwerk teruggeleverd. Als op een later moment de stroom nodig is, 
wordt die weer van het netwerk betrokken. Het elektriciteitsnetwerk functioneert als het ware 
als een soort opslag- of bufferssysteem dat tijdelijke overschotten of tekorten opvangt. Voor de 
fiscus maakt het overigens niet uit wat er gedurende het jaar aan stroom over het netwerk 
geleverd en teruggeleverd wordt. Alleen het totale gesaldeerde eindverbruik is van belang.  

 
Discussie 2: Energieleveranciers: administratieve kosten, ongunstige stroomprijs, balans 
- Een energieleveranciers is verantwoordelijk voor de verrekening van de energiebelasting met 

de fiscus en dus ook voor het salderen. Zij moeten hun facturering- en 
administratiesystemen daarop inrichten. De saldering vraagt om extra administratieve 
handelingen en dus extra kosten. 

- Een energieleverancier is verplicht om de stroom tegen hetzelfde tarief terug te nemen als 
waarmee de verbruiker de stroom inkoopt. Dat is ongunstig als op dat moment de 
stroommarktprijs laag is en de stroom dus eigenlijk goedkoper ingekocht had kan worden.  
Leveranciers werken dan ook het liefst toe naar een systeem van dynamische beprijzing 
waarbij ook de teruglevering tegen tijdsafhankelijke marktwaarde verrekend wordt.  Voor de 
particuliere huishoudens is dit ongunstig. Op een zonnige dag, als het aanbod hoog is, zal de 
marktprijs lager zijn.  

- Daarnaast is de toename van het grillige aanbod aan zonnestroom ongunstig voor een 
energieleverancier. Dit is een wat ingewikkeld verhaal die samenhangt met de rol van de 
energieleverancier in de balanshandhaving. Vraag en aanbod van stroom moeten altijd in 
balans zijn en een energieleverancier moet vooraf aangegeven hoeveel stroom hij denkt af te 
gaan nemen. Wijkt het werkelijk gebruik af van wat is afgesproken dan krijgt hij een boete 
van de netbeheerder (balansherstelkosten). Meestal werkt een leverancier met een 
standaard ‘gebruikersprofiel’ en is het goed mogelijk om het verbruik van huishoudens te 
voorspellen. De opwekking van zonnestroom is echter weersafhankelijk en per definitie 
onvoorspelbaar. Wordt er teveel aangeleverd op een zonnige dag dan moet de leverancier 
dus een boete betalen.  
 

Discussie 3: netbeheerders: impact decentrale invoeding (capaciteit, balans) 
- De netbeheerder krijgt te maken met een groter aanbod van stroom in de lagere netten. Als 

dit op grote schaal gebeurt – rond de 20-25% invoeding  - dan moeten de netten daarop 
aangepast worden. Met een betere afstemming van vraag en aanbod op de locatie en in de 
tijd kan verzwaring en uitbreiding van het netwerk beperkt blijven. Netbeheerders sturen 
aan op ‘slimme netwerken’ en slimme meters.  

- Daarnaast zijn netbeheerders hoofdverantwoordelijk voor de netbalans (TenneT). Een groter 
aanbod van decentrale opwekking vraagt om aanpassing van de systemen.  

- De investeringskosten zullen uiteindelijke aan de gebruikers van het net toegerekend 
moeten worden. Een deel van de balansherstelkosten wordt verhaald bij de leveranciers.  

 
 
 
Alle drie de partijen sturen aan op ‘slimme meters’, maar om verschillende redenen.  

- De fiscus wil kunnen differentiëren naar productie en gebruik, bijvoorbeeld om toe te 
werken naar een verlaagd tarief voor productie (ipv 100% saldering). 
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- De energieleveranciers willen een betere prijs voor de inkoop van stroom. 
- De netbeheerders moeten decentrale invoeding faciliteren en hebben daarvoor slimmere 

technologie nodig.   
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4.2 Verlaagd tarief bij coöperatieve opwekking (‘Postcoderoos-regeling’) 
 

 
 
 
Op 1 januari 2014 is de nieuwe regeling ‘verlaagde tarief energiebelasting coöperatieve opwekking 
van kracht geworden. Particulieren die in coöperatief of in VVE verband investeren in duurzame 
energie in hun eigen omgeving komen onder voorwaarden in aanmerking voor een verlaagd 
energiebelastingtarief (verder aangeduid als ‘Postcoderoos regeling’).  
 
De wetswijziging vormt een uitwerking van het Regeerakkoord Rutte II (2012) en is uitonderhandeld 
in het kader van het SER energieakkoord (september 2013). Vervolgens is deze verder uitgewerkt in 
het Belastingplan 2014 (17 september 2013). Per 1 januari 2014 is de regeling bekrachtigd in een 
wijziging op de wet belasting op milieugrondslag (artikel 59a, b, c) en aanvullende regelgeving in een 
uitvoeringsbesluit (artikel 21b) en uitvoeringsregeling (artikel 19a, b)22.  
Aan deze regeling is een langdurige lobby vooraf gegaan. Deze is aangezwengeld door de 
windcoöperaties die pleitten voor vrijstelling van energiebelasting bij ‘zelflevering’ (zie verder). Dit 
heeft uiteindelijk geresulteerd in een korting op de energiebelasting (geen vrijstelling). Onder druk 
van de coöperatieve sector is het oorspronkelijke belastingplan op één punt aangepast: er wordt 10 
jaar zekerheid gegarandeerd in plaats van de oorspronkelijke vier jaar. Later is dat nog verder 
opgerekt tot 15 jaar.  
 
[toegevoegd] Gedurende 2014 heeft deze regeling veel aandacht getrokken. Lokale coöperaties, 
ontwikkelaars, energiebedrijven zijn ermee aan de slag gegaan. Voorjaar 2015 is de situatie somber 
gestemd. Er zijn 4 beschikking afgegeven. Veel projecten zijn eind 2014 uitgeweken naar de SDE+ 
regeling (mede leidend tot overtekening van de SDE+ 2014: zie SDE+).  
 
Kenmerken van de regeling 
De regeling is bedoeld voor collectieven - coöperatie of een vereniging van eigenaren - die 
gezamenlijk duurzame energie willen opwekken. De leden krijgen korting op hun energiebelasting tot 
een maximum van 10.000 kWh/jaar. De coöperatie is vrij om dit onderling toe te rekenen, 
bijvoorbeeld op basis van een verdeelsleutel naar rato van de inleg. De korting van 9,075 cent (7,5 
cent exclusief BTW) wordt verrekend via de energierekening en de energieleverancier van de leden. 
Hun energieleverancier verrekent dit vervolgens – net als dat nu het geval is - met de belastingdienst.  

                                                      
22 Wet belastingen op milieugrondslag, geldend op 30-01-2014: http://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/geldigheidsdatum_30-01-2014 
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Hieraan zijn voorwaarden gesteld:   
 
- Deelnemers moeten natuurlijke personen zijn (bedrijven of instellingen en andere  

rechtspersonen zijn uitgesloten)23; in een woning wonen met een aansluiting van maximaal 3x80 
A (kleinverbruikers); lid zijn van de een coöperatie of Vereniging van Eigenaren; in de nabijheid 
van de productie—installatie wonen (binnen de zogenaamde ‘postcoderoos’). Deze voorwaarde 
is versoepeld: ondernemers  

- De coöperatie van deelnemende leden heeft de productie-installatie in juridisch en economisch 
eigendom.  

- De coöperatie verkoopt de stroom aan een energiebedrijf tegen een onderhandelbaar tarief en 
sluit een contract af. De leden kunnen in principe bij hun eigen leverancier blijven, mits deze 
akkoord gaat met de regeling; ze hebben een ‘toerekeningsverklaring’ nodig van de coöperatie. 
Een energieleverancier is niet verplicht om mee te werken.  De coöperatie kan ervoor kiezen om 
een package deal af te sluiten met één energieleverancier: een gunstige prijs voor de 
stroomverkoop en een gunstig tarief voor haar leden. Een energiebedrijf kan hiermee nieuwe 
klanten werven.  

- De coöperatie moet voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen gesteld door de 
belastingdienst en moet met een beschikking worden ‘aangewezen’ door de belastingdienst 
(formele beschikking)24.  Als de coöperatie niet aan de voorwaarden en verplichtingen blijkt te 
voldoen, kan de belastingdienst de beschikking intrekken en overgaan tot een naheffing bij de 
coöperatie, in het ergste geval met terugwerkende kracht.  De regeling geeft 10 jaar zekerheid 
vanaf het moment dat de belastingdienst de coöperatie heeft aangewezen. De regeling wordt na 
4 jaar geëvalueerd.  

 
Zie verder HIER opgewekt website: dossier verlaagd tarief25.  
 
Voortdurende discussie: veel vragen…. 
 

