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Samenvatting
I Energiebelasting is een instrument dat overheden niet alleen kunnen gebruiken om

inkomsten te genereren, maar ook om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen. Met
deze belasting kan ervoor worden gezorgd dat de prijssignalen voor verschillende
energieproducten een afspiegeling vormen van hun effecten op het milieu, en dat
bedrijven worden aangemoedigd om groenere keuzes te maken.

II In de energiebelastingrichtlijn zijn minimumbelastingniveaus vastgesteld om ervoor
te zorgen dat de interne markt naar behoren functioneert. De richtlijn kan ook worden
gebruikt ter ondersteuning van ander relevant beleid, zoals klimaatactie.

III In juli 2021 heeft de Commissie een herziening van de energiebelastingrichtlijn en

nieuwe wetgeving voorgesteld om de ambitieuzere EU-klimaatdoelstelling voor 2030
te ondersteunen en de EU op weg te helpen naar klimaatneutraliteit tegen 2050. Met
de voorstellen wordt onder meer beoogd de wetgeving af te stemmen op de
klimaatdoelstellingen.

IV In deze analyse is gebruikgemaakt van onze eerdere werkzaamheden op het

gebied van energie, klimaatverandering en belastingheffing, alsmede van openbaar
beschikbare informatie en materiaal dat specifiek voor dit doeleinde is verzameld,
teneinde aanvullende inzichten te verschaffen met betrekking tot energiebelasting. Wij
willen een bijdrage leveren aan het lopende debat over energiebelasting en
klimaatverandering.

V In onze analyse richten wij ons op:
o

de consistentie van de huidige niveaus van energiebelasting en koolstofbeprijzing
met de klimaatdoelstellingen;

o

energiesubsidies, met bijzondere aandacht voor subsidies voor groene en fossiele
brandstoffen;

o

de huidige energiebelastingrichtlijn, waarin minimumtarieven voor
energiebelasting zijn opgenomen, en de manier waarop het nieuwe voorstel van
de Commissie de tekortkomingen van deze richtlijn aanpakt.

VI Energiebelasting kan een belangrijke drijfveer zijn voor de verwezenlijking van de
klimaatdoelstellingen. In bepaalde sectoren is echter sprake van aanzienlijke
verlagingen en vrijstellingen. Uit onze analyse kwam naar voren dat het

5
belastingniveau voor energiebronnen geen afspiegeling vormt van de
broeikasgasemissies van deze bronnen.

VII We constateren dat de prijs van energieproducten — na het effect van

belastingen en broeikasgasemissierechten — de afgelopen jaren geen afspiegeling
vormde van de milieukosten van emissies.

VIII In haar evaluatie van de energiebelastingrichtlijn rapporteerde de Commissie

tekortkomingen in de wetgeving inzake minimale belastingtarieven. Een van de
doelstellingen van de wetgevingsvoorstellen van de Commissie in het kader van het
“Klaar voor 55”-pakket is het afstemmen van energiebelastingen op de energie-inhoud
en het bestrijken van meer sectoren in het EU-emissiehandelssysteem.

IX Energiesubsidies kunnen worden gebruikt voor een transitie naar een minder

koolstofintensieve economie. Subsidies voor fossiele brandstoffen staan een efficiënte
energietransitie daarentegen in de weg en zijn het afgelopen decennium relatief
constant gebleven, ondanks de toezeggingen van de Commissie en sommige lidstaten
om deze uit te faseren.

X We constateren dat de Europese Unie bij de herziening van de wetgeving met de
volgende uitdagingen wordt geconfronteerd:
o

zorgen voor consistentie voor sectoren en energiedragers die eerder een
gunstigere behandeling kregen;

o

verlagen van de subsidies voor fossiele brandstoffen, en

o

afstemmen van de klimaatdoelstellingen op maatschappelijke behoeften.

Deze uitdagingen zullen moeten worden aangegaan in de institutionele context van
unanimiteit inzake belastingaangelegenheden.
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Inleiding
Beleid inzake energiebelasting ter ondersteuning van
klimaatactie

01 Energiebelasting is een begrotingsinstrument dat ook kan worden gebruikt als

een instrument om groenere energiekeuzes te stimuleren. In de EU-27 maken
energiebelastingen meer dan driekwart van de totale milieubelastingen uit (zie
figuur 1). In het kader van de Europese Green Deal is de Commissie voornemens de
energiebelasting af te stemmen op de klimaatdoelstellingen.

Figuur 1 — Energiebelastingen en koolstofbeprijzing in de EU-27 als
aandeel van de milieubelastingen
Milieubelasting 330 miljard EUR

belastingen op de negatieve milieueffecten van goederen of diensten

78 %

258 mld. EUR
Energiebelastingen en
koolstofbeprijzing
→ energieproducten voor
vervoersdoeleinden
→ energieproducten voor
stationaire doeleinden
→ broeikasgassen

19 %

3%

62 mld. EUR

10 mld. EUR

Vervoersbelastingen
exclusief belastingen op
vervoersbrandstoffen

Andere belastingen op
verontreiniging/hulpbronnen
exclusief CO2-belastingen

→ Belastingen i.v.m. het
eigendom en gebruik van
motorvoertuigen

→ Belastingen op hulpbronnen:
op winning/gebruik van
natuurlijke hulpbronnen (bijv.
jacht- of visvergunningen)

→ Belastingen i.v.m.
vervoersdiensten (bijv. belasting
voor luchtvaartpassagiers,
heffingen op vluchten)

→ Verontreinigingsheffingen: op
emissies in lucht of water, beheer
van vast afval, geluidsniveau

NB: De gegevens van Eurostat over milieubelastingen omvatten de ETS-opbrengsten die in de nationale
rekeningen als belastingen zijn geregistreerd.
Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX), gegevens uit
2019.
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02 Energiebelastingen en koolstofemissierechten zijn gebaseerd op1:
o

energieproducten voor vervoersdoeleinden (zoals benzine, gasolie, aardgas,
kerosine of stookolie);

o

energieproducten voor stationaire doeleinden (bijv. stookolie, aardgas, steenkool,
petroleumcokes, biobrandstoffen en elektriciteit);

o

broeikasgassen: koolstofgehalte van brandstoffen. Gegevens van Eurostat over
dergelijke belastingen omvatten opbrengsten uit vergunningen in het kader van
het emissiehandelssysteem (Emission Trading System, ETS) van de EU die als
belastingen in de nationale rekeningen worden geregistreerd.

03 Energiebelastingen en koolstofbeprijzing kunnen verschillende vormen
aannemen:
o

specifieke belastingen op brandstofverbruik (voornamelijk accijnsheffingen),
meestal in de vorm van een belastingtarief per fysieke eenheid (liter of kilogram)
of energie-eenheid (kilowattuur of gigajoule);

o

expliciete koolstofbelastingen, meestal in de vorm van een belastingtarief voor
energieverbruik op basis van koolstofgehalte;

o

in emissiehandelssystemen verhandelde emissierechten.

04 Energiesubsidies kunnen direct of indirect zijn:
o

direct: wijzigingen in effectieve belastingtarieven (bijv. belastingrestituties en kredieten) en subsidies en garanties die het gebruik van een bepaalde
energiebron in plaats van een andere energiebron stimuleren;

o

indirect: marktinterventies (bijv. kwantitatieve in- of uitvoerbeperkingen,
administratieve prijsstelling), te lage prijzen van vergunningen en licenties,
preferentiële rente voor leningen, verschuiving van risico's, externe effecten die
buiten beschouwing worden gelaten of te laag worden ingeschat
(broeikasgasemissies, verontreiniging, afval, uitputting van natuurlijke
hulpbronnen).

1

Eurostat, Environmental taxes — A statistical guide, editie 2013.
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05 Er is in de EU geen standaarddefinitie van energiesubsidies. De OESO geeft een

ruime definitie van energiesubsidies 2: maatregelen die de consumentenprijzen onder
en de producentenprijzen boven het marktniveau houden of de kosten voor
consumenten of producenten verminderen.

06 Beleid inzake energiebelasting is een van de diverse instrumenten die kunnen

worden gebruikt om klimaatdoelstellingen te verwezenlijken. Andere voorbeelden zijn
wetgeving waarin streefdoelen worden vastgesteld (bijv. de wetgeving inzake de
verdeling van de inspanningen, waarbij bindende reductiestreefdoelen voor
broeikasgasemissies zijn vastgesteld 3), regelgevingsnormen (bijv. inzake
voertuigemissies) en financieringsregelingen (zoals voor investeringen in energieefficiëntie).

