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1. Inleiding 
 

1.1. Achtergrond 

Lidstaten van de Europese Unie dienen volgens artikel 7 van de richtlijn 2018/2002 betreffende 

energie-efficiency  (hierna afgekort als de EED) te besparen op het eindverbruik van energie. De 

energiebesparingsverplichting voor de periode 2021 tot en met 2030 bedraagt voor Nederland 924 

petajoule1. Nederland heeft de cumulatieve energiebesparing in de periode 2021-2030 bepaald, 

uitgaande van (de minimale) 0,8% besparing per jaar van het gemiddelde finale energieverbruik in de 

jaren 2016, 2017 en 2018 (het referentieverbruik). De jaarlijkse energiebesparing bedraagt op basis 

van het referentieverbruik 16,8 petajoule. Voor ieder jaar in de periode 2021 tot en met 2030 is deze 

jaarlijkse besparing vermenigvuldigd met de betreffende multiplier voor dat jaar (zie tabel 1.1). De 

optelling hiervan resulteert in de cumulatieve energiebesparing in de periode 2021 tot en met 2030.  

Tabel 1.1 Cumulatieve energiebesparing in de periode 2021 tot en met 2030 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 totaal 

multiplier (aantal jaren 

waarin besparing geteld 

wordt) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 55 

jaarlijkse besparing 

inclusief multiplier (PJ) 

              

168  

             

151  

            

134  

            

118  

            

101  

              

84  

              

67  

              

50  

              

34  

              

17  

             

924  

 

Tekstbox: belangrijke wijzigingen in de EED 

In 2018 is de EED uit 2021 gewijzigd. Ook de herziene EED bevat deze besparingsverplichting, 

voor de periode 2021 tot en met 2030. Evenals in de periode 2014-2020 gaat het om een 

cumulatieve besparingsverplichting, waarbij de cumulatieve besparingen equivalent zijn aan 

een bepaald jaarlijks besparingspercentage gedurende de hele periode. Voor 2014-2020 is dat 

1,5 procent, en voor 2020-2030 0,8 procent. Door vier veranderingen zijn de percentages en 

besparingsdoelen voor 2014-2020 en 2020-2030 echter niet goed met elkaar te vergelijken. 

- De cumulatieve doelstelling ter grootte van jaarlijks 0,8 procent besparing gaat over het 

totale finale energieverbruik. Voor de besparingsverplichting in de periode 2014 tot en 

met 2020 waren er veel mogelijkheden om energieverbruik uit te sluiten (zoals 

transport) of van een lager gemiddeld percentage uit te gaan. 

- Lidstaten moeten besparen op finaal energieverbruik zoals gedefinieerd en toegepast in 

energiestatistieken, in plaats van op de levering van energie aan eindafnemers. 

Daarmee zou hernieuwbare energie achter de meter buiten de 

besparingsmogelijkheden vallen. Een uitzondering vormen warmtepompen, omdat voor 

de EED de oude definities van Eurostat gelden; hierbij is de door warmtepompen 

gewonnen omgevingsenergie geen finaal verbruik. Lidstaten zien daarnaast ruimte om 

 
1 Dit is iets lager dan de geschatte 925 PJ genoemd in de definitieve INEK (paragraaf 2.2 en bijlage 3). De 924 PJ 
is gebaseerd op definitieve statistieken van Eurostat (update juni 2020). De 925 PJ was deels gebaseerd op een 
inschatting voor het jaar 2018, omdat daar nog geen definitieve statistieken beschikbaar voor waren. 
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ook de kleinschalige opwekking van elektriciteit met zonnepanelen achter de meter als 

besparing te tellen. Nederland heeft hier ook voor gekozen. 

- De afgrenzing tussen nationaal en Europees beleid is verder verduidelijkt. De nationale 

uitvoering van verplichte Europese normen en regelgeving telt niet mee. Het 

belangrijkste gevolg voor Nederland is dat besparingen door zuinige nieuwbouw niet 

meer mee mogen tellen. Lidstaten mogen wel besparingen meetellen als gevolg van een 

versnelde uitvoering of wanneer nationaal beleid strenger is dan de Europese norm. 

- De EED geeft nu veel duidelijker aan dat het om besparingen moet gaan die door 

nationaal beleid veroorzaakt zijn en geeft ook aanwijzingen hoe lidstaten de 

additionaliteit van beleid moeten aantonen; lidstaten moeten inzichtelijk maken hoe 

het energieverbruik zich zou hebben ontwikkeld zonder het bewuste beleid. 