De regeling is nieuw en vele partijen zijn – begin 2014 - de mogelijkheden gaan het onderzoeken. 
Onder andere: DE Ramplaan (Haarlem), Morgen Groene Energie (Eindhoven), Coopde ZON 
(Greenspread), Stichting 1 miljoen Watt, SolarGreenPoint. Er is duidelijk animo – bij burgers, 
gemeenten, maatschappelijke instellingen -  om gezamenlijk zonnecentrales te realiseren.  
De complexiteit van de regeling baart echter zorgen. Er zijn veel partijen bij betrokken: deelnemende 
leden, de coöperatie, meerdere leveranciers en de belastingdienst en er ontstaan meerdere geld- en 
administratieve stromen. Hoe meer schakels, hoe meer risico.  
 
Begin 2014 was het volgende beeld zichtbaar: 
 
- De business case is ondanks het verlaagde tarief marginaal.  Er moeten allerlei additionele kosten 

gemaakt worden voor de oprichting en beheer van de coöperatie, administratieve handelingen, 
een extra aansluiting op het netwerk (erg kostbaar).  

- Er is geen investeringszekerheid. De regeling garandeert een periode van maximaal 10 jaar. Dit is 
inmiddels opgerekt tot 15 jaar26.  

- Coöperaties zijn afhankelijk van energieleveranciers: (1) de inkomsten zijn afhankelijk van de prijs 
die een leverancier bereid is te betalen voor hun zonnestroom (verkoop). (2) De leden zijn 

                                                      
23 Maximaal 5% van de leden mag ondernemer zijn. Mogelijk wordt de regeling aangepast zodat zelfstandig ondernemers die vanuit hun 
eigen woning werken wel kunnen deelnemen. 
24 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrond
slag/energiebelasting/ 
25 http://www.hieropgewekt.nl/dossiers/750/verlaagd-tarief 
26 Bron: mondelinge toezegging Minister Kamp in  
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afhankelijk van de bereidheid van hun leverancier om de belastingkorting te verrekenen. Die zijn 
daar niet toe verplicht. Als deze dat niet wil, zal een lid zijn inleg moeten terugkrijgen of een 
andere leverancier zoeken. (3) Voor leveranciers is een package deal het meest interessant 
omdat zij nieuwe klanten kunnen werven via  de leden van coöperatie. Deze klanten nemen 
behalve elektriciteit ook gas af en betalen vastrechtkosten. Deze leden moeten echter ten alle 
tijde weer kunnen switchen van leverancier (wettelijk vereiste), anders zou een situatie van 
gedwongen winkelnering of lockin ontstaan. Als zij dat massaal doen dan komt daarmee de deal 
met de coöperatie in het geding. Het wordt voor een lid lastiger om te switchen. De constructie 
van de Windcentrale waar een aandeel in een windmolen gekoppeld is aan een contract met 
Greenchoice gaat een stap verder. ACM is dit momenteel kritisch aan het bekijken, omdat het 
risico voor een customer lock-in bestaat27.  

- Er is zorg over de financiële risico’s voor zowel de leden als de coöperatie. Bij administratieve 
fouten kan de coöperatie geconfronteerd worden met een naheffing en intrekking van de 
aanwijzing, waardoor de korting voor de resterende jaren komt te vervallen, of zelfs met 
terugwerkende kracht terug betaald moet worden. Leden lopen het risico op verlies van hun 
inleg. Het bestuur kan in geval van wanbestuur aansprakelijk gesteld worden. 

- Er zijn een aantal praktische knelpunten.  Zo is een aparte aansluiting nodig om de stroom in te 
voeden op het elektriciteitsnet. Dit leidt tot hoge extra kosten en is mogelijk zelfs niet toegestaan 
(in principe één aansluiting per WOZ object). In een uiterste geval worden coöperaties 
geconfronteerd met belastingaanslag (onroerend zaak belasting) omdat ze een apart WOZ object 
worden.  Netbeheerders hebben hiervoor een oplossing aangedragen (‘virtuele EAN aanluiting)28. 

- De ‘postcoderoos’ is beperkend en leidt tot rare situaties in rurale gebieden of op een eiland, 
maar lijkt zelf voldoende ruimte te geven.   

 
Hoewel de regeling ontworpen is om de lokale energiecoöperaties tegemoet te komen, kunnen de 
meeste bestaande energiecoöperaties niet aan de voorwaarden voldoende. Veel coöperaties kiezen 
er vaak bewust voor om ook rechtspersonen als lid toe te staan; het lokale midden- en kleinbedrijf, 
de gemeente, woningbouwcorporatie, zelfstandig ondernemers, installateurs en aannemers 
(rechtspersonen). Inmiddels is de regeling verruimd en kunnen ondernemers lid zijn van de 
coöperatie en beperkt meefinancieren (maximaal 20% ingebrachte kapitaal).  
In de praktijk kiezen coöperaties ervoor om een nieuwe ‘postcoderoos’-coöperatie op te richten.  
 
Situatie maart 2015 
 
De oorspronkelijke regeling is op een aantal punten aangepast.  
- Ondernemers mogen meefinancieren (tot een maximum van 20% kapitaal inbreng) 
- De gegarandeerde termijn is opgerekt tot 15 jaar in plaats van 10 jaar 
- Er is helderheid over de BTW situatie (rond combinatie stroomlevering en meefinancieren). 
- De tweede aansluiting mag ook bestaan uit een virtuale EAN aanlsuiting.  
 
Onbekend is of dit ook al daadwerkelijk in de regelgeving is aangepast.  
 
Er zijn vier beschikkingen afgegeven door de Belastingdienst. Het is niet openbaar te traceren om 
welke projecten dit gaat. Eén ervan is MorgenGroene Energie, Blixembosch project  
 
  

                                                      
27 Energeia, 10 april 2014, Keuzevrijheid voor consument bij groene participatie is geen sinecure: http://www.energeia.nl/preview/2098-
Keuzevrijheid-voor-consument-bij-groene-participatie-is-geen-sinecure.html 
28 Is dit  inmiddels al verwerkt in de regeling? Is hier al openbare informatie over beschikbaar?   
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Lobby activiteiten in grove lijnen (voor zover bij mij bekend):  
Exacte reconstructie van activiteiten rond de postcoderoos volgt.   
 
- Eind 2013 was de postcoderoos-regeling in grote lijnen bekend (Belastingplan 2014). Een 

consultatieronde onder de coöperaties leverde een groot aantal zorgpunten op. Die zijn 
samengevat in de notitie Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties

 29 . Vanuit 
eDecentraal is ge-lobbyd bij de Tweede Kamer. Dit heeft geleid tot een verruiming van de 
regeling met een garantie van 10 jaar in plaats van 4vier jaar.   
 

- Begin 2014 hebben een groot aantal coöperaties, energiebedrijven, woningcorporaties, 
provincies onder begeleiding van Atrivé een analyse uitgevoerd naar haalbaarheid van de 
business case voor zonprojecten onder de postcoderoos-regeling. De conclusie was dat ‘de 
gemiddelde business case op basis van de gegeven zekerheden en realistische uitgangswaardes 
zich zelfs niet terugverdient in de projectlevensduur van 25 jaar’30. Als barrières kwamen naar 
voren: de termijn van 10 jaar, afhankelijkheid van medewerking energieleveranciers, de hoogte 
van het verlaagde tarief. De bevindingen zijn gestuurd naar Minister Kamp en Ed Nijpels van de 
SER borgingscommissie.  
 

- HIER Opgewekt houdt een dossier bij over de regeling verlaagd tarief en heeft in deze periode 
een viertal informatiebijeenkomsten georganiseerd over de postcoderoos-regeling31.     

 
- In 2014 is vanuit de coöperaties onder de vlag van ODE intensief overleg gevoerd met het 

Ministerie van EZ en Financiën. ODE en Ernst van der Leij (Morgen Groene Energie) hebben hierin 
het voortouw genomen32. Dit heeft geleid tot helderheid over de BTW kwestie: het mogelijk 
moet zijn om de opwekking en levering van energie zodanig te structureren dat er maximaal 1 
keer BTW wordt geheven. Ook is het gelukt om draagvlak te krijgen voor het oprekken van de 
gegarandeerde termijn van de energiebelastingkorting van 10 jaar naar 15 jaar. Dit overleg heeft 
niet geleid tot een gewenst resultaat. De grootste bottleneck is de magere business case. ‘Zonder 
acceptabel rendement (van tenminste 4 a 6%, afhankelijk van het risico) gaat de postcoderoos 
geen wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het 
energieakkoord’33. De besprekingen hebben niet tot het gewenste resultaat geleid (maart 
2015)34.  

 
Nieuwbericht ODE Ijmert van Muijlwijk: “Ons geduld met de ministeries raakt op. In een half jaar tijd 
hebben we samen met Ernst van der Leij van Morgen Groene Energie wel acht of tien keer overlegd 
met de ministeries van Financiën en Economische Zaken. De ministeries leken ons tegemoet te willen 
komen, maar wilden eerst bewijs zien voor ons commentaar op het rendement. Begrijpelijk, dus 
hebben wij allerlei casussen verzameld. Uit alle berekeningen bleek hetzelfde: het rendement is te 
laag, nooit meer dan 1 of 2%. Het ministerie erkent dit. Maar: ze doen he-le-maal niks.” 
  