Streefdoelen en verbintenissen van de EU

07 In overeenstemming met de Europese Green Deal is in de Europese klimaatwet4

een minimale nettoreductie van broeikasgassen met 55 % vastgesteld (ten opzichte
van 1990) als tussentijdse doelstelling voor 2030, een stijging ten opzichte van de
vorige doelstelling met 40 %. De Commissie heeft op 14 juli 2021 een reeks voorstellen
gepubliceerd waarmee zij beoogt het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid
af te stemmen op de nieuwe tussentijdse klimaatdoelstelling voor 2030, het zogeheten
“Klaar voor 55”-pakket 5. Dit pakket omvat tevens aangescherpte streefcijfers voor
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie (zie figuur 2).

2

OESO, Environmentally Harmful Subsidies: Challenges for Reform, 2005.

3

Website van de Commissie — Vragen en antwoorden met betrekking tot de verordening
inzake de verdeling van de inspanningen.

4

Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot
vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese
klimaatwet”) (PB L 243 van 9.7.2021, blz. 1).

5

Website van de Commissie — Persbericht over de Europese Green Deal.
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Figuur 2 — Geactualiseerde klimaatdoelstellingen

Eerdere
verbintenis:
40 % BKGreductie

Geldende
wetgeving*

Huidige
verbintenis:
55 % BKGreductie

Voorgestelde
wetgeving**

Aandeel van hernieuwbare energie
32 %

40 %

Verbetering in de energie-efficiëntie t.o.v. de
uitgangswaarden voor 2030
32,5 % — primair en
eindenergieverbruik

39 % — primair
energieverbruik
36 % —
eindenergieverbruik

* Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82)
en Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende
wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 210).
** Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad wat de bevordering van energie
uit hernieuwbare bronnen betreft (COM(2021) 557 final) en Voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie (herschikking) (COM(2021) 558 final).
Bron: ERK, op basis van de eerdergenoemde wetgeving en wetgevingsvoorstellen.

08 In 2009 riep de G20 op tot de uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen

tegen 2020 6. De EU en sommige van haar lidstaten hebben toegezegd inefficiënte
subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk in 2025 uit te faseren 7. De Commissie
heeft zich ook verbonden tot duurzameontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable
Development Goals, SDG’s) 8, die uiterlijk in 2030 moeten zijn verwezenlijkt, met
inbegrip van SDG 7 inzake betaalbare en schone energie en SDG 12.C inzake de
rationalisering van inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die verspilling in de
hand werken.
6

Verklaring van G20-leiders op de top in Pittsburgh, september 2009.

7

Verklaring van G7-leiders in Ise-Shima, G7-top in Ise-Shima, 26-27 mei 2016.

8

https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en
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09 In 2013 stelde de Commissie in haar zevende milieuactieplan voor, uiterlijk in

2020 de belasting van arbeid naar het milieu te verleggen 9 ter ondersteuning van het
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. In de praktijk is het aandeel van
milieubelastingen in de totale belastingopbrengsten sinds 2016 licht gedaald, terwijl
het aandeel van belastingen op arbeid een marginale stijging vertoonde (zie figuur 3).

Figuur 3 — Milieubelastingen en belastingen op arbeid als percentage
van de totale belastingopbrengsten (2008-2019)
% van totale belastingopbrengsten
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NB: De gegevens van Eurostat over milieubelastingen omvatten de ETS-opbrengsten die in de nationale
rekeningen als belastingen zijn geregistreerd.
Bron: ERK, op basis van Eurostat, Environmental tax revenues (ENV_AC_TAX) en Europese Commissie,
Taxation trends.
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Als onderdeel van prioritaire doelstelling 6 van Besluit nr. 1386/2013/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake een nieuw algemeen
milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 “Goed
leven, binnen de grenzen van onze planeet” (PB L 354 van 28.12.2013).

11

EU-wetgeving inzake energiebelasting, koolstofbeprijzing en
energiesubsidies

10 De EU-bevoegdheden op het gebied van indirecte belastingen omvatten het

coördineren, harmoniseren en aanpassen van btw en accijnzen, aangezien deze
gevolgen kunnen hebben voor de eengemaakte markt. Het fiscale beleid is een van de
EU-beleidsterreinen waarop de besluitvorming met eenparigheid van stemmen
plaatsvindt 10.

11 In de energiebelastingrichtlijn (EBR) van de EU11 wordt het

minimumbelastingniveau voor bepaalde energieproducten en -sectoren vastgesteld.
Hiermee wordt met name beoogd nationale wetgeving te harmoniseren teneinde
verstoringen op de interne markt te vermijden.

12 De EU-ETS-richtlijn12 is in dit verband ook van belang. In deze richtlijn wordt met
name een koolstofprijs vastgesteld voor emissies die afkomstig zijn van installaties in
de sector elektriciteitsopwekking en energie-intensieve industrieën, zodat
ondernemingen in deze sectoren worden gestimuleerd om emissies te reduceren. De
koolstofprijs wordt dus bepaald door de markt.

13 Sommige energiesubsidies kunnen een vorm van staatssteun zijn, hetgeen in

beginsel onverenigbaar is met EU-regels inzake de interne markt. De Commissie heeft
de bevoegdheid om te beslissen of dergelijke subsidies staatssteun vormen en of ze
verenigbaar zijn met EU-regels inzake de interne markt. Als leidraad voor haar
beoordeling heeft de Commissie de “Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van
milieubescherming en energie 2014-2020” 13 gepubliceerd. In juni 2021 heeft de
10

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad,
Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU
(COM(2019) 8 final).

11

Richtlĳn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de
communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283
van 31.10.2003).

12

Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad, voor het laatst gewijzigd
in 2018 (PB L 275 van 25.10.2003).

13

Mededeling van de Commissie, Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van
milieubescherming en energie 2014-2020 (2014/C 200/01) (PB C 200 van 28.6.2014, blz. 1).

12
Commissie nieuwe ontwerprichtsnoeren inzake staatssteun ten behoeve van klimaat,
milieubescherming en energie 2022 14 gepubliceerd.

14 Met het voorstel voor het “Klaar voor 55”-pakket wordt onder meer beoogd:
o

een bredere grondslag voor energiebelasting te creëren en de minimumtarieven
voor energiebelasting te verhogen door middel van wijzigingen in de EBR;

o

het emissiehandelssysteem uit te breiden tot andere sectoren, zoals wegvervoer
en gebouwen;

o

een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie op te zetten om rekening te houden
met de broeikasgasemissies van ingevoerde producten als alternatief voor
kosteloze emissierechten binnen de EU.

14

Mededeling van de Commissie, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental
protection and energy 2022.

13

Reikwijdte en aanpak van de analyse
15 In deze analyse hebben we onderzocht hoe energiebelastingen,

koolstofbeprijzing en energiesubsidies bijdragen tot de verwezenlijking van de
klimaatdoelstellingen van de EU. We hebben de relevante EU-wetgeving geanalyseerd,
met name de bestaande EBR en het voorstel van de Commissie voor de actualisering
hiervan. De analyse bestrijkt de periode 2008-juli 2021. We hebben rekening
gehouden met aanvullende gegevens die na juli 2021 beschikbaar zijn gekomen voor
de prijs van EU-emissievergunningen (tot 30 november 2021) en voor energiesubsidies
(gegevens van oktober 2021).

16 Dit is geen controleverslag maar een analyse die voornamelijk is gebaseerd op

openbaar beschikbare informatie of materiaal dat specifiek voor dit doel is verzameld.
We onderzochten geldende EU-wetgeving en voorgestelde richtsnoeren, evaluaties,
monitoringverslagen, nationale energie- en klimaatplannen (National Energy and
Climate Plans, NECP’s), studies en verslagen van internationale organisaties, ngo’s en
nationale autoriteiten, alsmede door of voor de Europese Commissie opgestelde
verslagen. Wij analyseerden gegevens van Eurostat en internationale instellingen,
maar ook van enkele nationale autoriteiten. We bespraken de gebieden waarop deze
analyse betrekking heeft met personeel van de Commissie, relevante ngo’s en
denktanks. Onze analyse is ook gebaseerd op andere ERK-verslagen,
wetenschappelijke publicaties en andere openbaar beschikbare informatie.