Gerealiseerde energiebesparingen moeten dus aantoonbaar het gevolg zijn van de 

uitvoering van nationaal beleid. Ook stelt de EED meer eisen aan de verifieerbaarheid 

en transparantie van besparingen en monitoringsmethoden. 

 
 

Nederland heeft gekozen voor alternatieve besparingsmaatregelen (volgens ‘artikel 7 ter’) om te 

voldoen aan de energiebesparingsverplichting volgens zowel artikel 7.1 (a) als (b). Het huidige 

Nederlandse energie- en klimaat beleid is verankerd in het Energieakkoord 2013, het Regeerakkoord 

2017, het Klimaatakkoord en de Klimaatwet. Het Klimaatakkoord bevat vele afspraken over acties die 

worden ondernomen en nieuwe beleidsmaatregelen die zullen worden uitgevoerd om het 

klimaatdoel van 49% minder broeikasgassen in 2030 te halen (zie hoofdstuk drie van het definitieve 

INEK). Veel van deze beleidsmaatregelen zullen bijdragen aan het realiseren van de 

energiebesparingsverplichting volgens artikel 7. Naast nieuwe beleidsmaatregelen, zullen een aantal 

bestaande beleidsmaatregelen (al dan niet in aangepaste vorm) blijven doorlopen na 2020. 

1.2. Doel van methodedocument 

In bijlage III van het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK) die Nederland in december 

2019 conform de Europese Governance verordening bij de Europese Commissie heeft ingediend, is 

de notificatie opgenomen, volgens artikel 3 lid 2 (h) van die verordening, waarin Nederland kennis 

geeft van de beleidsmaatregelen en methoden die uitvoering geven aan de 

energiebesparingsverplichting volgens artikel 7 van de Europese Energie-efficiency richtlijn (EED).  

In die notificatie zijn de onderbouwing van de energiebesparingsverplichting, de beleidsmaatregelen, 

en de algemene principes van de methoden om de energiebesparing te bepalen beschreven. De 

methoden konden destijds nog niet volledig voor alle beleidsmaatregelen worden beschreven, 

omdat van verschillende beleidsmaatregelen de precieze instrumentatie en daarmee ook de 

monitoring nog niet (volledig) bekend was. Het ging daarbij vooral om beleidsmaatregelen die zijn 

aangekondigd in het nationale Klimaatakkoord uit juni 2019, zoals bijvoorbeeld de CO2-heffing voor 

de industrie of de verbreding van de bestaande SDE+ regeling. Daarom is in de notificatie 

aangekondigd dat een nadere uitwerking van de berekeningsmethode, zal worden beschreven in 

zogenaamde Methodedocumenten die vanaf 25 juni 2020 beschikbaar is, de uiterste datum waarop 

de herziening van de EED geïmplementeerd dient te zijn.  

Dit Methodedocument beschrijft de in de notificatie aangekondigde nadere uitwerking van de 

algemene principes om de gerealiseerde (ex-post) energiebesparing volgens artikel 7 in de periode 

2021 t/m 2030 te bepalen. De methoden die gebruikt worden om de verwachte (ex-ante) 
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energiebesparing te bepalen worden niet in dit Methodedocument beschreven. Die worden in de 

Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en onderliggende rapportages  beschreven welke jaarlijks door 

het Planbureau van de Leefomgeving wordt gepubliceerd. Doch zijn veel van de hier beschreven 

berekeningsmethoden en gegevensbronnen zijn ook van belang voor de KEV2.  

Veranderingen van de hier beschreven methoden zijn na 25 juni 2020 nog steeds mogelijk. Dat kan 

komen doordat de precieze uitwerking van beleidsmaatregelen nog niet (volledig) bekend was of dat 

er nog nieuw beleid wordt aangekondigd. Ook blijft beleid in beweging en/of kan het zijn dat 

bepaalde aspecten van de beschreven methoden later nog nader gewijzigd, uitgewerkt en/of 

geïmplementeerd worden. Zodra er belangrijke aanpassingen en/of aanvullingen op de methoden 

zijn, dan wordt een nieuwe versie van het Methodedocument gepubliceerd. 

