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Over deze kaart
Deze kaart is een van vier kaarten die samen de vier eisen beschrijven die de overheid stelt aan het energiesysteem: betrouwbaarheid, betaalbaarheid, 

duurzaamheid en veiligheid. Per kaart staat weergegeven hoe de overheid een eis inhoudelijk uitwerkt, wat hier voorbeelden van zijn en welke indicatoren 
kunnen aangeven hoe het met deze eis in de praktijk staat. Deze kaart maakt onderdeel uit van de uitgave Zó werkt energie in Nederland. 

Eisen aan het energiesysteem - Betaalbaarheid
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De overheid streeft naar de laagst mogelijke relatieve kosten voor eindverbruikers en voor de overheid

Betaalbaarheid valt uiteen in de betaalbaarheid voor uiteenlopende groepen verbruikers, zoals huishoudens, mkb of  
industrie, en betaalbaarheid voor de schatkist.
Betaalbaarheid is een relatieve maatstaf voor de kosten van eindverbruikers ten opzichte van hun inkomen of  
productiekosten en kosten van eindverbruikers in andere landen.

De overheid stuurt op een doelmatige werking van het energiesysteem

De marktordening in de energiemarkt is gericht op marktwerking: keuzevrijheid voor eindverbruikers en concurrentie.
De overheid voert de regie op onderdelen van het energiesysteem om de doelmatigheid te vergroten zoals bij ontwikkeling 
van het elektriciteitsnet op zee.

De overheid gebruikt kosteneffectiviteit als maatstaf voor het toekennen van subsidies

Bij het toekennen van SDE++-subsidies voor vermindering van CO2-uitstoot is kosteneffectiviteit van maatregelen leidend.

De overheid differentieert belastingtarieven om de betaalbaarheid voor groepen eindverbruikers te verbeteren

De overheid heft minder energiebelasting per eenheid energie voor aardgas en elektriciteit voor grotere verbruikers.
De overheid geeft burgers een ‘vermindering energiebelasting’ als tegemoetkoming voor de basisbehoefte aan energie.

De overheid subsidieert innovatie met als doel de energietransitie goedkoper te maken

De overheid subsidieert innovatieprogramma’s voor nieuwe technologie die kosten op den duur verlaagt.

Prijzen voor eindverbruikers voor energiedragers in Nederland in vergelijking met andere landen

Nederlandse huishoudens betalen inclusief belastingen gemiddeld minder voor elektriciteit dan gemiddeld in de EU en 
buurlanden.2

Nederlandse huishoudens betalen inclusief belastingen gemiddeld meer voor aardgas dan gemiddeld in de EU en buurlanden.3

De energiekosten van een huishouden als deel van het besteedbaar inkomen

Nederlandse huishoudens betalen gemiddeld 1690 euro per jaar aan energie in huis, bijna vier procent van het besteedbaar 
inkomen.4