17 Onze analyse volgt op de recente publicatie van het “Klaar voor 55”-pakket van

de Commissie. Wij streven ernaar een onafhankelijk beeld te geven van
energiebelasting als input voor het wetgevingsdebat.

18 Het verslag bestaat uit drie delen:
o

de huidige energiebelastingniveaus in de lidstaten en de instrumenten voor
koolstofbeprijzing, alsmede de wijze waarop deze de klimaatdoelstellingen
ondersteunen;

o

energiesubsidies en hoe deze klimaatactie stimuleren;

o

de bijdrage van de EBR aan de klimaatdoelstellingen.
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Huidige energiebelastingen en
koolstofbeprijzing
Belastingheffing en energie-efficiëntie

19 In de beoordeling uit 2019 van de voortgang op weg naar de nationale energie-

efficiëntiestreefcijfers voor 2020 15 bepaalde de Commissie wat de belangrijkste
drijfveren voor energiebesparingen zijn. Volgens deze beoordeling waren verplichte
energie-efficiëntieregelingen goed voor 36 % van de gerapporteerde
energiebesparingen. Maatregelen op het gebied van energiebelasting die verder
gingen dan het minimumtarief van de EU waren, met 16 % van de totale
gerapporteerde energiebesparingen, de op een na belangrijkste drijfveer.

20 Energiebelasting kan een cruciale drijfveer zijn voor de verwezenlijking van de

EU-klimaatdoelstellingen 16. Vier lidstaten kwantificeerden de impact van geplande
maatregelen op het gebied van energiebelasting in hun NECP's. Hun ramingen
varieerden van 4 % tot 32 % van de totale verwachte energiebesparingen (32 % in
Duitsland, 14 % in Litouwen, 10 % in Finland en 4 % in Tsjechië).

21 De OESO heeft een negatieve correlatie tussen belastingheffing en energie-

intensiteit van het bbp aangetoond 17 en concludeerde dat landen met hogere
energiebelastingen over het algemeen een minder energie-intensieve economie
hebben 18. Wij verrichtten een soortgelijke beoordeling voor EU-lidstaten en stelden
een vergelijkbaar verband vast.

15

Verslag van de Commissie aan het Europees parlement en de Raad, Beoordeling voor 2019
van de door de lidstaten gemaakte voortgang op weg naar de nationale energieefficiëntiestreefcijfers voor 2020 en met de uitvoering van Richtlijn 2012/27/EU betreffende
energie-efficiëntie, overeenkomstig artikel 24, lid 3, van die richtlijn, COM(2020) 326 final.

16

https://ec.europa.eu/taxation_customs/commission-priorities-2019-24-andtaxation/european-green-deal-what-role-can-taxation-play_en

17

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Glossary:Energy_intensity

18

OESO, Taxing energy use 2019, oktober 2019.

15

Belastingheffing per sector en product

22 In het kader van een recente studie werd berekend dat het tarief voor

energiebelasting in de EU gemiddeld 25 EUR/MWh bedraagt en het effectieve
belastingtarief (met inachtneming van belastingrestituties, -kredieten en -verlagingen)
18 EUR/MWh 19. Als onderdeel van de effectbeoordeling voor haar voorstel voor een
herziening van de EBR 20 publiceerde de Commissie effectieve belastingtarieven voor
specifieke brandstoffen voor bepaalde sectoren, maar geen algehele effectieve
belastingtarieven per sector.

23 In figuur 4 is de gemiddelde energiebelasting in de verschillende sectoren te zien,

berekend door de totale opbrengsten uit energiebelasting in een sector te delen door
het totale energieverbruik van die sector. Uit gegevens van het Trinomics-verslag 21 dat
in opdracht van de Commissie is opgesteld, blijkt dat de gemiddelde energiebelasting
sterk varieert, van nul voor internationaal luchtvervoer tot meer dan 50 EUR voor
wegvervoer.

19

Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, oktober 2020.

20

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de Unieregeling voor de
belasting van energieproducten en elektriciteit (herschikking), COM(2021) 563 final.

21

Zie voetnoot 19.
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Figuur 4 — Energiebelastingen per sector in EUR/MWh
50,0

26,4

12,7
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Bron: ERK, op basis van Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments — Final Report Energy Taxes, oktober 2020, blz. 22.

24 De gemiddelde belastingtarieven voor energieproducten liepen uiteen van

1,7 EUR/MWh tot 107,8 EUR/MWh (zie figuur 5). Deze variaties vormen geen
afspiegeling van verschillen in koolstofefficiëntie. De belastingen op steenkool zijn
lager dan die op aardgas (dat koolstofefficiënter is), en de belasting op sommige
fossiele brandstoffen is aanzienlijk lager dan die op elektriciteit (die kan worden
opgewekt uit koolstofarme bronnen).

51,1

17

Figuur 5 — Belastingen per energieproduct in EUR/MWh
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Bron: ERK, op basis van Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments — Final Report Energy Taxes, oktober 2020, blz. 25.

Koolstofbeprijzing

25 Internationale instellingen22 hebben opgemerkt dat met adequate prijzen voor

koolstofemissies de klimaatdoelstellingen kunnen worden ondersteund en dat ze een
efficiënt instrument kunnen zijn om emissies terug te dringen. Dit houdt ook in dat
vervuilers betalen voor de maatschappelijke kosten van emissies als gevolg van
energiegebruik. Koolstofemissies kunnen worden beprijsd via expliciete
koolstofbelastingen en accijnzen (waarvoor een impliciet koolstofbelastingequivalent
kan worden berekend) of via een emissiehandelssysteem zoals het EU-ETS.

22

IMF Fiscal Monitor, How to mitigate climate change, oktober 2019; OESO, Effective Carbon
Rates 2021, mei 2021; IEA, Energy Policy Reviews; website Wereldbank.
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26 In ons verslag over duurzame financiering23 hebben we de Commissie aanbevolen

aanvullende maatregelen vast te stellen om ervoor te zorgen dat de beprijzing van
broeikasgasemissies de milieukosten ervan beter weerspiegelt.

ETS-sectoren ontvangen kosteloze rechten voor een deel van hun
emissies

27 Het EU-ETS is van toepassing op de sectoren elektriciteits- en warmteopwekking,

energie-intensieve industrieën en commerciële luchtvaart binnen de EU. De totale
emissies van deze sectoren worden door het systeem beperkt. In het kader van het EUETS moeten ondernemingen emissierechten verwerven die gelijkwaardig zijn aan hun
broeikasgasemissies. De standaardoptie is om deze op een veiling te kopen. Rechten
worden echter in sommige lidstaten kosteloos toegewezen aan energie-intensieve
industrieën (zoals de staal- en cementproductie) en aan de modernisering van de
sector elektriciteitsopwekking. In ons verslag uit 2020 over het EU-ETS 24 constateerden
we dat de toewijzing van kosteloze rechten onvoldoende doelgericht was om het risico
op koolstoflekkage weer te geven. In het kader van de herziene EU-ETS-wetgeving van
2018 wordt het systeem van kosteloze toewijzingen met nog eens tien jaar verlengd 25.

Expliciete koolstofbelastingen kwamen steeds vaker voor, maar lopen
aanzienlijk uiteen tussen de lidstaten

28 Het gebruik van expliciete koolstofbelastingen, waarmee een direct prijskaartje

wordt gehangen aan CO2-emissies, is in de loop der tijd toegenomen. In 2008 hieven
zeven lidstaten expliciete koolstofbelastingen. Momenteel hebben 14 EU-lidstaten een
dergelijke belasting (zie figuur 6). Deze belastingen variëren in hoogte van
0,1 EUR/ton CO2 in Polen tot meer dan 100 EUR/ton CO2 in Zweden. Deze belastingen
zijn doorgaans niet van toepassing op sectoren die al onder het EU-ETS vallen. Het

23

ERK, Speciaal verslag nr. 22/2021: Duurzame financiering: consistenter EU-optreden nodig
om financiering te heroriënteren naar duurzame investeringen, september 2021.

24

ERK, Speciaal verslag nr. 18/2020: Het emissiehandelssysteem van de EU: gerichtere
toewijzing van kosteloze rechten noodzakelijk, september 2020.

25

Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot
wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties
en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PB L 76 van 19.3.2018,
blz. 3).
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gedekte percentage totale emissies is het hoogst in Ierland (49 %), gevolgd door
Denemarken en Zweden (40 %).