1.3. Algemene principes voor de bepaling van energiebesparing 

In de notificatie zijn de algemene principes beschreven die Nederland zal hanteren om de 

energiebesparing te bepalen. Deze principes worden hieronder samengevat. Indien de in dit 

Methodedocument beschreven methoden hier (deels) van afwijkt dan wordt dat benoemd. 

Systeemaanpak 

De energiebesparing zal per (deel)sector worden bepaald en niet per (groep van) 

beleidsmaatregelen. De transitie naar een koolstofarme economie is een dynamisch en complex 

proces, waarin een heel pakket aan beleidsmaatregelen een bijdrage aan de ontwikkeling moet 

leveren. Eén beleidsinstrument zal op zichzelf doorgaans niet voldoende zijn; alleen door het 

samenspel van beleidsmaatregelen en acties van stakeholders kunnen de doelen van de transitie 

binnen bereik worden gebracht. Zo zorgen sommige beleidsmaatregelen (zoals Green Deals) voor de 

juiste (juridische) randvoorwaarden, kan de energiebelasting voor de juiste marktomstandigheden 

zorgen en een subsidie voor financieringsmogelijkheden. Voor een succesvolle transitie zijn zeven 

functies van het innovatiesysteem3 van belang waar beleidsmaatregelen op aan kunnen grijpen: 

- Functie 1 – Experimenteren door ondernemers 

- Functie 2 - Kennisontwikkeling 

- Functie 3 – Kennisuitwisseling in netwerken 

- Functie 4 - Richting geven aan het zoekproces 

- Functie 5 – Creëren van markten 

- Functie 6 - Mobiliseren van middelen 

- Functie 7 – Creëren draagvlak / weerstand bieden aan tegenstand 

 

Het proces van de energietransitie is bovendien niet geheel planbaar en moet bijgestuurd kunnen 

worden op basis van de inzichten en ervaringen. Daar is monitoring van veranderingen op 

systeemniveau nodig (bv elektriciteitsproductie, verwarming van woningen etc). Dit vraagt om een 

benadering waarin een samenhangend pakket van beleidsmaatregelen, aanvullend op acties van 

andere stakeholders, tezamen de relevante sleutelfactoren voor succes monitoren. 

 
2 Een beschrijving van de methoden die in de KEV worden gebruikt kunnen hier gevonden worden: 
https://www.pbl.nl/kev/modellen  
3 Zie Hekkert. en Ossebaard (2010) De Innovatiemotor, het versnellen van baanbrekende innovaties. Uitgeverij: 
Van Gorcum en Smink, M.M., Hekkert, M.P. & Negro, S.O. (2015). Keeping sustainable innovation on a leash? 
Exploring incumbents’ institutional strategies. Business Strategy and the Environment, 24 (2), (pp. 86-101).  

https://www.pbl.nl/kev/modellen
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Dit betekent dat Nederland de energiebesparing veelal per (deel)sector en/of technologiegroep zal 

bepalen en niet per individuele beleidsmaatregel. Aan de resultaten binnen een deelsector of 

technologiegroep dragen vaak meerdere instrumenten bij. Een voordeel van deze meer 

samenhangende benadering is dat de kans op het dubbel tellen van energiebesparing door 

verschillende beleidsmaatregelen nihil is (zie ook hieronder). 

Meetmethoden 

De gerealiseerde (ex-post) besparingen als gevolg van beleidsmaatregelen worden in vrijwel alle 

gevallen met behulp van technische ramingen bepaald. De eventuele baten van directe metingen 

staan doorgaans niet in verhouding staan tot de hogere uitvoeringskosten in vergelijking met 

technische ramingen. De volgende methoden worden doorgaans gebruikt:  

- Voor veel voorkomende situaties waarin vergelijkbare maatregelen worden getroffen. In 

dergelijke gevallen wordt gebruik gemaakt de van aantallen van getroffen maatregelen in 

combinatie met de gemiddelde energiebesparing in een jaar per type maatregel. Het gaat 

bijvoorbeeld om de aanschaf van warmtepompen, LED-verlichting of elektrische voertuigen. 

Vervolgens wordt met behulp van aannames over de levensduur en de referentie de 

energiebesparing worden bepaald (zie ook levensduur en berekeningsmethode hieronder); 

- Energiebesparing door grote, qua karakter vaak unieke projecten (zoals bij verbetering van 

processen in de industrie), worden doorgaans door de initiatiefnemer per project berekend 

of gemeten. Daarbij wordt de energiebesparing bepaalt door de nieuwe situatie te 

vergelijken met de bestaande situatie. Deze methode wordt onder meer toegepast bij de 

regeling Stimulering Duurzame Energieproduct (SDE) ++ en de Energie Investeringsaftrek 

(EIA). 