                                                      
29

 Notitie, Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking, 18 

oktober 2013. Door A.M. Schwencke/ AS I-Search op basis van input 15 coöperaties..  Website AS I-Search.  
30

 Atrivé Co-creatie Business case Postcoderoos http://www.atrive.nl/kennis-en-advies/dossiers/uitrol-zonnepanelen/energieakkoord-en-

de-postcoderoos.aspx 
31

 Dossier Verlaagd Tarief: http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/de-regeling-het-kort 
32 Zie blog Ernst van der Leij op HIER Opgewekt en nieuwsberichten HIER Opgewekt. O.a http://www.hieropgewekt.nl/actueel/kamp-lost-
probleem-postcoderoos-nog-niet-op  
33 Kamerbrief Tweeede Kamer, november 2014: Informatie over gesprekken met energiecoöperaties ten aanzien van de regeling verlaagd 
tarief energiebelasting: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z20146&did=2014D40813 
34

 Nieuwbericht ODE 18-3-2105/ HIER OPgewekt : Ministeries negeren slechte resultaten Postcoderoos: 

https://www.duurzameenergie.org/nieuws/2015-03-19-ministeries-negeren-slechte-resultaten-postcoderoos 
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5 Route III: Fiscaal Investeringregelingen (EIA) 

 
Fiscale regelingen zoals Energie Investeringsaftrek (EIA)35 en de Regeling Groenprojecten maken het 
voor bedrijven fiscaal voordelig om te investeren in duurzame projecten. Het is anders dan de SDE als 
een investeringsregeling.  
 

- Ondernemers kunnen 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, 
bovenop de  gebruikelijke afschrijving. Daardoor betalen zij minder inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA 10% belastingvoordeel op.  

- De regeling is alleen geldig voor onderneming voor eigen rekening, die belastingplichtig is 
voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland. 

- Het moet gaan om een investering in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de 
Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost (drempelbedrag). 

 
Tot voor kort kon de EIA regeling gecombineerd worden met de SDE+. Vanaf januari 2014 zijn  de 
mogelijkheden ingeperkt. De EIA regeling kan niet meer worden gecombineerd met SDE+ of de 
nieuwe postcoderoosregeling (verlaagd tarief). Bovendien is het drempelbedrag is verhoogd36.  
 
[toegevoegd 2015:]In 2015 ontstaat een nieuw knelpunt rond de EIA regeling. In de bijlage van de 
Ministriële regeling Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001  van 30 
december 2014 is vrijwel ongemerkt een nieuwe voorwaarde gesteld aan zonprojecten37. 
Installaties kleiner dan 25 kWp op een kleinverbruikersaansluiting (max 3x 80) komen niet meer in 
aanmerking voor de fiscale aftrek via de EIA regeling. Voor grotere projecten geldt de capaciteit 
minus 25 kWp.  
Projecten die door een combinatie van salderen en de EIA regeling net rendabel en financierbaar 
waren, zijn dit nu niet meer38.  
 

Discussie  
- Projectontwikkelaars maakten in 2014 bezwaar tegen het feit dat de EIA en SDE niet meer 

gecombineerd kan worden.  Ze voeren aan dat dit een inperking betekent van de 
mogelijkheden van voor financiering van grootschaligere projecten door bedrijven. De EIA-
regeling is belangrijk om financiering rond te krijgen. De regering gaf aan dat ter compensatie 
de basisbedragen van de SDE regeling opgehoogd zouden worden39 . Dit is voor wind- en zon 
echter niet gebeurd40. Bovendien is de SDE niet te vergelijken met de EIA: SDE is een 
exploitatiesubsidie (ondersteuning van de business case) en vormt als zodanig geen directe 
stimulans voor ondernemers om te investeren in duurzame energie.  EIA is een 
investeringsusbidie. 
Zwang: “Doordat de EIA losgekoppeld wordt, is investeren voor ons minder aantrekkelijk. Dit 
heeft direct impact op projecten vanaf 201441.   

- [toegevoegd 2015]: Recente geruisloos ingevoerde aanpassingen aan de EIA regeling 
verkleinen de mogelijkheden nog verder voor grotere zonprojecten op gebouwen met een 
kleinverbruikers aansluiting (waaronder veel scholen scholen, sportinstellingen e.d.).  

                                                      
35 Energieinvesteringsaftrek: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia 
36 SDE2014+ brochure. EIA: http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia. Belastingplan 2014: P47-48:  
5. Diverse aanpassingen EIA, MIA en Vamil.  
37 Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001. Bijlage, D. Investeringen ten behoeve van het aanwenden of 
toepassen van duurzame energie, artikel 1 van  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-36400.html 
38 SER Borgingscommissie Workshop Energietransitie en bureaucratie, Den Haag, 3 maart 2015. Sessie 2: Lokale energieopwekking – Sytze 
Brandsma (Energie Dongen en EDecentraal) 
39 Het voordeel van de EIA is niet meer meegerekend in de basisbedragen. Brief EZ …SER…. @ check bron.   
40 Basisbedragen zijn zelfs lager geworden:  zon in fase 6: 14,7 in 2014 en 14,8 in 2013. Basisbedrag wind vanaf fase 4 0,1125 in 2014 en 
0,119 in 2014.  
41 http://www.energieoverheid.nl/2013/12/02/jan-willem-zwang-green-spread-economische-zaken-dwarsligger-energieakkoord/ 

http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
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- Er is onvoldoende aandacht voor dit steeds verder inkrimpen van mogelijkheden voor 
zonprojecten.  

 
Zonprojectontwikkelaar over de nieuwe beperking rond EIA 2015: “Op kleinverbruikaansluitingen 
kunnen ook nog behoorlijke projecten tot maximaal zo’n 50 kWp worden uitgevoerd. Een groot deel 
van de basisscholen heeft een kleinverbruiksaansluiting. Het gemiddelde verbruik van bijvoorbeeld 
een basisschool is  60.000 kWh per jaar en de zonnepanelen kunnen dus het grootste deel van hun 
verbruik opwekken. Er is natuurlijk het voordeel van het salderen. Maar de vraag is wat hiermee 
gebeurt na 2020. Het EIA voordeel scheelt 10% van de investeringskosten. Dit voordeel komt nu te 
vervallen of wordt op zijn gunstigst gehalveerd (bij een installatie van 50 kWp). Daarnaast speelt dat 
als gevolg van de lage europrijs de moduleprijs in dollars de afgelopen periode met zo’n 15% is 
gestegen”. 
 
 
 
Regeling groenprojecten 
@PM  
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6 Burning Issues vrijstelling energiebelasting   

6.1  Zelfopwekking en ‘ontzorgconstructies’   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In oktober 2013 ontstaat opeens discussie over de vrijstellingsregeling in geval van ‘zelfopwekking’. 
Hernieuwbare stroom die zelf is opgewekt door een gebruiker op eigen dak en ‘achter de meter’ van 
de aansluiting is in principe vrijgesteld van energiebelasting42. Tot voor kort werden hier geen andere 
voorwaarden aan gesteld, dan dat de elektriciteit moet zijn opgewekt door middel van hernieuwbare 
energiebronnen.  
 

Nieuw criterium: ‘Eigen rekening en risico’, nadelig voor ‘ontzorgen’  
In oktober 2013 geeft minister Kamp in een antwoorden op vragen uit de Eerste Kamer aan dat de 
vrijstelling alleen van toepassing is als de gebruiker de energie opwekt voor ‘eigen rekening en 
risico’43. Dit komt neer op een nieuwe interpretatie van de wet die bovendien consequenties heeft 
voor grotere zonprojecten die gerealiseerd zijn met een zogenaamde ‘ontzorg- of esco constructies’.  
In deze constructie heeft een derde partij de zonne-energiecentrale in eigendom en neemt de 
gebruiker de zonnestroom af tegen een vaste prijs. Minister Kamp ziet deze constructies als een 
vorm van stroom ‘levering’ en dus als belastingplichtig. Dit betekent in feite dat stroomopwekking 
volgens deze constructies niet meer rendabel zijn. Een groot aantal projecten is inmiddels al in de 
ijskast gezet.  
 
Ook consequenties voor de (sociale) huursector 
Deze herinterpretatie heeft ook consequenties voor de huursector. Als zonnepanelen onderdeel zijn 
van het te verhuren object is immers strikt gesproken geen sprake van zelfopwekking door de 
huurder (de stroomgebruiker) en kan er dus ook in dit geval in formele zin geen sprake zijn van 
vrijstelling van energiebelasting. Deze situatie komt regelmatig voor. Woningcorporaties houden 
bijvoorbeeld de zonnepanelen op huurwoningen in eigendom en verrekenen de kosten in de huur. 
Dit zou betekenen dat huurders belasting moeten gaan betalen over de op hun eigen dak opgewekte 

                                                      
42 Wbm artikel 50 lid 4 en 5. 
43 Eerste Kamer Memorie van Antwoord 33 493. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet 
(wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 31 oktober 2013: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33493-C.html 
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zonnestroom. Minister Kamp wijst er later – februari 2014 - in een brief op dat hij in deze situatie een 
uitzondering zal maken; huurders blijven vrijgesteld van energiebelasting over hun ‘eigen stroom’.44.  
 
