
Voer integrale saldering energiebelasting in bij duurzame energieproductie 
ten behoeve van zelflevering  door coöperaties en bedrijven 
Huishoudens en MKB-bedrijven die zelf hun eigen duurzame energie opwekken, moeten 
voor deze productie altijd –en volledig- vrijgesteld worden van energiebelasting, óók 
als ze die duurzame energie collectief (bijvoorbeeld via een coöperatie) opwekken. De 
fiscale kosten van de vrijstelling worden gecompenseerd door het zeer lage tarief 
energiebelasting voor grootverbruikers iets te verhogen. 
 
Toelichting 
De minister van Financiën heeft belang bij stabiele opbrengsten van de 
energiebelasting. Maar het degressieve schijventarief van deze belasting stamt nog uit 
het fossiele tijdperk. Feitelijk wordt energiebesparing door deze opbouw gefrustreerd, 
want hoe meer energie je verbruikt, des te minder je betaalt. Met ons voorstel slaan we 
meerdere vliegen in één klap. Allereerst worden projecten voor duurzame energie 
bevorderd. Aan de andere kant wordt de prikkel voor grootverbruikers om energie te 
besparen versterkt. De belastingopbrengst blijft gelijk. Het voorstel leidt tot veel extra 
werkgelegenheid bij de technologiesector, die op dit moment in Nederland sterk 
achterblijft1. Tenslotte is het voorstel een flinke prikkel voor de verduurzaming van de 
agrarische sector, omdat veel duurzame energieprojecten door of in samenwerking met 
boeren gerealiseerd worden. De impliciete subsidie aan de glastuinbouw in de vorm van 
extra lage energiebelasting wordt juist verminderd, waardoor de prikkel voor duurzame 
investeringen in deze sector (geothermie, kas als energiebron) toeneemt. 
 
Nu betalen grootverbruikers van energie veel minder belasting dan kleinverbruikers. 
Voor gas is de energiebelasting voor huishoudens bijvoorbeeld 16,3 eurocent/m3, 
terwijl grootverbruikers boven 10 miljoen m3/jaar slechts 0,8 eurocent/m3 betalen, 
twintig keer zo weinig dus. Voor glastuinders, die vaak vallen in de schijf van 170.000 
tot 1.000.000 m3/jaar, is er nu een speciaal tarief van 2 eurocent/m3, terwijl andere 
(MKB-)afnemers in deze categorie 3,9 cent/m3 betalen.  
Bij elektriciteit zijn de verschillen nog groter. Huishoudens betalen per kWh stroom 
11,2 eurocent energiebelasting, grootverbruikers boven 10 miljoen kWh betalen slechts 
0,05 eurocent/kWh, meer dan tweehonderd keer minder dan huishoudens. 
 
Steeds meer huishoudens kiezen ervoor om geen zonnepanelen op het eigen dak te 
leggen (omdat ze geen geschikt dak hebben) of een windmolen in de tuin te zetten 
(lastig in de stad), maar om lid te worden van een coöperatie die bv. samen bij een boer 
in de omgeving een groter project realiseert. Voordeel is dat dit efficiënter is en meer 
duurzame stroom of groen gas oplevert per geïnvesteerde euro. Voor boeren is het een 
mogelijkheid om hun bedrijfsvoering te verbreden en extra inkomsten te verwerven uit 
duurzame energie. 
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1 Bron: Remmen los, advies over de versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in 
Nederland, raden voor de leefomgeving en infrastructuur, oktober 2011, p.7. 