 

De belangrijkste gegevensbasis voor technische ramingen zijn de bottom-up  monitoringsgegevens 

die bij de uitvoering van de beleidsmaatregelen beschikbaar komen (bijvoorbeeld aanvragen voor 

subsidie of belastingaftrek) en/of op basis van marktgegevens (bijvoorbeeld de levering van 

isolatiematerialen). Dit levert gegevens op over de maatregelen die in (deel)sectoren worden 

getroffen in een bepaald jaar, zoals het aantal investeringen in naar type energie-efficiënte 

installaties of het treffen van besparende maatregelen (bv isoleren). 

Besparing op primair of finaal verbruik van energie 

Besparingen op eindverbruik worden uitgedrukt als besparing op het eindverbruik van energie in 

finale termen. Er is geen berekeningsmethode nodig voor het omrekenen van of naar primair 

verbruik van energie. 

Levensduur van energiebesparingen 

De periode waarin besparingen van maatregelen meegeteld kunnen worden bedraagt voor de 

verplichtingenperiode 2014 t/m 2020 maximaal 7 jaar en voor de periode 2021 t/m 2030 maximaal 

10 jaar. De levensduren van de maatregelen genomen in de betreffende sectoren zijn divers, maar 

liggen volgens de CEN Workshop Agreement (CWA) 15693 (april 2007)4 vaak ver boven de 7 jaar. Zo 

gelden voor isolatiemaatregelen levensduren van veelal meer dan 20 jaar, voor voertuigen meer dan 

10 jaar en voor verwarmingsinstallaties (zoals HR-ketels) ongeveer 15 jaar. Alleen voor 

 
4 De hierin vermelde levensduren komen overeen met de Aanbevelingen van de Europese Commissie over de 
implementatie van de energiebesparingsverplichting volgens de EED. Zie document C(2019) 662 final. 
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energiebesparing door gedragsmaatregelen, organisatorische maatregelen en 

consumentenelektronica/apparatuur (waaronder verlichting) gelden meestal levensduren die korter 

zijn dan 10 of 7 jaar. Indien dergelijke maatregelen worden getroffen, wordt alleen de besparing 

geteld overeenkomstig die kortere levensduur. 

Berekeningsmethode 

Om de energiebesparing te bepalen op basis van gegevens over de getroffen maatregelen zijn 

aannames nodig over de levensduur (zie hiervoor) en de gehanteerde referentie. De 

energiebesparing wordt in principe bepaald door het verschil tussen het energieverbruik in de 

situatie zonder beleidsinterventie (de referentie) en de situatie na de beleidsinterventie. 

De referentie wordt in principe bepaald door de uitvoering van Europees beleid en de toepassing van 

minimale Europese energie-efficiëntie en/of CO2-emissienormen (zie tabel 1.2). Dit is gebruikelijk 

voor maatregelen die een apparaat, installatie of voertuig vervangen aan het einde van de 

gebruikelijke levensduur. Alleen indien het nieuwe apparaat, installatie en/of voertuig op het 

moment van vervanging efficiënter is dan volgens de dan geldende Europese norm, resulteert dat in 

additionele energiebesparing. Daarmee wordt de additionaliteit van de berekende 

energiebesparingen conform Annex V punt 2(a) van de richtlijn geborgd. Wanneer een apparaat, 

installatie en/of voertuig vóór het einde van de gebruikelijke levensduur wordt vervangen, dan geldt 

in principe de situatie zonder vervroegde vervanging als referentie gedurende de gebruikelijke 

levensduur van het vervangen apparaat, installatie en/of voertuig (zie figuur 1.1). 