Figuur 6 — Expliciete koolstofbelastingen in de EU
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Benchmarking als instrument om het belastingniveau te
evalueren
De belastingen van de lidstaten en de prijzen van ETS-rechten

29 De OESO heeft onlangs nationale koolstofprijzen vergeleken met de diverse
kosten van koolstof 26:
o

30 EUR/ton CO2 — een benchmark van een historisch lage prijs. CO2-prijzen onder
deze benchmark leiden niet tot een zinvolle CO2-verlaging;

o

60 EUR/ton CO2 — een gemiddelde raming van de koolstofkosten in 2020, die
eveneens een lage raming van de koolstofkosten in 2030 vertegenwoordigt. Een
koolstofprijs van 60 EUR/ton CO2 in de jaren dertig van de 21e eeuw komt
overeen met een langzame decarbonisatie;

o

120 EUR/ton CO2 — een centrale raming van de koolstofprijs die nodig is in 2030
om halverwege de eeuw koolstofvrij te zijn. De OESO merkt op dat 120 EUR beter
overeenkomt met recente ramingen van de totale maatschappelijke kosten van
koolstof.

30 De belastingniveaus in de EU-lidstaten voor energiegebruik anders dan

brandstoffen voor wegvervoer (zie figuur 4 en figuur 5) liggen onder de 30 EUR/ton
CO2, het niveau waarop de OESO verwacht dat een begin zal worden gemaakt met
inspanningen ter verlaging hiervan.

31 Het EU-ETS is gebaseerd op een langetermijnplan voor een geleidelijke verlaging

van het plafond voor de totale emissies voor ETS-sectoren. Er wordt hierbij vanuit
gegaan dat de prijzen zullen stijgen, waardoor bedrijven ertoe kunnen worden
aangezet eerder te handelen. De prijs van emissierechten in het EU-ETS varieerde in de
loop der tijd sterk (zie figuur 7). Tussen 2008 en 2020 daalden de CO2-emissies die
onder het ETS vallen met ongeveer 40 %, ondanks het feit dat de EU-ETS-prijs onder de
laagste benchmark van de OESO lag27. De EU-ETS-prijs is sindsdien gestegen: eind
november 2021 bedroeg de prijs van een emissierecht meer dan 70 EUR.

26

OESO, Effective carbon rates 2021, mei 2021.

27

Op basis van gegevens van het EEA.
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Figuur 7 — Ontwikkeling van de prijs van emissierechten
Emissies van stationaire installaties
2,5

Prijs ETS-recht (EUR)

80

30 november 2021
Prijs: 75,4

70

2,0

60

40
30

1,5

23 juli 2019
Prijs: 29,8

50
30 juni 2008
Prijs: 30,8

20

1,0

2 januari 2017
Prijs: 6,1

17 april 2013
Prijs: 2,7

0,5

10
0
2008

18 maart 2020
Prijs: 15,2
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Miljard ton CO2-equivalent

90

0,0
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Sectoren waar een hogere koolstofprijs is vereist

32 De CO2-prijs die het concurrentievoordeel van fossiele brandstoffen zou

verminderen, verschilt per sector van economische activiteit en technologie (zie
figuur 8). Het Institut du Développement Durable et des Relations Internationales
(IDDRI) berekende dat koolstofarme technologie voor de cementindustrie
kostendekkend zou zijn bij een koolstofprijs van 40 tot 80 EUR/ton CO2 en voor staal bij
een prijs van 50 tot 90 EUR per ton CO2 28. Op basis van gegevens van het
Internationaal Energieagentschap raamden we dat een koolstofprijs van meer dan
70 EUR/ton CO2 nodig zou zijn om de invoering van duurzame luchtvaartbrandstoffen
en investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor koolstofarme technologieën voor
de luchtvaart te stimuleren.

28

IDDRI, Decarbonising basic materials in Europe, oktober 2019.
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Figuur 8 — Geraamde break-even-prijs van CO2 om het
concurrentievoordeel van fossiele brandstoffen ten opzichte van
koolstofarme technologieën te verminderen

Bron: ERK, op basis van gegevens van Cordis, de website van de Commissie en de ICCT voor de emissieintensiteit van industrieën; gegevens van IDDRI en eigen berekeningen op basis van IEA-gegevens, de
gemiddelde olieprijs en de gemiddelde EUR/USD-wisselkoers in juni 2021 voor de break-evenprijs.

33 Belastingheffing is echter maar één van de elementen die nationale overheden

kunnen inzetten. Er zijn in de EU al sectorale regels en voorschriften, bijvoorbeeld
normen inzake luchtkwaliteit en grenswaarden voor voertuigemissies. De lidstaten
beschikken over specifiek beleid om klimaatvriendelijker te worden, zoals het recente
Franse voorstel om korteafstandsvluchten te verbieden wanneer er een alternatief
over het spoor is.
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Maatschappelijke aspecten van belastingheffing

34 De effecten van energiebelasting op huishoudens kunnen aanzienlijk zijn en

weerstand veroorzaken. De Commissie constateerde dat de bedragen die huishoudens
uitgeven aan energie (voor zowel verwarming als vervoer) aanzienlijk uiteenlopen. In
Luxemburg, Malta, Finland en Zweden geven de armste huishoudens in het laagste
deciel van de inkomensverdeling minder dan 5 % van hun inkomen aan energie uit. In
Tsjechië en Slowakije besteden deze huishoudens meer dan 20 % van hun inkomen
aan energie 29.

35 Om het risico op afwijzing van belastinghervormingen te beperken, hebben

internationale organisaties 30 aanbevolen veel transparanter te communiceren over de
redenen voor belastinghervormingen en het gebruik van de opbrengsten, verlagingen
van andere belastingen en herverdelingsmaatregelen (zie ook kader 1). Uit studies 31 is
naar voren gekomen dat het oormerken van inkomsten de acceptatie van
koolstofbelastingen kan verbeteren.

Kader 1 — Afwijzing van hervormingen van de energiebelasting
Frankrijk voerde in 2014 een koolstofbelasting in ter ondersteuning van zijn
klimaatdoelstellingen; dit omvatte een schema voor het verhogen van
belastingen. Tegen de achtergrond van stijgende internationale olieprijzen in 2018
is de energieprijs sterk gestegen, wat heeft geleid tot maatschappelijke onrust in
de vorm van de “gele hesjes”-beweging. De regering besloot de belastingen naar
aanleiding hiervan te bevriezen. In een verslag uit 2019 van de Franse Cour des
comptes 32 werd aanbevolen terug te keren naar de geplande verhoging van de
koolstofbelasting, ondersteund door andere maatregelen zoals compensatie voor
de zwaarst getroffen huishoudens.

29

Werkdocument van de diensten van de Commissie SWD(2020) 951 final, Energy prices and
costs in Europe, deel 3/6, oktober 2020.

30

OESO, environment working papers no. 168, Designing fossil fuel subsidy reforms in OECD
and G20 countries: A robust sequential approach methodology, oktober 2020; Centre for
Climate Change Economics and Policy en Grantham Research Institute on Climate Change
and the Environment, How to make carbon taxes more acceptable, december 2017, en
Website van de Commissie over de conferentie over milieubelastingen.

31

Ibid.

32

Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité environnementale au
défi de l’urgence climatique — Synthèse, september 2019.
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Energiesubsidies
Soorten energiesubsidies

36 Energiesubsidies kunnen verschillende vormen aannemen: belastinguitgaven

(bijv. belastingkredieten en -restituties), inkomens- of prijssteun en rechtstreekse
overdrachten, of financiering van onderzoek en ontwikkeling (zie ook paragraaf 04).
Energiesubsidies naar aanleiding van belastingmaatregelen, die derhalve van invloed
zijn op het effectieve belastingtarief, maakten in 2019 39 % van de totale
energiesubsidies uit: 68 miljard EUR van een totaalbedrag van 176 miljard EUR (zie
figuur 9).

Figuur 9 — Energiesubsidies per categorie in 2019
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Bron: ERK, op basis van: Study on energy subsidies and other government interventions in the European
Union — Final report, oktober 2021.
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37 De Commissie is verantwoordelijk voor de goedkeuring van bepaalde subsidies

(bijv. belastingvrijstellingen voor biobrandstoffen 33). Dit geldt voor selectieve
maatregelen die kunnen worden aangemerkt als staatssteun en die niet onder de
algemene groepsvrijstellings- 34 of de-minimisregels35 vallen (minder dan 200 000 EUR
gedurende drie jaar) en die niet worden toegekend via een steunregeling die al door
de Commissie is goedgekeurd. De Commissie heeft richtsnoeren vastgesteld
betreffende de voorwaarden waaronder zij steun ten behoeve van energie en milieu
als verenigbaar met het Verdrag kan beschouwen. De Commissie publiceerde in
juni 2021 ontwerprichtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat,
milieubescherming en energie 36. Diverse ngo’s uitten hun bezorgdheid over mogelijke
lacunes in de onlangs ingevoerde bepalingen inzake de sluiting van kolenmijnen en het
risico van meer ondersteuning voor fossiel gas37.

