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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft wat nationale kosten zijn en hoe die zijn opgebouwd. De overheid gebruikt het begrip nationale kosten om inzicht te krijgen in 
kosten van maatregelen op maatschappelijk niveau. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent nationale kosten voor mogelijke maatregelen 
in de energietransitie. Naast definitie en doel staat bij investerings kosten en operationale kosten beknopt uitgelegd welke kosten meetellen bij het 

berekenen van nationale kosten voor maatregelen in de energietransitie. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.

Definitiekaart nationale kosten

Definitie

Doel

Investeringskosten

Nationale kosten beschrijven het saldo van kosten en baten van maatregelen voor de energietransitie

Nationale kosten gaan over alle kosten en baten die we als samenleving maken, ongeacht bij wie ze terechtkomen.
Nationale kosten vergelijken de directe kosten en baten van de maatregel ten opzichte van een basispad zonder de maatregel.
Bij nationale kosten worden alle kosten uitgedrukt tot kosten per jaar, zoals jaarlijkse kapitaalkosten.

Het berekenen van nationale kosten veronderstelt aannames over de toekomst

Het is onzeker hoe de omgeving zich ontwikkelt, zoals technologie, energieprijzen of CO2-beleid (omgevingsonzekerheid).
Het is onzeker hoe mensen reageren op veranderingen, bijvoorbeeld op aanpassingen van prijzen (gedragsonzekerheid).
Het is onzeker hoe een maatregel waarvoor kosten worden berekend precies wordt ingevuld (vormgevingsonzekerheid).

Nationale kosten worden gebruikt naast eindgebruikerskosten en maatschappelijke kosten

In de eindgebruikerskosten zitten alle kosten samengenomen, betalingen aan bedrijven, overheid en financiers, minus 
ontvangen subsidies; alles wat dus uiteindelijk op de rekening staat.
Maatschappelijke kosten kijken naar een bredere set van maatschappelijke effecten, zoals leefomgeving of veiligheid.

Met nationale kosten kan de overheid maatregelen onderling vergelijken

Nationale kosten kunnen worden uitgerekend voor een individuele maatregel (zoals het bouwen van een kerncentrale) of 
voor een pakket van maatregelen (zoals het Klimaatakkoord).
Met de nationale kosten kan de overheid maatregelen onderling vergelijken op kosteneffectiviteit: wat kost de vermindering 
van een ton broeikasgasuitstoot?

Bedrijven en consumenten investeren in kapitaalgoederen voor de energietransitie

Kapitaalgoederen zijn bijvoorbeeld productie-installaties, energie-infrastructuur of energiebesparingsmaatregelen.
Fluctuaties in aanbod van hernieuwbare energie vereisen investeringen in energie-infrastructuur.
Bedrijven betalen jaarlijks kapitaalkosten (rente en afschrijvingen) op hun investeringen.

Bedrijven maken operationele kosten om diensten en producten te kunnen leveren

Bedrijven maken kosten voor het functioneren van hun energie-installaties, zoals voor onderhoud en bediening.

Bedrijven en burgers betalen voor hun energiegebruik

Door de energietransitie kunnen zowel prijs als hoeveelheid gebruikte energie veranderen, zoals door energiebesparing.

Bedrijven betalen voor hun uitstoot

Grote bedrijven die CO2 uitstoten betalen geld voor hun uitstoot (onder het EU-emissiehandelssyteem).

Op systeemniveau maken partijen inpassingskosten voor hernieuwbare energiebronnen

Fluctuaties in aanbod van hernieuwbare energie leiden tot inpassingskosten, zoals inzet van reservecapaciteit  (onbalanskosten).

Wat zijn  
nationale kosten en 

waaruit bestaan  
nationale kosten voor de 

energietransitie?

Operationele kosten