Figuur 1.1 – schematische weergave in het geval van vervroegde vervanging 

 

 

Tabel 1.2  –Relevante Europese CO2- en/of energienormen   

Categorieën van besparingsmaatregelen  Relevante Europese CO2 of energie normen 

apparaten en kleine installaties de Ecodesign verordening 

industriële installaties de energie-efficiëntie niveaus van Best 

Beschikbare Technieken  (BBT) in het kader van 

de Industriële Emissies richtlijn  

voertuigen Europese CO2-emissienormen voor voertuigen 

end of lifetime

energy consumption

time

installment of new installation end of lifetime

EU norm 

or 

market 

standard

old installation savings

new installation
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nieuwbouw van gebouwen de minimale energieprestatie eisen in het kader 

van de Energie Prestatie Gebouwen richtlijn 

(EPBD) 

Als er geen verplichtende en/of concrete Europese norm van toepassing is, dan wordt de referentie 

bepaald door de op dat moment gangbare standaard in de markt. Indien ook daar geen gegevens van 

bekend zijn (bijvoorbeeld in het geval een specifieke procesinstallaties in de industrie) dan wordt er 

gebruik gemaakt van een maatregel (ofwel project) specifieke referentie situatie.  

Voorkomen van dubbeltellingen 

De besparing in een bepaalde sector wordt in Nederland beïnvloed door enerzijds horizontale 

beleidsmaatregelen (zoals de energiebelasting en de EIA) en anderzijds een pakket van sectorale 

beleidsmaatregelen. Alhoewel meerdere beleidsmaatregelen invloed trachten uit te oefenen op 

eenzelfde actor of doelgroep, zijn beleidsmaatregelen veelal complementair aan elkaar qua type 

beïnvloeding. Dubbeltellingen worden voorkomen door de gerealiseerde (ex-post) energiebesparing 

per (deel)sector of technologiegroep te bepalen, waarbij het meerdere keren tellen van eenzelfde 

project wordt voorkomen door naar het totaal binnen de deelsector of groep te kijken (zie 

systeemaanpak hierboven). 

In het geval dat de gerealiseerde energiebesparing op basis van meerdere en (deels) overlappende 

gegevens bronnen wordt bepaald, dan zorgt Nederland ook dat dubbeltellingen worden voorkomen. 

Met behulp van het Kamer van Koophandel (KvK) nummer en de sectorale SBI codering, worden de 

gesubsidieerde investeringen verdeeld naar de verschillende klimaattafels. Om dubbeltellingen te 

voorkomen, wordt op basis van het KvK-nummer en technologietype gecontroleerd of dezelfde 

investeringen meerdere malen voorkomen. Indien dat het geval is worden besparingen maar één 

keer meegeteld..  

 

Klimaatverschillen 

Nederland past geen methoden toe waarbij rekening wordt gehouden met eventuele 

klimaatverschillen binnen Nederland. 
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1.4. Uitwerking beleidsmaatregelen 

 

In bijlage I van de notificatie is een overzicht opgenomen van beleidsmaatregelen die bijdragen aan 

energiebesparing volgens artikel 7 in de periode 2021 t/m 2030. Zoals hierboven aangegeven 

hanteert Nederland een zogenaamde systeemaanpak, waarbij er naar de energiebesparing in het 

hele systeem (een sector of technologiegroep) wordt gekeken. Dit betekent dat niet al deze  

beleidsmaatregelen een concrete rol spelen in de kwantificering van de energiebesparing. De 

uitvoering en monitoring van beleidsmaatregelen die zorgen voor de juiste randvoorwaarden (zoals 

de Klimaatwet of de Greendeals) leveren doorgaans geen directe kwantitatieve gegevens op, doch 

dragen vaak wel bij aan de uitvoering van andere beleidsmaatregelen die wel een concrete rol spelen 

in de kwantificering van de energiebesparing. Beleidsmaatregelen die zich richten op implementatie 

via subsidies, fiscale faciliteiten en fondsen, leveren doorgaans wel concrete kwantitatieve gegevens 

op.  In tabel 1.2 is per beleidsmaatregel aangegeven welke rol deze vervult in het systeem en bij de 

berekening van de energiebesparing. Hierbij zijn ook de maatregelen die niet direct tot 

energiebesparing leiden opgenomen in het methodedocument, indien deze genotificeerd zijn in 

bijlage I van de notificatie. Deze spelen immers vaak een randvoorwaardelijke rol.   

Een uitgebreidere beschrijving van deze beleidsmaatregelen kan worden gevonden in het hoofdstuk 

waarnaar verwezen wordt. 