Vrijstelling en salderen 
Deze vrijstellingsregeling moet niet verward worden met de ‘salderingsregeling’. Salderen gaat over 
de verrekening van de levering en teruglevering over een aansluiting. De vrijstelling gaat over wat er 
‘zelf’ wordt opgewekt achter de aansluiting.  In de praktijk is er de nodige misverstand over.   
In theorie kan er – onder de nieuwe voorwaarde - belasting geheven worden op de opwekking, 
terwijl vervolgens het gebruik gesaldeerd mag worden met het deel dat teruggeleverd is aan het net. 
Hiermee ontstaan rare situaties.  
 
Discussie  
Deze situatie creëert tot grote onzekerheid en leidt tot protest bij marktpartijen, coöperaties, 
gemeenten en belangenorganisaties. “De huidige wet laat weldegelijk ruimte voor toepassing van 
het ontzorgmodel voor opwek van hernieuwbare energie achter de meter, waarbij er per kWh wordt 
afgerekend” (de Valk). 
 
Aangevoerde argumenten zijn45:  

- Het criterium 'voor eigen rekening en risico’ staat niet in de wet (Wbm artikel 50). De 
interpretatie en toevoeging van minister Kamp is juridisch aanvechtbaar en overwogen 
wordt om een rechtszaak aan te spannen tegen Kamp46.   

- Er is geen sprake van ‘levering’ maar van ‘diensten’.  
- De regeling is niet handhaafbaar en uitvoerbaar. De belastingdienst zal de verschuldigde 

energiebelasting rechtstreeks bij de verbruiker moeten innen (of via de ontzorger). De 
processen bij de belastingdienst zijn daar niet op ingericht. Zo kan de belastingdienst niet 
vaststellen achter welke aansluitingen hernieuwbare energie wordt opgewekt omdat er geen 
registratieplicht is. Ook kan niet worden vastgesteld of dit ‘voor eigen rekening en risico’ is.  
Er ontstaan hele rare situaties, waarbij de belastingdienst belasting heeft bij de gebruiker en 
er via de energieleverancier gesaldeerd wordt. De vraag doet zich voor of in beide gevallen 
eerst belasting geheven wordt over de eerste staffel.    

- @... 
 

Ook de politiek reageert vrij snel, hierin aangespoord door een aantal zonprojectontwikkelaars en 
andere betrokkenen voornamelijk via GroenLinks (Vos) en PvdA (Koning). Op 10 december 2013 
neemt de Eerste Kamer de motie Vos aan waarin wordt voorgesteld om de situatie te laten zoals 
deze was en “niet de voorwaarde op te leggen dat de opwek voor 'eigen rekening en risico' van de 
gebruiker moet plaatsvinden om voor vrijstelling van energiebelasting in aanmerking te komen”47. 
In zijn brief van 14 februari stelt Minster Kamp echter dat het letterlijk uitvoeren van de motie niet 
mogelijk is. Hij stelt dat:   

de vrijstelling alleen van toepassing is als cumulatief aan drie voorwaarden is voldaan: (1) het 
moet gaan om duurzaam opwekte elektriciteit, (2) de elektriciteit moet "achter de meter" zijn 
opgewekt (niet via het net verkregen) en (3) de elektriciteit moet door de verbruiker zijn 
opgewekt. 

                                                      
44 Brief EZ 14 februari 2014: Uitwerking motie Vos over zelfopwekking van duurzame elektriciteit: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/14/uitwerking-motie-vos-over-zelfopwekking-van-
duurzame-elektriciteit.html. Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-voor-ondernemers/vraag-en-
antwoord/wanneer-kom-ik-in-aanmerking-voor-vrijstelling-van-energiebelasting.html en EZ nieuwsberichten over huurders: 
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/02/14/duurzame-energie-aantrekkelijker-voor-huurders 
45 Mail Joost van der Valk n.a.v Brief van de minister 14 februari 2014. Mailwisseling februari 2014 groot aantal betrokkenen (o.a Henri 
Bontenbal,  …   
46 Jan Willem Zwang in Groene Courant: http://groenecourant.nl/zonne-energie/mogelijk-rechtszaak-over-ontzorgmodel-zonnepanelen/ 
47 Motie-Vos (GroenLinks) c.s. inzake vrijstelling van energiebelasting (EK 33.493, F): 
https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_vos_groenlinks_c_s_inzake  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/14/uitwerking-motie-vos-over-zelfopwekking-van-duurzame-elektriciteit.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/14/uitwerking-motie-vos-over-zelfopwekking-van-duurzame-elektriciteit.html
https://www.eerstekamer.nl/motie/motie_vos_groenlinks_c_s_inzake
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Het kabinet vindt… de voorwaarde dat de elektriciteit door de verbruiker moet zijn opgewekt 
essentieel. Ten eerste omdat het wenselijk is dat alle elektriciteit die door een derde geleverd 
wordt, en daarmee dus niet door de gebruiker zelf is opgewekt, op gelijke wijze wordt belast, 
ongeacht of de elektriciteit via een aansluiting dan wel “achter de meter” geleverd wordt48. 

 
In een mondeling overleg in de vaste commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer  op 1 
april 2014 houdt Kamp vast aan zijn standpunt. Wel is hij bereid om vrijstelling voor verhuurders te 
blijven toestaan (of een kortingsregeling?)49 
 
CDA en ChristenUnie hebben Kamervragen gesteld50. Dit wordt op 21 mei 2014 tijdens algemeen 
overleg in de Tweede Kamer behandeld51.  
 
Toegevoegd Situatie 2015 
Deze kwestie is niet opgelost.  
Het ontzorgmodel is in de Eerste Kamer uitgebreid aan de orde gekomen bij de behandeling van het 
Belastingplan 2015 (december 2014) maar dit heeft net geleid tot aanpassingen. 
Ondertussen heeft een Wetswijziging artikel 53 Wbm er toe geleid dat “waar eerst alle energie die 
'niet via de aansluiting' werd verkregen, de belasting bij de verbruiker werd geheven, geldt nu dat 
over energie die achter de meter wordt 'geleverd' de  'leverancier’ belastingplichtig is”. Dit maakt het 
veel eenvoudiger voor de Belastingdienst om te handhaven, omdat het aantal ontzorgers veel kleiner 
is dan het aantal verbruikers. 
  
Joost de Valk: 
 

Een leverancier mag nog steeds achter de meter leveren en daarbij per kWh afrekenen maar 
hij moet er wel EB over afdragen. Minister Kamp heeft eerder uitspraken gedaan op dit punt. 
Hij heeft gemeld dat de verbruiker niet voor eigen rekening en risico opwekt als de 
verbruiker mede voor de hoeveelheid opgewekte energie betaalt. Het maakt niet uit wie de 
eigenaar is. Een verbruiker die de installatie huurt of least kan dus ook als zelfopwekker 
worden aangemerkt, zolang dit maar voor eigen rekening en risico gebeurt. Afrekenen per 
kWh ziet de Minister dus als leverantie waarover EB is verschuldigd. 
Er is in het belastingplan 2015 op dit punt geen wetswijziging doorgevoerd. Er geldt dus nog 
steeds alleen de 'eigen rekening risico' interpretatie, die niet de wet staat, maar die de 
Minister heeft geventileerd in oktober 3013 en die hij daarna consequent heeft herhaald.   
Hierop wordt echter nu ook door de Belastingdienst actief gehandhaafd. En daarbij speelt 
wel onderstaande wetswijziging. Wetswijziging artikel 53 Wbm: waar eerst alle energie die 
'niet via de aansluiting' werd verkregen, de belasting bij de verbruiker werd geheven, geldt 
nu dat over energie die achter de meter wordt 'geleverd' de  'leverancier’ belastingplichtig is. 
Dit maakt het veel eenvoudiger voor de Belastingdienst om te handhaven, omdat het aantal 
ontzorgers veel kleiner is dan het aantal verbruikers. 
Een en ander betekent dat nu tal van partijen contracten moeten gaan wijzigen of dat 
ontzorgde partijen via de ontzorgers alsnog energiebelasting moeten gaan betalen. Mij zijn 
gevallen bekend waarbij dit gebeurt. 

