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Financiële beleidsinstrumenten voor de energietransitie

Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de financiële beleidsinstrumenten die overheden op verschillende bestuursniveaus inzetten om de energietransitie te bevorderen. Het gaat hier om 

structurele inzet van instrumenten, anders dan eenmalige of kortdurende inzet van publieke middelen. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.

Subsidies en
fiscale kortingen

De nationale overheid subsidieert de productie van duurzame energie

Producenten van hernieuwbare energie (elektriciteit, warmte, gas) krijgen subsidie (SDEK/SDE++).
Huishoudens die zelf elektriciteit opwekken met zonnepanelen krijgen belastingvoordeel (salderingsregeling).
Coöperaties of verenigingen van eigenaren die zelf hernieuwbare elektriciteit opwekken krijgen subsidie.

De nationale overheid subsidieert maatregelen voor energiebesparing en CO2-reductie

Bedrijven krijgen subsidie voor CO2-reducerende technologieën (SDEK/SDE++) of investeringen (VEKI).
Bedrijven krijgen investeringsaftrek voor CO2-reductie, energiebesparing of duurzame energie (EIA, MIA, VAMIL).
Huis- of gebouweigenaren krijgen een investeringssubsidie voor isolatie en duurzame apparaten (ISDE).

De nationale overheid subsidieert het gebruik van elektrisch wegvervoer

Eigenaren en gebruikers van elektrische auto’s betalen geen of een gereduceerd belastingtarief voor aanschaf (BPM) en 
gebruik (MRB, bijtelling).

De Europese Unie en de nationale overheid subsidiëren onderzoek naar nieuwe, duurzame technologie

Bedrijven en kennisinstellingen ontvangen subsidie voor maatschappelijk relevant onderzoek uit het programma.
Bedrijven en kennisinstellingen krijgen subsidie voor gezamenlijke, missiegedreven innovatie (Topsector Energie, MOOI).
Bedrijven krijgen subsidie voor innovatie in hernieuwbare productietechnologie (HER+).

De overheid subsidieert demonstratie en introductie van innovatieve technologie door de markt

Bedrijven krijgen subsidie als zij onderdeel zijn van een Europabreed project van maatschappelijk belang (IPCEI), zoals 
accu-ontwikkeling of waterstofontwikkeling.
Bedrijven krijgen subsidie voor marktintroductie van koolstofarme technologie uit het EU Innovation Fund.
De rijksoverheid subsidieert de demonstratie van nieuwe technologie voor energiebesparing, hernieuwbare productie of 
CO2-besparing (DEI+).

De Europese Unie subsidieert regio’s om de energietransitie beter te kunnen doorlopen

Regio’s ontvangen subsidies uit het ‘Just Transition Fund’ van de EU om zich aan te passen aan de energietransitie.

De nationale overheid stelt tarieven vast voor belasting op energiegebruik

Verbruikers betalen energiebelasting op elektriciteit en aardgas afhankelijk van de hoeveelheid die zij geleverd krijgen.
Huishoudens en bedrijven betalen een extra heffing op elektriciteit en aardgas (Opslag Duurzame Energie, ODE).
Gebruikers van transportbrandstoffen betalen accijns voor benzine, diesel en lpg.

De Europese Unie en de nationale overheid leggen heffingen op voor CO₂-uitstoot

Industriële bedrijven die onder het emissiehandelssysteem vallen betalen aanvullend een Nederlandse CO2-heffing.
Elektriciteitsproducenten gaan een minimale CO₂-prijs betalen voor hun uitstoot als de ETS-prijs onder een minimumniveau zakt.

De nationale overheid bepaalt nettarieven voor aansluiting en gebruik van energienetten

Netbeheerders krijgen kosten vergoed voor beheer en exploitatie en een redelijk rendement op investeringen in infrastructuur.

De nationale overheid participeert financieel in energiebedrijven

Staatsdeelnemingen investeren in innovatie en infrastructuur (Gasunie, TenneT). 
Staatsdeelnemingen investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energie (EBN).

De EU, nationale en provinciale overheden investeren via fondsen in projecten voor de energietransitie

De Europese Investeringsbank (EIB) financiert energietransitieprojecten.
Invest-NL investeert mee in projecten en bedrijven die de energietransitie bevorderen.
Het Nationaal Groeifonds investeert in grote projecten (minimaal 30 miljoen) rond kennisontwikkeling, innovatie of infrastructuur.
Provinciale ontwikkelingsfondsen investeren in energietransitieprojecten.
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