1.5. Opbouw Methodedocument 

De methoden die gehanteerd gaan worden om de gerealiseerde (ex-post) energiebesparing te 

bepalen wordt in vier hoofdstukken uitgewerkt voor de sectoren: gebouwde omgeving, landbouw- 

en landgebruik, mobiliteit en industrie5. Ieder hoofdstuk beschrijft in de inleiding de afbakening van 

de (sub)sector(en) en een beknopte weergave van de beleidscontext. Vervolgens wordt de 

berekeningsmethode zoals die voor de betreffende (sub)sector zal worden toegepast beschreven 

voor elk van de hierboven genoemde algemene principes. Deze opbouw volgt tevens de onderdelen 

waarover volgens de bijlage III (punten 4 en 5) van de Governance Regulation gerapporteerd moet 

worden. Waar relevant wordt ingegaan op de belangrijke deelsystemen/sectoren daarbinnen. De 

berekeningsmethode die wordt gehanteerd voor de generieke beleidsmaatregelen wordt besproken 

in hoofdstuk zes. Het toezicht op en de controle van beleidsmaatregelen worden in de betreffende 

hoofdstukken beschreven. In hoofdstuk acht wordt tevens ingegaan op het nationale systeem van 

toezicht en controle. 

 

 
5 Volgens de sectorale indeling van de Klimaattafels zoals die door het PBL in de jaarlijkse Klimaat en Energie 
Verkenning wordt gehanteerd. 
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Tabel 1.2: Overzicht van beleidsmaatregelen die bijdragen aan energiebesparing in de periode 2021 - 2030 

Beleidsmaatregel  Toelichting energiebesparing Zie hoofdstuk Voornaamste rol(len) 

in het systeem 

Minimum CO2-prijs elektriciteitssector Een minimum CO2-prijs voor de productie van elektriciteit kan in 

bepaalde omstandigheden resulteren in een hogere 

elektriciteitsprijs. Dat heeft een (beperkte) invloed op de vraag naar 

elektriciteit door eindverbruikers. Deze beleidsmaatregel speelt 

geen rol in de bepaling van energiebesparing. 

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Creëren van markten 

(functie 5) 

BOSA Stimulering bouw en onderhoud 

van sportaccommodaties (aanpassing v.a. 

2019 met energiemaatregelen) 

Subsidie voor sportaccommodaties en sportmaterialen voor 

amateursportorganisaties.  Deze beleidsmaatregel speelt geen rol 

in de bepaling van de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

BTW Belasting Toegevoegde Waarde: 

verlaagd tarief isolatie 

Het verlaagde BTW tarief verlaagt de kosten van het isoleren van 

woningen. Deze beleidsmaatregel speelt geen rol in de bepaling van 

de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Creëren van markten 

(functie 5) 

Digitaal platform Het digitale platform Duurzaam Bouwloket beantwoordt vragen op 

het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie 

opwekken en financiering. Het platform speelt daarom geen rol in 

de bepaling van de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Kennisuitwisseling 

(functie 3) 

Energieprestatie-eis kantoren (Label C) Vanaf 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben. 

Deze norm stimuleert eigenaren van kantoren om maatregelen te 

treffen, maar speelt geen rol in de bepaling van de 

energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Creëren van markten 

(functie 5) 

Klimaatcampagne: Iedereen doet wat De Klimaatcampagne is een campagne over de klimaattransitie. 

Deze levert geen directe energiebesparing op maar creëert 

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Creëren draagvlak 

(functie 7) 
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randvoorwaarden voor nieuwe besparing. Zie de toelichting in 

paragraaf generieke beleidsinstrumenten. 

MMIP 3. Versnelling energierenovaties in 

de gebouwde omgeving 

Deze innovatieprogramma’s leveren nauwelijks directe 

energiebesparing op maar creëren randvoorwaarden voor nieuwe 

besparingen. Zie de toelichting van MMIP’s in paragraaf generieke 

beleidsinstrumenten. 

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Experimenteren door 

ondernemers (functie 

1) 

Kennisontwikkeling 

(functie 2) 

Kennisuitwisseling in 

netwerken (functie 3) 

MMIP 4. Duurzame warmte (en koude) in 

de gebouwde omgeving (inclusief de 

glastuinbouw) 

Deze innovatieprogramma’s leveren nauwelijks directe 

energiebesparing op maar creëren randvoorwaarden voor nieuwe 

besparingen. Zie de toelichting van MMIP’s in paragraaf generieke 

beleidsinstrumenten. 

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Experimenteren door 

ondernemers (functie 

1) 

Kennisontwikkeling 

(functie 2) 

Kennisuitwisseling in 

netwerken (functie 3) 

MMIP 5. Het nieuwe energiesysteem in 

de gebouwde omgeving in evenwicht 

Deze innovatieprogramma’s leveren nauwelijks directe 

energiebesparing op maar creëren randvoorwaarden voor nieuwe 

besparingen. Zie de toelichting van MMIP’s in paragraaf generieke 

beleidsinstrumenten. 