 

                                                      
48 Brief EZ 14 februari 2014: Uitwerking motie Vos over zelfopwekking van duurzame elektriciteit: 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/14/uitwerking-motie-vos-over-zelfopwekking-van-
duurzame-elektriciteit.html. Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-voor-ondernemers/vraag-en-
antwoord/wanneer-kom-ik-in-aanmerking-voor-vrijstelling-van-energiebelasting.html 
49 Verslag van Mondeling Overleg Eerste Kamer 1 april 2014, vastgesteld 6 mei 2014: 
http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjjjoot26evg.  
50 6 februari 2014: Brief EZ ‘Beantwoording vragen over energiebelasting, btw, salderen’  
51 Algemeen Overleg Vaste commissie voor Economische zaken over decentrale energie:  
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details/index.jsp?id=2013A05610 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/14/uitwerking-motie-vos-over-zelfopwekking-van-duurzame-elektriciteit.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/14/uitwerking-motie-vos-over-zelfopwekking-van-duurzame-elektriciteit.html
http://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjjjoot26evg
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De belastingdienst is ondertussen overgegaan tot handhaving. Marktpartijen passen hun contracten 
aan en zijn met de belastingdienst in gesprek.  
Dit blijft volgens de ontwikkelaars suboptimaal: “Conclusie een slim model is om zeep geholpen, 
waardoor de Minster voorkomt dat dit grootschalig wordt uitgerold. Leasecontracten zijn aanzienlijk 
minder interessant, onder andere omdat ze veel lastiger zijn te communiceren”.   
 
 
 



 
 

25 

 

6.2 Zelflevering: verruimde saldering 
 

 
 

Op de achtergrond van de discussies over ‘vrijstelling bij zelfopwekking’ speelt een oudere discussie 
over vrijstelling  van energiebelasting in geval van ‘zelflevering’. Deze heeft ten grondslag gelegen 
aan het ontstaan van de postcoderoosregeling.  
 
Een aantal windcoöperaties (met name de Windvogel) pleit al jaren voor vrijstelling van 
energiebelasting bij ‘zelflevering’. Met ‘zelflevering’ wordt dan gedoeld op de situatie waarbij leden 
van een coöperatie vrijgesteld worden van energiebelasting over dat del dat ze via hun ‘eigen’ 
molens opwekken. In juridische termen: 

het eigen verbruik van duurzame elektriciteit door een lid van de coöperatie dat door middel 
van de coöperatie mede-eigenaar is van het productiemiddel waarmee de elektriciteit is 
opgewekt, althans mede-rechthebbende is op de elektriciteit die met dit productiemiddel is 
opgewekt.  

 
De windcoöperaties, de Windvogel en de Eeendragt ‘leveren’ hun eigen’ windstroom aan de eigen 
leden via de tussenkomst van een energieleverancier (via Anode en HVC).  
 
Anode en De Windvogel stellen dat er in dit geval van ‘zelflevering’ geen sprake is van ‘belastbare 
levering’ volgens de wet (Wbm) en dat er dus sprake is van vrijstelling van energiebelasting. De 
belastingdienst was het daar niet mee eens, waarop Anode (mede namens de Windvogel) een 
rechtszaak heeft aangespannen tegen de belastingdienst. De advocaten (Looyens&Loeff) voeren 
diverse argumenten aan om te betogen dat het gaat om niet-belastbare ‘dienstverlening’ en niet om 
‘levering’.  

- de coöperatie heeft geen leveringsvergunning nodig omdat de stroom voor ‘eigen rekening 
en risico’ wordt opgewekt (door de coöperatie). Waarom zou er dan nu opeens wel sprake 
zijn van ‘levering’?  

- het artikel voor ‘vrijstelling bij eigen duurzame opwekking’ is ook hier van toepassing, omdat 
leden mede-eigenaar zijn en dus ‘eigen stroom afnemen (zie verder: verweerschrift)52.  

 
De rechtbank verklaart het beroep van Anode ongegrond: er is geen sprake van ‘levering’, noch van 
‘eigen gebruik’. de leden en de coöperatie zijn verschillende rechtspersonen.    

                                                      
52 Looyen&Loeff, Motivering beroep tegen uitspraak op bezwaar inzake voldoening energiebelasting over tijdvak februari 2012 door Anode, 
27 december 2012.    
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De Windvogel is in hoger beroep gegaan53. @stavaza? 
 
Discussie  
Deze discussie over ‘zelflevering’ moet onderscheiden worden van de discussie over ‘zelfopwekking’. 
Bij ‘zelflevering’ vinden productie en gebruik op verschillende locaties plaats (verschillende 
aansluitingen op het netwerk), bij zelfopwekking gaat het om productie en gebruik achter de meter. 
In beide gevallen spitst de juridische argumentatie zich toe op het concept van ‘levering’ en op 
eigenaarschap dan wel het criterium ‘eigen rekening en risico’.  
Met oog op de actuele lobby is het goed om de vrijstellingsregeling en de jurisprudentie van de 
Windvogel-casus in onderlinge samenhang te zien.   
 

  

                                                      
53 Siward Zomer in Energie+, Zelflevering is mogelijk, september 2013: http://www.energieplus.nl/dossier-financiering/blogs-
energie/zelflevering-is-mogelijk.349438.lynkx?pageStart330136=6 
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7 Perspectief van de Fiscus en de Schatkist  

 

Spanningsveld: Duurzame energie, energiebelasting en inkomstenderving 
Fiscale stimulering van duurzame energieprojecten staat op gespannen voet met de wens om het 
aandeel duurzaam te vergroten. Immers, een toename van duurzame energie leidt onherroepelijk tot 
minder belastinginkomsten. Het ministerie van Financiën geeft aan dat deze derving van inkomsten 
een probleem vormt: .  
 
 
Het belangrijkste knelpunt is de structurele onverenigbaarheid van:  

1. Duurzaamheiddoelstellingen (zowel productie als energiebesparing)  
2. Doelstelling om belastingen te innen met energiebelastingen.   

 
Beide doelstellingen gaan niet samen. Deze situatie creëert een onzeker investeringsklimaat en leidt 
tot uitstel en mogelijk afstel van projecten. 
 

 ‘Er moet niet uit het oog worden verloren dat het primaire doel van de belastingen op 
energieproducten en elektriciteit het genereren van opbrengsten is ter financiering van de 
overheidsuitgaven’, aldus een woordvoerder54. 

 
Hoeveel inkomsten gaat de fiscus eigenlijk mislopen als de duurzaamheiddoelen worden gehaald?  
Hoe verhoudt de inkomstenderving als gevolg van meer ‘zon en wind’ zich tot andere dervingen, 
bijvoorbeeld als gevolg van teruggaafregelingen in andere sectoren of als gevolg van 
energiebesparing?  
 

7.1 Energiebelasting: the basics 
 
De Nederlandse Staat ontvangt bijna €4 miljard aan inkomsten uit energiebelasting (deel van 
belasting milieugrondslag55). Dit vormt ongeveer 3% van de totale belastinginkomsten van €135 
miljard van de Staat. Alle gebruikers van energie zijn in principe energiebelastingplichtig. Dit is in de 
Wet Belasting Milieugrondslag vastgelegd (Wbm Hoofdstuk VI, artikel 47-71)56.  
 
Het doel van de energiebelasting is – naast inkomsten verwerving voor de Staat - om 
energiebesparing aan te moedigen.  

Tot 2004 was de belasting ook expliciet bedoeld om de productie van duurzame energie te 
stimuleren (als Regulerende energiebelasting: REB). Groene stroom was vrijgesteld van belasting 
wat leidde tot een sterke toename van het aantal groene stroom gebruikers (nu 50% van 
totaal)57. In 2004 is deze regeling stopgezet, nadat bleek dat energiebedrijven massaal stroom 
vergroenden met goedkope groencertificaten uit het buitenland. Het nationale aandeel 
duurzame productie nam niet toe en de Staat liep veel belastinginkomsten mis.  

  
Particuliere huishoudens brengen € 2,2 miljard, of 57% van de energiebelasting op, ‘economische 
activiteiten’ zoals industrie, handel, landbouw, bosbouw en visserij, gezondheid- en welzijnszorg 

                                                      
54 Financieel Dagblad, 23 april 2014: ‘Energiecoöperaties  
55 De categorie belasting milieugrondslag  bestaat hoofdzakelijk uit energiebelasting.  
56

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007168/geldigheidsdatum_08-04-2014#HoofdstukVI 
57

 ACM TrendrapportageMarktwerking en consumenten vertrouwen, november 2013:  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12260/Trendrapportage-marktwerking-en-consumentenvertrouwen-

in-de-energiemarkt---eerste-helft-2013/ 
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(CBS) de rest58. Sinds 2013 worden de veilingopbrengsten van emissierechten toegevoegd aan de 
post ‘energiebelastingopbrengsten’ (134 miljoen in 2013)59.  
 
