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Geldstromen in het energiesysteem

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft relevante typen geldstromen en hun belangrijkste kenmerken. De hier beschreven geldstromen hebben onderlinge 
wisselwerking maar zijn niet op te tellen tot één financiële stroom. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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Investeringen zijn uitgaven aan kapitaalgoederen die bedoeld zijn om langere tijd rendement te geven

Een bedrijf investeert geld in kapitaalgoederen, zoals een windmolen of gastransportnet, die daarna geld moeten opleveren.
Burgers investeren ook, bijvoorbeeld in isolatie of zuinige apparaten, om uitgaven aan energie te besparen.
De energievoorziening is een relatief ‘kapitaalintensieve’ sector: bedrijven investeren relatief veel voordat ze geld verdienen.

Investeringen leiden tot financieringsstromen

Financiers geven geld aan bedrijven voor investeringen, zoals banken, investeringsfondsen of aandeelhouders.
Een bedrijf krijgt door investeringen kapitaalkosten: rentebetalingen en afschrijvingen op kapitaalgoederen.
Bedrijven betalen hun kapitaalkosten uit de opbrengsten van de verkoop van goederen en diensten.

Exploitatiestromen gaan over de doorlopende productie, transport, distributie en levering van energie door bedrijven

Bedrijven maken exploitatiekosten om te produceren en ontvangen geld voor geleverde producten en diensten.
De exploitatiekosten vallen uiteen in vaste kosten, zoals de huur, en variabele kosten die meebewegen met de productie.

De overheid geeft geld uit om maatschappelijke doelen te realiseren

De overheid kan bedrijven en burgers met subsidies tegemoetkomen in de kosten, zowel voor investeringen als voor exploitatie.
De overheid kan met subsidies en belastingkortingen het gedrag van bedrijven en burgers sturen.
Overheidsuitgaven bestaan naast uitgaven ook uit kortingen op bestaande belastingen.

Burgers en bedrijven betalen belastingen en heffingen aan de overheid

De overheid legt gebruikers heffingen op om uitgaven te dekken, zoals de Opslag Duurzame Energie (ODE).
De overheid legt gebruikers belasting op om gedrag te sturen, zoals energiebelasting of uitstootheffing.
De overheid legt burgers en bedrijven algemene belastingen op om uitgaven te dekken, zoals loon- of winstbelasting.

Invoer en uitvoer gaat over de betalingen van en naar het buitenland voor energiedragers

Nederland betaalt buitenlandse partijen voor de import van energiedragers, zoals olie, kolen en gas.
Nederland ontvangt geld van buitenlandse partijen voor export van energiedragers, zoals gas en (bio)brandstoffen.
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