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Experimenteren door 

ondernemers (functie 

1) 

Kennisontwikkeling 

(functie 2) 

Kennisuitwisseling in 

netwerken (functie 3) 

NEF Nationaal energiebesparingsfonds Het energiebesparingsfonds stimuleert particuliere 

woningeigenaren om energiezuinige maatregelen te treffen. Het 

fonds speelt geen rol in de bepaling van de energiebesparing.. 

2. Gebouwde omgeving Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

Normering Utiliteitsbouw en 

Routekaarten 

Betreft een wettelijke energieprestatienorm voor gebouwen vanaf 

2021. Deze bestaat uit een streefnorm voor 2030 en een eindnorm 

voor 2050. In routekaarten leggen maatschappelijke 

gebouweigenaren uit welke stappen zij gaan zetten om er voor te 

zorgen dat hun vastgoedportefeuille aan deze normen gaat 

voldoen. Speelt geen rol in de bepaling van de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Richting geven aan het 

zoekproces (functie 4) 

Creëren van markten 

(functie 5) 

Creëren draagvlak 

(functie 7) 
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Programma Aardgasvrije Wijken en 

Grootschalige Proeftuinen 

Dit programma ondersteunt gemeenten en betrokken partijen in 

het realiseren van aardgasvrije wijken. Het programma speelt 

daarmee geen rol in de bepaling van de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Kennisontwikkeling 

(functie 2) 

Kennisuitwisseling in 

netwerken (functie 3) 

PRE Programma voor kleine 

energiebesparende maatregelen 

Subsidieprogramma voor gemeenten om eigenaren van woningen 

kleine energiebesparende maatregelen te laten treffen. Speelt geen 

rol in de bepaling van de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

RVV Regeling Vermindering 

Verhuurderheffing Verduurzaming 

De heffingsvermindering verduurzaming van huurwoningen biedt 

fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen. 

Speelt geen rol in de bepaling van de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

Standaarden en streefwaarden woningen Betreft wettelijke energieprestatienormen voor woningen. 

Daarnaast zullen streefwaarden worden geformuleerd voor de 

afzonderlijke bouwdelen wanneer een of meer enkelvoudige 

maatregelen worden uitgevoerd. Speelt geen rol in de bepaling van 

de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Creëren van markten 

(functie 5) 

Startmotor huursector Betreft afspraken over het versneld verduurzamen van de 

warmtevoorziening van 100.000 huurwoningen. De afspraak wordt 

ondersteund via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije 

Huurwoningen (SAH). Speelt geen rol in de bepaling van de 

energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Creëren van markten 

(functie 5) 

Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

Creëren draagvlak 

(functie 7)PM 

Warmtefonds en gebouwgebonden 

financiering 

Verschaft financieringsmogelijkheden voor eigenaren van woningen 

om energiebesparende maatregelen te treffen. Speelt geen rol in 

de bepaling van de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 
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WEW Verruiming hypotheek voor 

energiebesparende maatregelen 

Verschaft ruimere hypotheekmogelijkheden voor kopers van 

woningen om energiebesparende maatregelen te treffen. Speelt 

geen rol in de bepaling van de energiebesparing.  

2. Gebouwde omgeving Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

Wijkgerichte aanpak Gemeenten bepalen samen met bewoners en gebouweigenaren 

per wijk wat de beste oplossing is voor warmte en stroom. 

Gemeenten leggen uiterlijk in 2021 de volgorde en het tijdpad vast 

waarin wijken worden aangepakt. Dat kan elke vijf jaar worden 

aangepast. In dat plan staat ook hoe bewoners erbij worden 

betrokken. Speelt geen rol in de bepaling van de energiebesparing.  

2. Gebouwde omgeving Richting geven aan het 

zoekproces (functie 4) 

Creëren van markten 

(functie 5) 

Creëren draagvlak 

(functie 7)PM 

WWS Woningwaardering stelsel & EPV 

Energieprestatievergoeding 

Het WWS is een systeem om de maximale huurprijs vast te stellen 

voor een huurwoning. Hoe meer punten een woning waard is, hoe 

hoger de huur mag zijn. Energiebesparende maatregelen dragen 

daaraan bij, maar zijn met name randvoorwaardelijk en spelen dus 

geen rol in de bepaling van de energiebesparing. 