 
 

 
 

                                                      
58 CBS (november 2013). Milieubelastingen en milieuheffingen: opbrengst naar betalingsplichtige. Cijfers 2012.    
59 Nea Veilingen emissierechten 2013. www.emissieautoriteit.nl/emissierechten/veiling-van-emissierechten.  
 Deze opbrengsten zijn in de CBS overzichten voor energiebelasting overigens niet terug te vinden, behalve dat het in de begrippenlijst bij 
‘energiebelasting’ vermeld is: “ In 2011 en 2012 zijn de opbrengsten voor de emissierechten toegevoegd aan de opbrengsten van de 
energiebelasting”. www.cbs.nl  

http://www.emissieautoriteit.nl/emissierechten/veiling-van-emissierechten
http://www.cbs.nl/
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Degressief tarievenstelsel 
De energiebelasting is afhankelijk van het energieverbruik: hoe meer verbruik, hoe meer belasting. 
Het tarievenstelsel is daarnaast gestaffeld en degressief: de tarieven nemen af naarmate het 
energieverbruik toeneemt boven een bepaalde grens (staffel). Bijvoorbeeld: elektriciteitsverbruikers 
betalen 11, 85 cent per kWh over de eerste 10.000 kWh, daarboven betalen ze tot 50.000 kWh 4,3 
cent per kWh en 1 cent per kWh en zelfs tot 0,05-0,1 cent (boven de 10 miljoen kWh).  De eerste 
10.000 kWh is dus het duurst.  
Tarieven voor elektriciteit en gas zijn verschillend.  
In 2009 is een heffingskorting voor huishoudens ingevoerd, deels om te compenseren voor een 
toename van het elektriciteitstarief. Deze bedraagt €318 voor woningen met een verblijfsfunctie en 
€119 voor gebouwen met een andere functie. In 2012 is een extra opslag in rekening gebracht voor 
elektriciteit en gas (ook gestaffeld) om de SDE+ regeling te financieren.  
 
De volgende gebruikersgroepen komen in aanmerking voor een teruggaaf, verlaagd tarief of 
vrijstelling.  

- verlaagd tarief voor gas voor tuinders (3 cent in plaats van 18,94 cent per m3).  
- teruggaaf voor kerken en instellingen, complexen met blokverwarming en complexen waar 

meer dan 1 onroerende zaak achter de meter is aangesloten, komen in aanmerking voor een 
(van 50%?).  

- teruggaaf voor energie-intensieve bedrijven met een elektriciteitsverbruik boven de 10 
miljoen kWh die deelnemen aan MJA3 of MEE convenant60.  Deze bedrijven komen sinds 1 

                                                      
60

 www.VEMW.nl. Tot januari 2013 gold een vrijstellingsregeling voor verbruik boven de 10 miljoen kWh. Dit 

is omgezet in een teruggaafregeling.  (voor gehele verbruik of alleen daarboven??).  Energie-intensieve (MEE- 

of ETS) bedrijven komen ook in aanmerking voor gratis emissierechten of voor compensatie voor CO2 rechten 

(@check). Het vervuiler betaald principe is voor deze groep vrijwel volledig losgelaten.  

http://www.vemw.nl/
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januari 2014 daarnaast ook in aanmerking voor een compensatieregeling voor de indirecte 
energiekosten (de kosten die energiebedrijven maken voor de aankoop voor CO2 rechten en 
die doorberekend worden aan de eindgebruikers).  

- vrijstelling voor elektriciteit die is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen61  
- vrijstelling voor elektriciteit die is opwekt met een noodinstallatie in geval van storingen bij 

de levering uit het distributienet,  
- vrijstelling voor stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas dat zelf is gewonnen en een 

installatie voor warmtekrachtkoppeling. 
 
Zie verder: Belastingdienst, Belastingen op milieugrondslag: tabel met tarieven62. 
 
De tarieven zijn over de jaren aanzienlijk toegenomen. Zie onderstaande figuren van PolderPV63.   
 
 

 
 

 
 
 

                                                      
61

 met uitzondering van elektriciteit uit biomassa die niet als zuivere biomassa wordt aangemerkt 
62

 Tabellen tarieven milieubelastingen: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belast

ingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen  
63

 Peter J. Segaar, Polder PV: http://www.polderpv.nl/financien5.htm 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen
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Huishoudens: energiekosten  
Nederlandse huishoudens betalen gemiddeld €1300-1500 per jaar aan energie; ongeveer een derde 
van deze kosten bestaat uit energiebelasting.  

- De totale kale energiekosten voor huishoudens zijn €710 per jaar (245 voor elektriciteit en 
465 voor gas)64.   

- Huishoudens betalen daar bovenop € 691 aan energiebelasting: €408 voor elektra en €284 
euro voor gas.  

- Via een  heffingskorting ontvangen zij € 318 terug65 zodat er netto €373  euro per jaar aan 
energiebelasting (inclusief btw) afgedragen wordt. Over het gehele bedrag – kosten plus 
energiebelasting – wordt vervolgens nog BTW van 21% in rekening gebracht.  

- Sinds 2013 wordt er een kleine opslag betaald van waaruit de SDE+ subsidie wordt 
gefinancierd. Deze bedraagt circa €15 per jaar.    

 

 

                                                      
64 Uitgaande van 3500kWh elektrisch en 1500 m3 gas en gemiddelde prijzen voor elektriciteit van 7 cent per kWh en gas van 32 cent per 
kWh (<Milieucentraal). @ check met Monitoring energiebesparing gebouwde omgeving.  
65 De gedachte is dat energie een basisbehoefte is zodat een deel onbelast is. @ PolderPV wijst erop dat dit bedrag is ingesteld om te 
compenseren voor een hoger capaciteitstarief @check).  Deze heffingskorting is niet afhankelijk van het energiegebruik (dus als er geen 
energiegebruik zou zijn, compenseert dit de vastrechtkosten). 



 
 

32 

 

 
 
 
Uit ACM Trendrapportage 2013: 
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Kleinverbruikers relatief zwaar belast 
 
Huishoudens betalen relatief meer belasting (eerste staffel) dan grootverbruikers (hogere staffels, 
lager tarief). Als ze boven de eerste staffel uitkomen betalen grootverbruikers immers minder 
belasting per kWh.  
Als we het aandeel aan het totale energieverbruik in Nederland66 relateren aan de totale 
opbrengsten uit de energiebelasting, dan zien we een scheve verhouding: huishoudens nemen 15% 
van het energieverbruik voor hun rekening maar dragen voor 57% van de 
energiebelastinginkomsten.   
   
 
 

 
 
Deze verhouding was in het verleden overigens nog schever. De gebruikers uit de categorie 
‘economische activiteiten’ is relatief steeds meer belasting gaan betalen (zie figuur CBS opbrengsten 
per belastingplichtige). Deze toename in opbrengsten is grotendeels te herleiden tot een stijging in 
de tarieven (vooral van gas < 170.000m3). De totale belastinginkomsten zijn sinds 2000 aanzienlijk 
gestegen.  
 

                                                      
66

 Cijfers van Milieucompendium/ CBS 2012:Energieverbruik per sector en toepassing en CBS Milieubelastingen 
en milieuheffingen; opbrengst naar belastingplichtige (dd. 20-3-2014). Het totale energieverbruik van 
Nederland (exclusief verkeer en vervoer) is 2788 PJ, waarvan 429 PJ voor huishoudens (=15% ). In de 
vergelijking aandeel ‘energiegebruik en energiebelasting’ rekenen we de categorie ‘verkeer en vervoer’ niet 
mee, omdat dit deel via accijnzen en andere belastingen op mobiliteit belast is. De categorie ‘economische 
activiteiten’ van CBS (data over energiebelasting) stellen we hier gelijk aan de categorieën ‘energiesector, 
industrie en overige energieafnemers’ van Milieucompendium.    
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∞ Discussie:  De ongelijke verdeling van energiebelasting lasten tussen groot- en kleinverbruikers is 

punt van discussie. Waarom zouden huishoudens en klein zakelijk gebruikers meer moeten 
betalen dan grootverbruikers? Daar wordt tegenin gebracht dat te hoge energielasten – zeker 
ten opzichte van het buitenland – de concurrentiepositie van de Nederlands industrie nadelig zou 
beïnvloeden. Energie-intensieve bedrijven komen om die reden in aanmerking voor een 
teruggaaf (en een compensatie voor CO2).     
Vanaf oktober 2013 is een een felle discussie ontstaan over de vrijstellingsregeling voor zelf 
opgewekte hernieuwbare energie is discussie (zie issue vrijstelling energiebelasting). 

 

7.2 Spanning: Meer duurzaam = minder belastinginkomsten 
 
Wat betekent het nu voor de fiscus als het aandeel duurzame energie toeneemt? Windprojecten 
hebben geen invloed op de belastinginkomsten omdat deze via de SDE+ gesubsidieerd worden. Dit 
geldt ook voor grootschalig zon (> 15 kWp). Fiscaal gezien gaat het vooral om de impact van 
zonprojecten die via saldering of verlaagd tarief gestimuleerd worden. Hiervoor geldt onverbiddelijk: 
een toename van zon, leidt tot een afname van belastingopbrengsten. Als de beoogde 4GW in 2020 
wordt gerealiseerd, kan dit oplopen tot 300-400 miljoen per jaar aan gederfde inkomsten.  
 

- Als dit zon vermogen (4GW) volledig door huishoudens wordt opgewekt en als volledig wordt 
gesaldeerd tegen het hoogste tarief (eerste staffel), betekent dit een derving van 
energiebelastinginkomsten van €430 miljoen per jaar (plus: €90 miljoen gederfde BTW 
inkomsten). Dit is 19% van de 2,2 miljard aan opbrengsten vanuit de energiebelasting door 
particuliere huishoudens67.  
 

