
 

  
 
Geacht Kamerlid, 
 
Op 17 mei spreekt de Vaste Kamercommissie voor Financiën over de fiscale beleidsagenda. Energie-
Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie vragen graag uw aandacht voor 
kansen om de prikkels in het fiscale systeem ondersteunend te laten zijn aan de energietransitie. 
Achtereenvolgens zullen wij ingaan op de Energiebelasting, mobiliteit, warmte en bio-energie. Deze 
onderwerpen hebben we onderverdeeld in meerdere aandachtspunten. 
 

Energiebelasting  
1. Maak aardgas duurder en elektriciteit goedkoper 

Consumenten die kiezen voor duurzame verwarming van de woning moeten hierin worden gesteund 
met een systeem waarbij de energiebelasting (gemeten naar CO2-uitstoot) meer in balans komt 
zodat duurzame alternatieven concurrerender worden met aardgas. Maak aardgas dus duurder en 
elektriciteit goedkoper. Dit is in lijn met beleid dat al in het Regeerakkoord staat. Het is van belang 
dat consumenten zich hierop kunnen voorbereiden. We pleiten daarom voor een stapsgewijs, 
langjarig voorspelbaar beleid met oog voor inkomenseffecten voor verschillende groepen in de 
bevolking. 
Tevens zijn wij van mening dat de degressiviteit in de Energiebelasting momenteel onvoldoende 
prikkel geeft aan grootverbruikers om te besparen. Door deze degressiviteit stapsgewijs te 
verminderen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de schijven, komt deze prikkel er wel.  

 
2.  Vermijd dubbele heffing bij energieopslag 

Opslag is van groot belang voor onze toekomstige energievoorziening. Opslagsystemen zoals 
batterijen worden gebruikt om overtollige energie op te slaan en het gebruik van energie uit te 
stellen. Dit is van groot belang, bijvoorbeeld voor het balanceren van de stroomvoorziening 
(voorkomen van black-outs) en het voorkomen van lokale piekbelasting op het net. 
Op dit moment wordt EB betaald zowel op het moment van het laden van de batterij als op het 
moment dat de stroom bij het ontladen (op het net) opnieuw op de markt komt en geleverd wordt. 
Er wordt dus twee keer energiebelasting betaald over dezelfde stroom.  
 
Gezien het bovenstaande pleiten wij voor een volledige vrijstelling van de heffing van 
energiebelasting op energie die wordt opgeslagen in opslagsystemen,  die een zelfstandige 
aansluiting op het net hebben met een eigen meter.  
 
 
 



 

Mobiliteit 
 

1. Voorkom exportgolf volledig elektrische auto’s 
Door een verandering in het overgangsrecht in de Autobrief II, ontstaat er een situatie waarin het 
zakelijk rijden van een nieuwe volledig elektrische auto’s vanaf 2019 voordeliger wordt dan het 
zakelijk rijden van een tweedehands auto, met een cataloguswaarde van meer dan 50.000 euro. 
Deze auto’s zijn echter zeer waardevast Hierdoor dreigt een groot deel van volledig elektrische auto’s 
naar het buitenland geëxporteerd te worden. Doordat de auto’s zo waardevast zijn, blijken ze 
immers nog vaak te duur voor de particulier. 
Deze verandering moest de doorstroming in de automarkt naar nieuwere modellen bevorderen, om 
zo het park sneller richting nulemissie te sturen. Vanaf januari 2019 bereikt het kabinet op het gebied 
van volledig elektrische auto’s echter het tegenovergestelde, met export tot gevolg. Deze export zou 
alleen al voor de langeafstand elektrische auto’s een cumulatieve extra CO2-uitstoot van 0,4 Megaton 
betekenen. Het is dus belangrijk dat dit gerepareerd wordt. 
Oplossing: Het uitgangspunt van een reparatie van dit onbedoelde bijeffect van Autobrief II is dat het 
zakelijk gebruik van tweedehands elektrische auto’s niet onaantrekkelijker wordt dan dat van 
soortgelijke nieuwe modellen.  
De beste manier om de auto’s uiteindelijk wel in particuliere handen te laten komen is om ze eerst 
nog een aantal jaren op de zakelijke markt in te zetten. Een kleine aanpassing voor alleen nulemissie-
auto’s volstaat. Er zijn verschillende opties. Het kan door verlenging van de 60-maandentermijn of 
door het hanteren van de forfaitaire dagwaarde. Verlenging van de 60-maandentermijn lijkt de 
meest eenvoudige oplossing. 
 

2. Maak zero-emissierijden aantrekkelijk 
In het Regeerakkoord staat de ambitie dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Tevens 
stelt het Regeerakkoord: ‘de uitfasering van fiscale stimulering wordt in lijn gebracht met deze 
ambitie’. Die stimulering bestaat uit een volledige vrijstelling van de BPM en wegenbelasting (MRB) 
voor zero-emissie voertuigen en een gunstige bijtelling van 4% als je privé kilometers reist met een 
zakelijke auto.  
De vrijstellingen en lage bijtelling voor zakelijke rijders die nu gelden lopen tot 2020. Maar ook na 
deze datum is deze vorm van stimulering nodig om de doelstelling te halen. Het lijkt dan ook 
verstandig om deze fiscale voordelen ook na 2020 in stand te houden en de kostenontwikkeling goed 
bij te houden en daar het fiscale systeem regelmatig op aan te passen, zodat de stimulering 
voldoende sterk blijft maar overstimulering achterwege blijft. Zo kan de lage bijtelling stapsgewijs 
afgebouwd worden van 4% naar 22%, met een stap per 5% marktaandeel voor zero-emissie-auto’s. 
 