38 In het verleden heeft de Raad aangetoond dat hij bevoegd is om specifieke regels
vast te stellen die de lidstaten in staat stellen staatssteun te verlenen, waardoor de
beoordelingsbevoegdheid van de Commissie wordt geneutraliseerd, zoals bij de
bevordering van de sluiting van steenkoolmijnen 38.

33

Website van de Commissie — Nieuws van 3 september 2021 over staatssteun.

34

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne
markt verenigbaar worden verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1).

35

Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op de-minimissteun (Voor de EER relevante tekst) (PB L 352 van 24.12.2013,
blz. 1).

36

Mededeling van de Commissie, Draft Guidelines on State aid for climate, environmental
protection and energy 2022.

37

State aid CEEAG revision— brief van ngo’s over fossiele brandstoffen.

38

2010/787/EU: Besluit van de Raad van 10 december 2010 betreffende staatssteun ter
bevordering van de sluiting van niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen (PB L 336 van
21.12.2010, blz. 24).
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Subsidies voor hernieuwbare energie

39 De energiesubsidies zijn in de loop der tijd toegenomen als gevolg van een

stijging van subsidies voor hernieuwbare energie, die in de periode 2008-2019 met een
factor 3,9 stegen 39 (zie figuur 10).

Figuur 10 — Energiesubsidies per categorie tussen 2008 en 2019
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Bron: ERK, op basis van: Study on energy subsidies and other government interventions in the European
Union, oktober 2021.

40 Subsidies voor hernieuwbare energie kunnen door lidstaten worden gebruikt ter
ondersteuning van hun klimaatdoelstellingen. Ze kunnen de vorm aannemen van
financiering van de initiële investering die nodig is om hernieuwbare energie te
gebruiken, of van prijsgaranties, teruglevertarieven en belastingvrijstellingen.

39

Zie: Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, oktober 2020.
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41 Het gebruik van hernieuwbare energie voor elektriciteitsopwekking is de

afgelopen tien jaar in alle lidstaten toegenomen. De toename van subsidies voor
hernieuwbare energie heeft bijgedragen tot de stijging van het aandeel van
hernieuwbare energiebronnen in de EU, van 12,6 % in 2008 tot 19,7 % in 2019, dichtbij
de streefwaarde van 20 % 40 voor 2020.

Subsidies voor energie-efficiëntie

42 Subsidies kunnen ook worden gebruikt om verbeteringen in energie-efficiëntie

aan te moedigen. De subsidies voor energie-efficiëntie zijn sinds 2008 meer dan
verdubbeld 41. Ze stegen van 7 miljard EUR in 2008 tot 15 miljard EUR in 2018.
Ongeveer 9 % van de totale energiesubsidies in de EU ging in 2018 naar energieefficiëntie. Huishoudens waren de grootste ontvangers.

43 De lidstaten brengen jaarlijks verslag uit aan de Commissie over de geboekte

vooruitgang in de richting van de nationale energie-efficiëntiestreefcijfers. In hun
verslagen kwantificeren zij de impact van maatregelen die op energiebesparing zijn
gericht. In de evaluatie van de Commissie van deze verslagen wordt geraamd dat
subsidies in de vorm van fiscale stimuleringsmaatregelen en financieringsregelingen
goed zijn voor ongeveer 20 % van de totale door de lidstaten gerapporteerde
energiebesparingen 42.

40

Gegevens van Eurostat, Share of renewable energy in gross final energy consumption
(T2020_31).

41

Zie: Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, oktober 2020.

42

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, Beoordeling voor 2020
van de door de lidstaten gemaakte voortgang met de uitvoering van Richtlijn 2012/27/EU
betreffende energie-efficiëntie en met de introductie van bijna-energieneutrale gebouwen
en kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties overeenkomstig
Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen, COM(2020) 954 final,
oktober 2020.
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Subsidies voor fossiele brandstoffen

44 Subsidies voor fossiele brandstoffen kunnen de vorm aannemen van

belastingvrijstellingen of -kortingen, begrotingsoverdrachten, inkomens- en prijssteun
en het te laag prijzen van producten. Zij brengen aanzienlijke risico’s met zich mee 43:
o

ze ondermijnen de effectiviteit van koolstofprijssignalen en belemmeren zo de
energietransitie;

o

ze dragen bij tot schade aan de volksgezondheid omdat ze de belangrijkste bron
van luchtverontreiniging bevoordelen;

o

ze verhogen het risico van afhankelijkheid van koolstofintensieve investeringen en
het risico van investeringen in activa die voor het einde van hun levensduur
moeten worden ontmanteld;

o

ze verstoren de markt door schone energietechnologieën en energie-efficiënte
technologieën relatief duurder te maken.

45 Uit een recente studie over energiesubsidies die in opdracht van de Commissie is

uitgevoerd 44 bleek dat de subsidies voor fossiele brandstoffen van de EU-lidstaten
tussen 2008 en 2019 relatief stabiel bleven op ongeveer 55-58 miljard EUR per jaar. De
lidstaten verstrekten twee derde van deze subsidies (35 miljard EUR in 2018) als
belastingvrijstellingen of -kortingen; het andere derde deel (8,5 miljard EUR) bestond
uit teruglevertarieven, terugleverpremies, verplichtingen inzake hernieuwbare energie
en steunregelingen voor producentenprijzen voor de productie van elektriciteit uit
warmtekrachtkoppeling uit fossiele brandstoffen 45.

46 Alle sectoren ontvangen subsidies voor fossiele brandstoffen (zie figuur 11). De

energiesector ontvangt in absolute cijfers zowel de meeste energiesubsidies als de
meeste subsidies voor fossiele brandstoffen. Subsidies voor fossiele brandstoffen
vormen het grootste deel van de energiesubsidies in drie sectoren: industrie, vervoer
en landbouw.

43

ODI, Fossil fuel subsidies in draft EU National Energy and Climate Plans, september 2019.

44

Study on energy subsidies and other government interventions in the European Union,
oktober 2021.

45

Zie: Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government interventions on
investments, oktober 2020.
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Figuur 11 — Energiesubsidies en subsidies voor fossiele brandstoffen per
sector in 2019
miljard EUR
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47 In ons verslag over het EU-ETS46 merkten wij op dat de koolstofintensiteit in de

lidstaten die profiteren van kosteloze ETS-rechten voor de sector
elektriciteitsopwekking minder is afgenomen dan in de lidstaten die niet in aanmerking
kwamen voor kosteloze ETS-rechten. Zo hebben kosteloze ETS-rechten, die
broeikasgasemissies dekken die voornamelijk worden veroorzaakt door het gebruik
van fossiele brandstoffen en derhalve kunnen worden beschouwd als subsidies voor
fossiele brandstoffen, de invoering van koolstofarme technologieën vertraagd.

48 Op grond van de governanceverordening moeten de lidstaten in hun NECP’s

verslag uitbrengen over de nationale doelstellingen voor de uitfasering van
energiesubsidies, met name voor fossiele brandstoffen, en over de vooruitgang die
hierbij is geboekt. De Europese klimaatwet geeft de Commissie de bevoegdheid om te
voorzien in uniforme rapportageformats voor de uitfasering van energiesubsidies, met
name subsidies voor fossiele brandstoffen. De Commissie heeft ons meegedeeld dat

46

ERK, Speciaal verslag nr. 18/2020: Het emissiehandelssysteem van de EU: gerichtere
toewijzing van kosteloze rechten noodzakelijk, september 2020.

30
de rapportageregelingen in 2022 door middel van een uitvoeringshandeling moeten
worden vastgesteld.