- EZ komt met een vergelijkbare berekening van circa 319 miljoen inkomstenderving. EZ gaat 
uit van 875.000 huishoudens en maakt onderscheid tussen de derving als gevolg van 

                                                      
67 4GW, 900 kWh per KW, 11,85 cent per kWh belasting. circa 1 miljoen huishoudens.  
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salderen en verlaagd tarief.  Daarnaast houdt men er rekening mee dat 1 GW met SDE+ 
subsidie wordt ondersteund68.  
 

- Check andere bronnen: @pm 
 
Tegenover de belastingderving staat overigens een investering door burgers van 8 miljard euro 
waarvan €1,7 miljard aan BTW opbrengsten69.  
 

 
 

7.3 Ter vergelijking  
Hoe verhoudt deze derving zich tot andere dervingen, bijvoorbeeld van tuinders, de subsidieregeling 
of andere activiteiten? 
  

- Als het volledige zonvermogen in 2020 (4GW) via SDE+ gesubsidieerd kost dit ca €300 
miljoen per jaar70.   

- Energiebesparing in de gebouwde omgeving kost de Staat €70-200 miljoen euro per jaar aan 
inkomstenderving71.  

- Het verlaagd tarief van tuinders kost 90-150 miljoen per jaar72.  
 

- Energie-intensieve bedrijven betalen momenteel vrijwel geen energiebelasting (verlaagd 
tarief, teruggaaf). De industrie als geheel zou tegen de €3 miljard aan belasting moeten 
betalen als het aardgas en elektriciteitsverbruik tegen de tarieven in de laagste staffel 
verrekend zouden worden73. De belastinginkomsten voor ‘economische activiteiten’ 

                                                      
68 Voor de Begrotingsstaten is een berekening gemaakt van de derving aan belastinginkomsten als gevolg van de fiscale regelingen 
(salderen en verlaagd tarief). Uitgangspunten: Van de 4 GW zon: 1 GW via SDE+, 0,6 GW via verlaagd tarief en 2,4 GW via salderen. 
Gemiddeld gebruik: 3000 kWh per huishouden. Bron: Tweede Kamer Vergaderjaar 2013-2014: 33 750 XIII nr 6, p78: Vaststelling van de 
begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014.  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-XIII-6.html  (met dank aan PolderPV voor de bronverwijzing).  
69 2000 euro per kWp. Als dit geld anders op de bank zou blijven staan dan zouden we ook de additionele BTW inkomsten mee kunnen 
rekenen (deels 6% tarief voor installatie). Waarschijnlijker is dat dit ander aan andere goederen besteed wordt en op die manier BTW 
inkomsten oplevert.    
70 SDE+ maximaal basisbedrag 14,8 cent per kWh (fase 6), correctie voor marktprijs 5,5 cent per kWh.  900 kWh/ KW 
71 Dit betreft voornamelijk besparing op het gasverbruik in particuliere woningen (warmte door isolatiemaatregelen. Het SER akkoord gaat 
uit van 12-43 PJ besparing in de gebouwde omgeving, hetgeen overeen komt met 350-1200 miljoen m3 besparing op aardgas. Uitgaan de 
van een tarief van 18,94 cent (eerste staffel) kom je uit op €70-200 miljoen euro. 
72 Tuinders betalen een verlaagd tarief; 3 cent in plaats van 18,94 cent per m3.  Zij gebruiken nu 4 miljard m3 gas per jaar (=132 PJ),  
waarvan een groot deel onbelast is omdat het voor elektriciteitsopwekking in warmtekrachtinstallaties wordt benut. Door het kleinschalige 
karakter worden de tuinders relatief vaak in de lagere schijven belast (< 170.000). Zie: CE Delft Benchmark energiebelasting glastuinbouw, 
mei 2010. Compendium voor de leefomgeving energiegebruik land en tuinbouw: 
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0013-Energieverbruik-door-de-land--en-tuinbouw.html?i=6-40 
73 Grof sommetje: Energieverbruik industrie is 311 PJ aardgas en 107 PJ elektriciteit, resp 10.000 miljoen m3 en 12.500 miljoen kWh. Bron: 
(Compendium voor Leefomgeving, Energieverbruik industrie 2012. Hoogste tarief: 11,85 cent per kWh en 18,94 cent per m3. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-XIII-6.html
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bedragen nu €1,6 miljard. Het verschil van €1,4 miljard zou gezien kunnen worden als 
gederfde inkomsten.  
 

- Energie-intensieve bedrijven komen bovendien in aanmerking voor compensatie voor de 
toegenomen indirecte elektriciteitskosten als gevolg van CO2 kosten voor 
elektriciteitsbedrijven. De Staat stelt €77 miljoen beschikbaar. Bovenop de gederfde 
inkomsten moeten dus ook deze additionele kosten meegenomen worden74.  Waarschijnlijk 
wordt dit betaald uit de pot van de energiebelasting waar sinds 2013 de veilingopbrengsten 
aan toegevoegd worden (in 2013: €134 miljoen75).  

 
@@check cijfers, hier ter indicatie 
 

7.4 Vergelijking met andere subsidies fossiel: CO2 rechten 
In de discussies over ‘subsidies/ dervingen’ rond hernieuwbare energie wordt regelmatig gewezen op 
de ‘subsidies’ voor fossiele energie. Hoe zit dat nu eigenlijk?  
CE Delft heeft in 2011 onderzoek gedaan naar Overheidsingrijpen in de energiemarkt via subsidies, 
e.d 76. Productie van fossiel wordt voor €1,2 miljard gesubsidieerd, hernieuwbaar voor iets meer: 
€1,3 miljard. 

Zo steunt de overheid het eindgebruik van energie (gedomineerd door fossiele energie) jaarlijks met € 
4,6 mld. Grootverbruikers in Nederland betaalden in 2010 € 1,8 mld minder aan energiebelasting dan 
de totale maatschappelijke kosten voor energieopwekking zouden rechtvaardigen. Kleinverbruikers 
betaalden juist € 2,8 mld meer aan de schatkist dan deze maatschappelijke kosten. 
 
Aan de productiekant van energie is de mix van onderzochte interventies primair gericht op 
koolstofarme technologieën. In 2010 ging er € 1,2 mld overheidsgeld naar fossiele energiebronnen en 
kernenergie en € 1,3 mld naar duurzame energie.  
 
Opgeteld viel via de 53 overheidsinterventies in 2010 € 5,6 mld uit de schatkist toe aan fossiele energie 
tegenover € 1,5 mld aan hernieuwbare energie (CE Delft, samenvatting, piii). 

  
Het is wel even puzzelen wat de onderzoekers nu precies met elkaar vergelijken. Bij nadere 
beschouwing blijkt bijvoorbeeld dat het overheidsingrijpen (de ‘subsidie’) voor fossiele producenten 
bestaat uit gratis verleende emissierechten aan grootverbruikers. In 2011 is rekening gehouden met 
een CO2 prijs van €15 per ton, en daarmee met een ‘subsidie’ van €1,2 miljard. De huidige CO2 
prijzen zijn echter vele malen lager – een derde en daarmee zou ook de ‘subsidie’ veel lager uitvallen. 
In de vergelijking gaat het hier bovendien om ‘gederfde inkomsten’; de Staat ontvangt géén geld 
voor uitgifte van CO2 rechten maar betaalt ook niets. 
Energie-intensieve bedrijven genieten daarboven nog meer voordeel. Sinds 2013 zijn 
elektriciteitsbedrijven verplicht om CO2 rechten aan te kopen op de veiling. Deze kosten rekenen ze 
door aan de gebruikers. De Staat heeft in 2013 €134 miljoen ontvangen. Grootverbruikers, de 
energie-intensieve industrie ontvangt een compensatie van de Staat voor toegenomen indirecte 
kosten als gevolg van CO2 kosten van energiebedrijven (totaal €77 miljoen: zie hierboven).   
 
Discussie:      
 

                                                      
74 RVO: subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS): https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-indirecte-emissiekosten-
ets?wssl=1 
75 Nea Veilingen emissierechten 2013. Gemiddelde veilingprijs: €4,39 
76 Bron: CE Delft Ecofys, Overheidsingrijpen in de energiemarkt, 2011 
http://www.ce.nl/publicatie/overheidsingrepen_in_de_energiemarkt/1159  

http://www.ce.nl/publicatie/overheidsingrepen_in_de_energiemarkt/1159
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8 Alternatieven routes 

 

8.1 Fundamentele discussie: fiscale oververhitting 
 
De burning issues zijn: 

- De salderingsregeling is voor particulieren gunstig, maar voor de Staat relatief kostbaar 
(belastingderving). Leveranciers en netbeheerders zijn er om andere redenen ongelukkig 
mee. De regeling zelf staat ter discussie (vanaf 2017 evaluatie). 

- De bestaande wetgeving is onduidelijk over de vrijstellingsregeling bij ‘zelfopwekking’, of 
wordt ter discussie gesteld in situaties van ‘zelflevering’.  

- De postcoderegeling  (verlaagd tarief) bij coöperatieve opwekking is nieuw en het is 
afwachten of er projecten mee van de grond komen. Het wordt als complex en risicovol 
ervaren en de business case is zeer marginaal.   