3. Beprijs brandstof naar CO2-uitstoot 
Elektrisch rijden wordt per Joule of gemeten naar CO2-uitstoot op het moment zwaarder belast dan 
rijden op fossiele brandstoffen. De scheefheid, gemeten in CO2-uitstoot zal de komende jaren alleen 
maar erger worden: elektrisch rijden wordt snel CO2-efficiënter door het snel ‘vergroenen’ van de 
stroommix (nu 11% hernieuwbaar; in 2023 naar verwachting 40%). Dit betekent dat er op het 
moment geen level playing field is voor belasting van uitstoot, bijvoorbeeld op basis van CO2-
emissies. 



 

 
Oplossing: De bovenstaande ongelijkheid in het playing field kan op de volgende manieren worden 
opgelost:  

a)  Specifieke en permanente verlaging van de energiebelasting voor elektrische auto’s 
(minimaal het niveau dat in 2017 voor separate aansluitingen geldt). Daarmee komt er een 
gelijke belasting op laden, ongeacht de locatie van het laadpunt.  Een gelijk speelveld voor 
alle soorten laadpunten kan worden gecreëerd door de staffelkorting voor de 
energiebelasting op elk laadpunt toe te passen, ongeacht de locatie. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de Wet Belasting op de Milieugrondslag wordt aangepast. Bewijslast voor 
het laden kan via een goedgekeurde aparte meter op het (thuis-) laadpunt met een 
eventuele extra bewijslast via de laadgegevens van het voertuig;   

b) Verhoging van de belastingen van fossiele brandstoffen;   
c) Bij een kilometerheffing: apart tarief per kilometer voor elektrische voertuigen versus op 

fossiele brandstoffen aangedreven voertuigen.   
 

4.  Btw zakelijk elektrisch thuisladen ook aftrekbaar maken  
Op dit moment is de btw van zakelijk tanken bij de Shell aftrekbaar, maar voor elektrisch thuisladen 
geldt dit niet. Dat moet en kan veranderd worden om een gelijk (zakelijk) speelveld te creëren. 
Rijders van een elektrische auto zullen hun zakelijke auto immers ook thuis willen opladen. Via de 
laadpas is wel inzichtelijk wat de laadkosten voor een leaseauto zijn. Aftrek van belasting bij de 
werkgever is dus mogelijk.  
 
 

Warmte en bio-energie 
1. Maak verduurzaming van warmtenetten mogelijk 

Tot 1 juli 2017 gold een vrijstelling voor accijns voor bio-olie die wordt gebruikt voor warmte(netten). 
Vanaf dat moment is de vrijstelling opgeheven en heeft het ministerie van Financiën niet opnieuw 
het verzoek aan de Europese Commissie gedaan om deze vrijstelling te continueren. 
 
Bio-olie is een duurzaam alternatief voor laagcalorisch gas (Groningen-gas), vooral voor 
hulpwarmtecentrales in warmtenetten. Als je de accijns op bio-olie nu vergelijkt met de belasting op 
gas (EB) dan is de belastingdruk op bio-olie tweemaal zo hoog. Dit is een hindernis voor 
verduurzaming van de warmtevoorziening en een hindernis in het licht van de opgave om het 
gebruik van Gronings gas (laagcalorisch gas) terug te dringen. Energie-Nederland en NVDE pleiten 
voor het opnieuw aanvragen en instellen van de vrijstelling. 
 

2. Handhaaf de vrijstelling voor afvalstoffenheffing in biomassa-energiecentrales 
In de beleidsagenda die staatsecretaris Snel onlangs aan de kamer stuurde werd een toelichting 
gegeven op het per 2019 afschaffen van de vrijstelling van belasting op het verbranden van 
afvalstoffen in biomassa-energiecentrales. Veel biomassa die wordt gebruikt in biomassa-
energiecentrales wordt geclassificeerd als ‘afval’, zoals snoeihout uit plantsoenen, particuliere tuinen 
en de fruitteelt.  Daarmee is deze maatregel belemmerend voor de energietransitie: 



 

- Energie en industrie gebruiken op vele plekken in Nederland elkaars restwarmte, afvalstoffen 
en halffabricaten. De processen zijn volledig afgestemd en ingericht op deze verregaande 
fysieke vervlechting. De voordelen van deze co-siting worden echter ondermijnd indien er 
een heffing op afvalstoffen wordt ingevoerd, die binnen deze synergie als brandstof worden 
ingezet. Als je die reststoffen als afval ziet en gaat belasten, belast je juist de business case 
voor circulaire economie. Je frustreert de circulaire economie als afvalstoffen meerdere 
malen als afvalstoffen worden belast. 

-  Tevens zijn bepaalde stoffen die gebruikt worden in biomassa-energiecentrales bijproducten 
van de biobased economy (bijvoorbeeld lignine). Door de verwerking van afvalstoffen te 
belasten, belast je dus indirect ook de ontwikkeling van de biobased economy, terwijl deze 
een essentiële bijdrage moet leveren aan de energietransitie. 

 
Uiteraard zijn wij graag bereid tot nadere toelichting op deze brief. U kunt hiertoe contact opnemen 
met Erik Terheggen (06-15328886, eterheggen@energie-nederland.nl) of Alienke Ramaker (06-
39576088, alienkeramaker@nvde.nl).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marcel Kooijman      Olof van der Gaag 
Directeur a.i. Energie/Nederland    Directeur 

 