49 In haar beoordeling van de NECP’s47 concludeert de Commissie dat subsidies voor

fossiele brandstoffen een enorme belemmering blijven voor een kostenefficiënte
energie- en klimaattransitie, en voor een functionerende interne markt. Drie lidstaten
(Denemarken, Italië en Portugal) hebben een uitgebreide inventarisatie gemaakt van
subsidies voor fossiele brandstoffen, twaalf lidstaten gaven aan te werken aan plannen
om deze uit te faseren en zes hebben hiervoor een tijdpad vastgesteld. In het verslag
over de stand van de energie-unie van 2021 48 herhaalde de Commissie dat subsidies
voor fossiele brandstoffen moeten worden stopgezet.

50 Internationale organisaties hebben regelmatig gewezen op de rol van subsidies

voor fossiele brandstoffen. In zijn analyses van het energiebeleid (2016-2021)
adviseerde het Internationaal Energieagentschap subsidies voor fossiele brandstoffen
af te schaffen 49 en de stimuleringsmaatregelen en prijssignalen af te stemmen op de
klimaatdoelstellingen 50. De OESO heeft in evaluaties van de milieuprestaties 51 en
nationale economische onderzoeken 52 opgeroepen tot een verlaging van subsidies
voor fossiele brandstoffen en een verband tussen verontreiniging en belastingheffing.

47

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Een EU-brede beoordeling van
de nationale energie- en klimaatplannen De groene transitie een impuls geven en het
economisch herstel bevorderen via geïntegreerde energie- en klimaatplanning,
COM(2020) 564 final, september 2020.

48

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, Stand van de energie-unie 2021 —
Bijdragen aan de Europese Green Deal en het herstel van de Unie, COM(2021) 950 final,
oktober 2021.

49

Bijvoorbeeld België (2016); Duitsland (2020); Polen (2016).

50

Bijvoorbeeld Oostenrijk (2020); Slowakije (2016); Finland (2018); Europese Unie (2020).

51

Tsjechië, Hongarije.

52

Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Nederland, Polen, Portugal,
Slowakije.
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51 In ons verslag uit 2020 over het EU-ETS53 hebben wij aanbevolen de rol van

kosteloze rechten opnieuw onder de loep te nemen en deze rechten gerichter toe te
wijzen. De Commissie heeft deze aanbeveling aanvaard en deelde ons mee dat zij er
follow-up aan geeft. Wij merken op dat actie op dit gebied ook zou bijdragen tot een
verlaging van de subsidies voor fossiele brandstoffen.

Vergelijking van subsidies voor fossiele brandstoffen en
subsidies voor hernieuwbare energie
Vijftien lidstaten verstrekken meer subsidie voor fossiele brandstoffen
dan voor hernieuwbare energie

52 We vergeleken de subsidies voor fossiele brandstoffen met die voor

hernieuwbare energie (zie figuur 12). Over het algemeen zijn de subsidies voor
hernieuwbare energie in de EU hoger. De geaggregeerde gegevens verhullen echter
aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten. Vijftien lidstaten verstrekken meer
subsidies voor fossiele brandstoffen dan voor hernieuwbare energie. De lidstaten die
meer dan het EU-gemiddelde uitgeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen
hebben over het algemeen meer subsidies voor fossiele brandstoffen dan voor
hernieuwbare energie.

53

ERK, Speciaal verslag nr. 18/2020: Het emissiehandelssysteem van de EU: gerichtere
toewijzing van kosteloze rechten noodzakelijk, september 2020.
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Figuur 12 — Hoogte van subsidies voor fossiele brandstoffen in
vergelijking met subsidies voor hernieuwbare energie
Subsidies voor fossiele brandstoffen/bbp (%)

Subsidies voor hernieuwbare energie/bbp (%)
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Bron: ERK, op basis van Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments, oktober 2020.
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Lidstaten die achterlopen met de verwezenlijking van de doelstellingen voor
hernieuwbare energie kennen minder financiering toe aan hernieuwbare energie

53 We analyseerden de zeven lidstaten die in 2018 en 2019 meer dan 2 procentpunt

achterliepen in de verwezenlijking van hun streefdoelen voor hernieuwbare energie
voor 2020 54. Wij merken op dat het percentage van het bbp dat aan subsidies voor
hernieuwbare energie wordt besteed in deze lidstaten onder het EU-gemiddelde ligt
(zie figuur 13).

Figuur 13 — Afstand tot streefdoel voor hernieuwbare energie en hoogte
van subsidies voor hernieuwbare energie
Lidstaten die in 2019 meer dan 2 procentpunt
verwijderd waren van hun streefdoel voor
hernieuwbare energie
Afstand tot streefdoel voor hernieuwbare energie
2,84 pp
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Nederland
Frankrijk

EU-27: 0,27 pp

0,21 %

0,22 %
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Bron: ERK, op basis van gegevens van Eurostat: Share of renewable energy in gross final energy
consumption (T2020_31) en Trinomics, Study on Energy costs, taxes and the impact of government
interventions on investments, oktober 2020.

54

Gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
(PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82).
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Energiebelastingrichtlijn — minimumta
rieven voor energiebelasting
De huidige EBR
De EBR is vooral bedoeld om de interne markt te ondersteunen

54 De belangrijkste doelstelling van de EBR uit 2003 is ervoor te zorgen dat de

interne markt goed werkt. In de richtlijn worden minimumbelastingniveaus vastgesteld
voor energieproducten en elektriciteit teneinde nationale wetgeving te harmoniseren
en verstoringen op de interne markt te voorkomen. Ook ondersteunt de richtlijn ander
beleid op gebieden als milieubescherming, het concurrentievermogen van de EUeconomie en de maatschappelijke dimensie. Sinds de inwerkingtreding van de EBR
hebben zich in de EU aanzienlijke ontwikkelingen voorgedaan zoals grotere
klimaatambities, technologische vooruitgang en actualiseringen van wetgeving. Sinds
2003 vormen wijzigingen in de EBR slechts een afspiegeling van formele wijzigingen
door middel van uitvoeringsbesluiten van de Raad, zoals de herziening van de
gecombineerde nomenclatuur, die wordt gebruikt om te bepalen welke
energieproducten belastbaar zijn.

55 Veel gebruikers waarop de EBR van toepassing is, kunnen profiteren van

gedifferentieerde belastingtarieven, -verlagingen of -vrijstellingen, waarover de
lidstaten beslissen. Figuur 14 geeft enkele voorbeelden van dergelijke door de EBR
toegestane flexibiliteit.
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Figuur 14 — EBR-kader
Vallen niet
onder de EBR

Energiebelastingrichtlijn (EBR)

Gedifferentieerde belastingtarieven,
verlaagde standaardtarieven

Mogelijkheid van
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EBRminimumtarieven.
De gedifferentieerde
tarieven kunnen
bijvoorbeeld
gebaseerd zijn op het
verbruiksvolume of
de kwaliteit van het
energieproduct.

Verlaagd tarief voor
producten die
worden gebruikt als
brandstof voor
motoren of
stationaire motoren
voor
bepaalde sectoren
zoals landbouw en
openbare werken

Vrijstellingen en kortingen

Flexibiliteit lidstaten:
Voorbeelden van
sectoren:
- landbouw
- energie-intensieve
industrieën
- huishoudens

Verplichte
vrijstellingen:
- scheepvaart
- luchtvaart
- elektriciteit en
energieproducten
die worden
gebruikt voor de
opwekking van
elektriciteit

- Brandhout,
houtskool
- Elektriciteit, indien
die meer dan 50 %
van de kosten van
een product
uitmaakt
- Voor
mineralogische
processen gebruikte
energieproducten
en elektriciteit
- Duaal gebruik van
energieproducten
(bijv. chemische
reductie, ander
gebruik dan voor
motoren of
verwarming)

Bron: ERK, op basis van de energiebelastingrichtlijn.

56 De Commissie concludeerde in haar evaluatie van de EBR55 dat de richtlijn de

invoering van koolstofarme alternatieven niet ondersteunt, te lage prijzen vaststelt
voor bepaalde koolstofintensieve brandstoffen en geen duidelijke juridische
bepalingen bevat voor bepaalde nieuwe energieproducten, zoals alternatieve
brandstoffen, e-brandstoffen, synthetische brandstoffen, biomethaan en
hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong. Bovendien vervullen de
minimumbelastingtarieven die in de richtlijn zijn opgenomen niet langer hun
oorspronkelijke convergentiefunctie. De minimumbelasting werd ingevoerd om
verschillen in de nationale energiebelastingniveaus te verkleinen. In de loop der tijd
hebben de meeste lidstaten hun belastingtarieven zodanig verhoogd dat ze aanzienlijk
boven het minimum van de EBR liggen. Deze situatie kan leiden tot verstoringen op de
interne markt.