- De SDE+ subsidieregeling roept nog de minste discussie op. De toekenning ervaart men als 
een loterij; vooraf is niet bekend of het lukt. Investeringsonzekerheid. Kleinschalige 
zonprojecten zijn uitgesloten. 

 
De huidige stimuleringsmaatregelen – subsidie en fiscaal – leveren vooral voor zonprojecten veel 
discussie op. Een robuuste  en werkzame regeling voor collectieve zonprojecten is van belang willen 
burgers kunnen participeren in de energievoorziening.  
 

Het belangrijkste knelpunt is de structurele onverenigbaarheid bij fiscale stimulering van:  
1. De duurzaamheiddoelstellingen (zowel productie als energiebesparing)  
2. De doelstelling om belastingen te innen met energiebelastingen.   

 
Beide doelstellingen gaan niet samen. Deze situatie creëert een onzeker investeringsklimaat en leidt 
tot uitstel en mogelijk afstel van projecten. 
 

 
 

8.2 Stimulering blijft nodig, tenzij…. 
Ondersteuning van hernieuwbare energieproductie blijft voorlopig nog noodzakelijk tenzij (of 
totdat):   

- de productiekosten van hernieuwbare bronnen substantieel afnemen;  
- de productiekosten van grijze energie substantieel toenemen (hogere brandstofprijzen);  
- externe kosten worden verdisconteerd in de prijzen van grijze energie (en grijs dus relatief 

duurder wordt);  
- de gebruikers bereid zijn om substantieel meer te betalen voor groene stroom (en de 

marktprijs toeneemt).  
 
Afnemende productiekosten? 
@pm invullen 
 
Meer betalen voor lokaal opgewekte groene stroom?  
Zijn consumenten bereid om meer te betalen voor zonnestroom? Hoe meer zij zelf betalen, hoe 
minder de Staat hoeft bij te springen en hoe minder afhankelijk producenten zijn van nationale 
regelingen. Een kwart van de consumenten geeft aan bereid te zijn om circa €12 per maand extra te 
betalen voor groene stroom (volgens de Trendrapportage van ACM). Dit komt overeen met circa 4 
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cent extra per kWh voor groene stroom. Hiermee is een windproject wel, maar een zonproject nog 
niet rendabel te maken77.  
De meeste consumenten in Nederland hebben inmiddels wel een contract voor groene stroom.  
Een aanzienlijk aantal partijen (gemeenten, ondernemers, instellingen) blijkt bereid te zijn om in niet 
rendabele zonprojecten te investeren, bijvoorbeeld vanuit marketingoverwegingen.  
 
Fossiel duurder door ‘internalisering’ externe kosten? 
Als fossiel duurder wordt, is hernieuwbaar eerder rendabel. ‘De vervuiler betaalt’ is het principe 
achter beleidsvoorstellen voor een:  

 belasting op productie zoals een kolenbelasting of CO2 rechten (ETS systeem)  

 een naar milieu-impact gedifferentieerde energiebelasting op gebruik.  
 
Deze discussies zijn al jaren aan de gang en lijken vooralsnog weinig zoden aan de dijk te zetten.  De 
CO2 prijs is te laag (ca € 5 per ton) om impact te hebben, de kolenbelasting is kort ingevoerd en 
recent weer afgeschaft. Een gedifferentieerde energiebelasting is voorgesteld door de Europese Unie 
@check stand van zaken.78. Een zaak van lange adem…. 
 

8.3 Hoe dan wel? Alternatieve regelingen 
 
Hoe dan wel?  
De minst ingrijpende optie is natuurlijk om het huidige stelsel te handhaven en op knelpunten te 
repareren (m.n. vrijstelling, postcoderoos). Voor de korte termijn kan dit wenselijk zijn. Investeerders 
willen nu duidelijkheid en zitten niet te wachten op een langdurig proces voor een fundamentele 
systeemwijziging.  Het blijft dan echter wel lapwerk, vinden anderen. Voor de lange termijn is een 
meer structurele discussie nodig. Die discussie wordt nu al gevoerd. Het is van belang dat de alle 
marktpartijen – inclusief de energiecoöperaties – een bijdrage aan kunnen leveren.   
 

- In de context van het SER akkoord was een meer fundamentele discussie over 
energiebelasting en stimuleringsregelingen beoogd. Dit is kennelijk losgelaten. Wat betreft 
de coöperaties is de discussie versmald tot de uitwerking van de verlaagd tariefregeling 
(Regeerakkoord). In hoeverre deze versmalling een beargumenteerde  keuze was weet ik 
niet. @? 

- In het najaar van 2012 is – voorafgaand aan de SER - een multistakeholder overleg 
georganiseerd door Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie. Doel was een actieplan en 
Raamwerk voor ontwikkeling van een breed gedragen visie op toekomstbestendige 
energiebelastingen (november 2012)79 Dit is niet gerealiseerd omdat de 
belangentegenstellingen te groot bleken.  

 
Voor de langere termijn (na 2017 herziening salderingsregeling):   
 
Optie: Verruimde SDE+ collectieve zon 
De huidige SDE+ regeling is relatief beperkend voor zonprojecten. Te denken is aan een vervroegde 
openstelling van de regeling voor collectieve (lokale) opwekking  met een reële vergoeding voor de 

                                                      
77 ACM Trendrapportage marktwerking en consumentenvertrouwen in de energiemarkt - tweede helft 2013  
30-04-2014: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12904/Trendrapportage-marktwerking-en-consumentenvertrouwen-in-de-
energiemarkt---tweede-helft-2013/. Gemiddeld 3500 kWh per huishouden per jaar. SDE+ regeling gaat uit van een onrendabele top van 
14,8 minus 5,5 kWh = 9,3 cent per kWh.   
78 Diverse rapporten in 2011 naar de effecten voor Nederland. O.a CE Delft/ Ecofys:  
Europese energiebelastingrichtlijn (tariefdifferentiatie op basis van CO2). Status? 
79 Deelnemers: edecentraal, EnergieNederland, De GroeneZaak, Duurzame Energiekoepel, FMR CWM, LTO Nederland, Natuur&Milieu 
SETNL en VNO NCW.  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12904/Trendrapportage-marktwerking-en-consumentenvertrouwen-in-de-energiemarkt---tweede-helft-2013/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12904/Trendrapportage-marktwerking-en-consumentenvertrouwen-in-de-energiemarkt---tweede-helft-2013/
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onrendabele top (nu fase 6: 14,8 cent per kWh)  (‘SDE+ met community bonus’). Een deel van het 
SDE+ budget kan daarnaast geoormerkt worden voor collectieve zonprojecten.  

 
Optie: Invoedingtarief (Feed in tariff)   
Ook is te denken aan een systeem op basis van een invoedingtarief (feed in tariff) naar voorbeeld ons 
omringende landen. Hierbij is sprake van een vast of variabel tarief voor de productie over vaste 
periode (van bijvoorbeeld 15 jaar). Het tarief kan aangepast worden aan kostprijs van de installaties; 
naarmate de kostprijs afneemt, neemt ook het invoedingstarief af. Dit systeem heeft in Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk een enorme impuls aan duurzame energieprojecten gegeven en is ook de 
basis voor de spectaculaire toename van burgercoöperaties80.  Investeringszekerheid is de sleutel.\ 
 
De vraag is of je dit systeem ook voor alle duurzame productie zou moeten willen (in plaats van 
salderen). Dan zou je ook alle particulieren met zonnepanelen een speciaal invoedingstarief voor 
duurzame energie levering moeten gaan bieden (‘achter de meter’). Met oog op uitvoerbaarheid is 
beperking tot grotere systemen die direct invoeden op het netwerk (‘voor de meter’) waarschijnlijk 
haalbaarder.  
 
Het voordeel van de verruimde SDE+  en een invoedingstarief is de relatieve eenvoud:  
- er loopt maar één financieringstroom van de verstrekker van de subsidie- of invoedingstarief 

naar de eigenaar van de productie-installatie (bijvoorbeeld coöperatie).  
- Het biedt meer flexibiliteit; het is aan het collectief hoe de constructie (financieel, administratief, 

organisatorisch) wordt vormgegeven met de energieleveranciers, de leden en/ of andere 
partijen.  

- Het biedt investeringszekerheid van 15-20 jaar. Vermijd inherente onzekerheid van fiscale regime 
(horizonbepalingen, evaluaties, etc). 

-   
 
@@ verder uitwerken.  
Zie bijvoorbeeld systemen andere landen81.  
 

 

                                                      
80 DGRV Energy Cooperatives Survey, 2013. http://www.dgrv.de/ 
81 Onderzoek naar Europese stimuleringsregelingen: combinaties van subsidie (tenders) voor grootschalige installaties en feedin tariffs voor 
kleinschalige installaties. Zie Discussion paper DIW Berlin, THilo Grau, Comparision of Feed-in Tariffs and Tenders to Remunerate Solar 
Power Generation, 2014:  https://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.437484.de 