55

Werkdocument van de diensten van de Commissie, Evaluation of the Council
Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the
taxation of energy products and electricity, SWD(2019) 329 final.
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Minimumniveaus van energiebelasting stimuleren het gebruik van
schonere energiebronnen niet

57 Figuur 15 toont een samenvatting van het koolstofbelastingequivalent van het
minimumbelastingtarief, zoals berekend door de Commissie. Te zien is dat het
minimumbelastingtarief voor de meest vervuilende energiebron, steenkool voor
zakelijk gebruik, tot de laagste tarieven behoort.
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Figuur 15 — Minimumbelasting voor geselecteerde energieproducten
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NB: De cijfers voor het koolstofbelastingequivalent voor elektriciteit zijn gebaseerd op de gemiddelde
broeikasgasemissie-intensiteit van elektriciteitsopwekking in de EU, die afhankelijk is van de
energiebron die wordt gebruikt om de elektriciteit op te wekken. De CO2-emissies variëren van circa
1 ton CO2 per MWh voor steenkoolcentrales tot nul voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals
zonne- en windenergie of elektriciteit die wordt opgewekt door kernenergie.
Bron: ERK, op basis van de evaluatie door de Commissie van de EBR.
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58 De huidige EBR biedt de lidstaten de mogelijkheid om hernieuwbare

energiebronnen zoals biobrandstoffen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van
energiebelasting en om elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen volledig van
belasting vrij te stellen. De Commissie merkt op 56 dat deze flexibiliteit niet garandeert
dat op hernieuwbare energie in het algemeen een lager effectief belastingtarief wordt
toegepast dan op bepaalde fossiele brandstoffen.

“Klaar voor 55”-wetgevingsvoorstellen voor energiebelasting
De Commissie heeft nieuwe belastingtarieven op basis van energieinhoud voorgesteld

59 De Commissie heeft in het kader van het EBR-voorstel een nieuwe structuur voor

belastingtarieven voorgesteld (zie figuur 16).

56

Zie voetnoot 55.
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Figuur 16 — Voorgestelde tarieven voor energiebelasting (nietgeïndexeerd)
Brandstof en elektriciteit voor landbouw, bouw,
stationaire motoren, verwarming
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Elektriciteit, geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische
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Bron: ERK, op basis van gegevens uit het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van
de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit van de Europese Commissie,
COM(2021) 563 final, juli 2021.
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60 De voorgestelde wijzigingen omvatten onder meer:
o

o

o

Invoering van nieuwe belastingtarieven op basis van energie-inhoud en milieu- en
klimaatprestaties:
o

verschuiving van belasting op basis van volume naar belasting op basis van
energie-inhoud (EUR/GJ);

o

rangschikking en vaststelling van minimumbelasting voor verschillende
energieproducten op basis van hun milieuprestaties;

o

een verhoging van de minimumbelastingtarieven voor motor- en
verwarmingsbrandstoffen en tegelijkertijd een verlaging van de
minimumbelasting voor elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik (zie figuur 17).

Afschaffing van de gunstige behandeling van bepaalde sectoren of brandstoffen
en een uitbreiding van het toepassingsgebied van de EBR:
o

afschaffing van de gunstige behandeling van diesel ten opzichte van benzine;

o

afschaffing van de belastingvrijstelling voor kerosine voor
passagiersluchtvervoer en zware olie voor maritiem vervoer voor trajecten
binnen de EU;

o

het schrappen van de mogelijkheid voor de lidstaten om het energieverbruik
van energie-intensieve bedrijven en landbouw volledig vrij te stellen van
belasting of hun belasting tot onder de minima te verlagen;

o

uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn naar turf, brandhout,
houtskool en alternatieve brandstoffen (zoals waterstof);

o

specificatie van verschillende minimumtarieven voor energiebelasting voor
de verschillende categorieën biobrandstoffen;

o

afschaffing van het onderscheid tussen zakelijk en niet-zakelijk gebruik.

Overgangsbepalingen:
o

een geleidelijke verhoging van de energiebelastingen op bepaalde
brandstoffen en het gebruik ervan gedurende een tienjarige
overgangsperiode (2023 tot 2033) om de overgang van de huidige volledige
vrijstelling vlotter te laten verlopen. Overgangsperioden zijn met name van
toepassing op huishoudens en de luchtvaartsector;
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o
o

indexering van minimumbelastingtarieven voor inflatie.

Handhaving van de mogelijkheid voor de lidstaten om vrijstellingen en
verlagingen toe te passen om maatschappelijke of ecologische redenen.

Figuur 17 — Wijzigingen in tarieven voor energiebelasting van de huidige
minimumniveaus naar de voorgestelde minimumniveaus in 2033 (nietgeïndexeerd voor inflatie)
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NB: De omrekeningsfactoren die worden gebruikt om de volumestromen om te zetten, zijn gebaseerd
op de effectbeoordeling van de Commissie.
Bron: ERK, op basis van het Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de
Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit van de Europese Commissie
(COM(2021) 563 final, van juli 2021) en haar effectbeoordeling.
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Aanvullende voorstellen van de Commissie op het gebied van klimaat en
energie

61 Het “Klaar voor 55”-pakket omvat eveneens:
o

een voorstel om het ETS te wijzigen, met inbegrip van maritiem vervoer in het ETS
en een verlaging van het plafond voor rechten;

o

een afzonderlijk maar verwant emissiehandelssysteem voor het gebruik van
brandstoffen voor verbranding in de sectoren wegvervoer en gebouwen;

o

een Sociaal Klimaatfonds — financiering voor burgers die willen investeren in
energie-efficiëntie, nieuwe verwarmings- en koelsystemen en schonere mobiliteit.

o

een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (Carbon Border Adjustment
Mechanism, CBAM). Importeurs van goederen moeten op grond van de
voorgestelde regels betalen voor CBAM-certificaten, waarbij de betaling de
broeikasgasemissies die door deze goederen worden veroorzaakt, dekt. Er wordt
een korting voorgesteld voor emissies die onder het mechanisme voor
prijsstelling van broeikasgasemissies in het land van herkomst vallen. De
Commissie heeft voorgesteld het CBAM geleidelijk in te voeren naarmate de
kosteloze rechten in het kader van het EU-ETS worden uitgefaseerd;

o

ReFuelEU Luchtvaart — een verordening op grond waarvan de hoeveelheden
duurzame luchtvaartbrandstoffen worden verhoogd die kerosine moet bevatten
die op luchthavens in de EU wordt getankt;

o

FuelEU Zeevaart — een verordening waarmee wordt beoogd de invoering van
duurzame maritieme brandstoffen en emissievrije technologieën te stimuleren
door een plafond vast te stellen voor de intensiteit van broeikasgasemissies uit de
energie die wordt verbruikt door schepen die Europese havens aandoen;

o

actualiseringen van de Richtlijn hernieuwbare energie.

43

Slotopmerkingen
62 De Commissie heeft energiebelasting aangemerkt als een belangrijke drijfveer

voor energiebesparingen. In hun nationale energie- en klimaatplannen merken de
lidstaten op dat belastingheffing aanzienlijk zal bijdragen tot toekomstige
energiebesparingen.

63 De belastingniveaus variëren sterk per sector en per energiedrager. Op grond van
de huidige energiebelastingrichtlijn kunnen meer vervuilende energiebronnen een
gunstigere fiscale behandeling genieten dan koolstofefficiënte energiebronnen.

64 Hoewel de meeste lidstaten belastingen op brandstoffen heffen die de in de

energiebelastingrichtlijn vastgestelde minimumniveaus aanzienlijk overschrijden,
houden verschillende lidstaten het niveau van de belastingen rond het minimum. Deze
situatie kan leiden tot verstoringen op de interne markt.

65 Het EU-emissiehandelssysteem en nationale koolstofbelastingen vormen een

aanvulling op het kader voor energiebelasting van de EU. Door kosteloze
emissierechten betalen sommige marktdeelnemers echter niet voor een deel van hun
CO2-emissies. Dit zal ook dit decennium nog het geval zijn.

66 Subsidies voor fossiele brandstoffen vormen een belemmering voor de

verwezenlijking van klimaatdoelstellingen omdat zij de transitie naar groene energie in
de weg staan. De totale subsidies van de lidstaten voor fossiele brandstoffen bedragen
meer dan 55 miljard EUR per jaar. Ze waren het afgelopen decennium relatief stabiel,
ondanks oproepen om ze uit te faseren. Sommige lidstaten geven meer uit aan
subsidies voor fossiele brandstoffen dan aan groene subsidies.

67 In juli 2021 heeft de Commissie als onderdeel van haar “Klaar voor 55”-

wetgevingspakket een voorstel voor een herziening van de energiebelastingrichtlijn
gepubliceerd. Het doel hiervan is de tekortkomingen in de huidige
energiebelastingwetgeving aan te pakken en met name de belastingniveaus beter af te
stemmen op de energie-inhoud en de milieuprestaties van energiedragers. Hierbij is
het lidstaten nog steeds toegestaan lagere tarieven voor energiebelasting toe te
passen op bepaalde sectoren om redenen van milieu, energie-efficiëntie en
energiearmoede.
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68 Het wetgevingspakket bevat ook een voorstel om het emissiehandelssysteem uit

te breiden naar maritiem vervoer en behelst de invoering van een afzonderlijk
emissiehandelssysteem voor wegvervoer en gebouwen. De geleidelijke uitfasering van
de kosteloze rechten in verband met het risico op koolstoflekkage wordt
gecombineerd met de voorgestelde invoering van het mechanisme voor
koolstofgrenscorrectie.

69 Samen zouden deze voorstellen tot gevolg hebben dat energieverbruik breder

wordt belast en dat voor broeikasgasemissies meer zal worden betaald dan het geval is
bij de huidige wetgeving.

70 Een van de uitdagingen voor EU-beleidsmakers is het vinden van manieren om de

energiebelasting in de EU af te stemmen op de beleidsdoelstellingen op klimaatgebied.
Lage koolstofprijzen en lage energiebelastingen voor fossiele brandstoffen verhogen
de relatieve kosten van koolstofarme technologieën en vertragen de transitie naar
groene energie. Zoals we eerder al opmerkten, hebben de kosteloze rechten die in
bepaalde lidstaten worden toegekend voor elektriciteitsopwekking de invoering van
groene technologieën vertraagd.

71 Fiscaal beleid is niet het enige instrument dat van invloed is op het

energieverbruik en de uitdaging bestaat erin de juiste combinatie te vinden van
regelgevende en financiële maatregelen. Goed gerichte subsidies en duidelijk
omschreven regelgevingsnormen kunnen worden gebruikt ter aanvulling en
versterking van belastingsteun voor groenere energie en energiebesparingen.

72 Subsidies voor fossiele brandstoffen daarentegen belemmeren de

energietransitie of verhogen de kosten daarvan. De uitfasering ervan uiterlijk in 2025,
waartoe de EU en haar lidstaten zich hebben verbonden, zal een uitdagende
maatschappelijke en economische transitie zijn.

73 De maatschappelijke impact van de verschillende initiatieven kan aanzienlijk zijn

en een negatief effect hebben op de transitie naar een groenere economie indien deze
niet wordt aangepakt. Een perceptie van oneerlijke behandeling van bepaalde groepen
of sectoren kan leiden tot weerstand tegen vorderingen op dit gebied.

74 Deze uitdagingen zullen moeten worden aangegaan in de institutionele context
van unanimiteit inzake belastingaangelegenheden.
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Deze analyse werd door kamer I onder leiding van de heer Samo Jereb, lid van de
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 15 december 2021.
Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner Lehne
President
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Woordenlijst
Biobenzine: vloeibare biobrandstof die kan worden gemengd met of kan worden
gebruikt als substituut voor conventionele benzine.
Biobrandstof: brandstof geproduceerd uit organische droge stof of brandbare
plantaardige oliën.
Biodiesel: vloeibare biobrandstof die kan worden gemengd met of kan worden
gebruikt als substituut voor gas/dieselolie van fossiele oorsprong.
Broeikasgas: een gas in de atmosfeer — zoals koolstofdioxide of methaan — dat
straling absorbeert en uitzendt en warmte tegenhoudt, zodat het oppervlak van de
aarde wordt verwarmd door wat ook bekend is als het broeikaseffect.
Decarbonisatie: transitie naar een economisch systeem met verminderde kooldioxideemissies (CO₂) en andere broeikasgassen.
Eindenergieverbruik: de totale hoeveelheid energie die wordt verbruikt door
eindgebruikers als huishoudens, de industrie en de landbouw, met uitzondering van de
door de energiesector zelf verbruikte energie.
Emissiehandelssysteem: systeem voor de verwezenlijking van de doelstellingen inzake
de vermindering van broeikasgasemissies in bepaalde sectoren, waarbij de totale
hoeveelheid emissies wordt geplafonneerd en rechten in de vorm van
emissievergunningen kunnen worden gekocht en verkocht door ondernemingen of
andere entiteiten die aan het systeem deelnemen.
Klaar voor 55: een wetgevingspakket van de EU om de klimaatdoelstellingen te halen,
met name om de broeikasgasemissies in de EU tegen 2030 met ten minste 55 % te
verminderen.
Koolstofgehalte: CO2 en andere broeikasgassen met een CO2-equivalent effect die
vrijkomen door de verbranding of oxidatie van een fossiele brandstof of die verband
houden met de verbranding of oxidatie van een fossiele brandstof die wordt gebruikt
voor de opwekking van elektriciteit.
Koolstoflekkage: een stijging van de broeikasgasemissies als gevolg van verplaatsing
van productie in een land met strikte emissiebeperkingen naar een land waar de regels
niet zo strikt zijn.
Primair energieverbruik: totale vraag naar energie, met inbegrip van het verbruik door
de energiesector zelf, verliezen tijdens de omzetting en distributie van energie, en het
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eindenergieverbruik, maar exclusief het gebruik van energiedragers voor niet aan
energie verwante doeleinden (bijv. aardolie voor de productie van kunststoffen).
Staatssteun: directe of indirecte overheidssteun voor een bedrijf of organisatie
waardoor dit/deze een voordeel heeft ten opzichte van concurrenten.
Terugleverpremie: een beleidsinstrument waarbij aan producenten van elektriciteit
een premie wordt betaald bovenop de marktprijs.
Teruglevertarief: een beleidsmechanisme waarbij producenten gedurende een langere
periode een vaste prijs wordt aangeboden voor elke energie-eenheid die zij aan het
netwerk leveren.
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Acroniemen en afkortingen
Btw: belasting over de toegevoegde waarde
EBR: energiebelastingrichtlijn — Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober
2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van
energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51)
ERK: Europese Rekenkamer
ETS: emissiehandelssysteem (Emissions Trading System)
GJ: gigajoule
IDDRI: Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Internationale Betrekkingen (Institut
du Développement Durable et des Relations Internationales) — een
onderzoekscentrum zonder winstoogmerk in Parijs
IEA: Internationaal Energieagentschap
IMF: Internationaal Monetair Fonds
KWh: kilowattuur
MWh: megawattuur = 3,60 GJ
NECP: nationaal energie- en klimaatplan (National Energy and Climate Plan)
Ngo: niet-gouvernementele organisatie
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
SAF: duurzame luchtvaartbrandstof (sustainable aviation fuel)
SDG: duurzameontwikkelingsdoelstelling (Sustainable Development Goal)
Toe: ton olie-equivalent = 41,8 GJ
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In dit verslag wordt beoordeeld in welke
mate energiebelastingen, koolstofbeprijzing
en energiesubsidies aansluiten op de
klimaatdoelstellingen van de EU. Energiebelasting
kan de klimaatinspanningen ondersteunen,
maar de huidige belastingniveaus vormen geen
afspiegeling van de mate waarin verschillende
energiebronnen vervuilen. De subsidies voor
hernieuwbare energie zijn in de periode
2008-2019 bijna verviervoudigd, terwijl de
subsidies voor fossiele brandstoffen stabiel
zijn gebleven. Vijftien lidstaten geven meer uit
aan subsidies voor fossiele brandstoffen dan
aan subsidies voor hernieuwbare energie. De
Commissie heeft medio 2021 een voorstel tot
herziening van de energiebelastingrichtlijn
gepubliceerd. In ons verslag wordt ingegaan op
de uitdagingen waarmee beleidsmakers worden
geconfronteerd wanneer zij het beleid inzake
energiebelasting en -subsidies actualiseren:
zorgen voor consistentie van de energiebelasting
in verschillende sectoren en voor verschillende
energiedragers; verlagen van de subsidies
voor fossiele brandstoffen en afstemmen van
klimaatdoelstellingen op maatschappelijke
behoeften.
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