2. Gebouwde omgeving Creëren van markten 

(functie 5) 

NP RES Nationaal Programma Regionale 

Energiestrategie 

Een RES draagt bij aan het creëren van randvoorwaarden voor 

nieuwe besparingen. Er wordt geen methode toegepast om de 

energiebesparing van de afzonderlijke RES-en te bepalen. Het 

Nationaal Programma speelt dus geen rol in de bepaling van de 

energiebesparing. 

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Richting geven aan het 

zoekproces (functie 4) 

Creëren draagvlak 

(functie 7) 

 

Salderen (en BTW teruggave zon-PV) Voor particulieren in de gebouwde omgeving is salderen belangrijk, 

omdat de terugverdientijd van zonnepanelen hiermee wordt 

verkleint. De uitvoering en het toezicht en de controle is gelijk aan 

die van de energiebelasting en de opslag duurzame energie (zie 

hieronder. Salderen speelt geen rol in de bepaling van 

energiebesparing.  

7. Generieke 

beleidsmaatregelen (zie 

Energiebelasting 

Creëren van markten 

(functie 5) 

ISDE Investeringssubsidie Duurzame 

Energie kleine apparaten 

De ISDE subsidieert apparaten waarmee minder aardgas wordt 

gebruikt en meer duurzame warmte. Hiermee wordt energie 

bespaart en de uitstoot van CO2 teruggedrongen. Gegevens over 

6. Generieke 

beleidsmaatregelen 

Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 



 

  14 

de uitvoering van de ISDE worden gebruikt in de bepaling van 

energiebesparing.  

Nationale CO2-heffing industrie De uitwerking van de beleidsmaatregel is nog in ontwikkeling; in 

een volgende versie van het methodedocument wordt mogelijk de 

monitorings- en berekeningsmethodiek aangevuld. 

4. Industrie Creëren van markten 

(functie 5) 

Regionale industriële cluster- en 

koplopersprogramma’s 

Dit programma is vooral relevant in randvoorwaardelijke sfeer. Het 

draagt bij aan kennisuitwisseling, versterkt samenwerkingen en het 

spoort het toepassen van innovatieve maatregelen aan. Dit 

programma speelt geen rol in de bepaling van energiebesparing .  

4. Industrie Kennisuitwisseling in 

netwerken (functie 3) 

EB/RED/ODE: (Regulerende) 

Energiebelasting & Opslag Duurzame 

Energie 

De energiebelasting en opslag duurzame energie bepaalt mede de 

prijs die betaald moet worden voor energie. Speelt geen rol in de 

bepaling van energiebesparing.  

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Creëren van markten 

(functie 5) 

Klimaatwet De Klimaatwet is relevant voor de sectoren maar alleen in 

randvoorwaardelijke zin. De Klimaatwet speelt daarmee geen rol in 

de bepaling van energiebesparing. 

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Richting geven aan het 

zoekproces (functie 4) 

Creëren van markten 

(functie 5) 

Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

Creëren draagvlak 

(functie 7) 

 

EIA Energie-investeringsaftrek regeling De EIA is een fiscale mogelijkheid voor de aanschaf van 

aangewezen energie-efficiënte bedrijfsmiddelen, Gegevens over 

de uitvoering van de EIA worden gebruikt in de bepaling van 

energiebesparing.  

6. Generieke 

beleidsmaatregelen 

Creëren van markten 

(functie 5) 



 

  15 

Regeling groenprojecten (groen 

beleggen) 

De Regeling groenprojecten stimuleert nieuwe technieken of 

werkwijzen die een positief effect hebben op natuur en milieu. De 

Regeling groenprojecten is daarmee relevant voor de sectoren in 

randvoorwaardelijke zin en speelt geen rol in de bepaling van 

energiebesparing. 

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Creëren van markten 

(functie 5) 

MMIP 6. Sluiting van industriële ketens Deze innovatieprogramma’s leveren nauwelijks directe 

energiebesparing op maar creëren randvoorwaarden voor nieuwe 

besparing.  

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Experimenteren door 

ondernemers (functie 

1) 

Kennisontwikkeling 

(functie 2) 

Kennisuitwisseling in 

netwerken (functie 3) 

MMIP 7. Een 100% CO2-vrij industrieel 

warmtesysteem 

Deze innovatieprogramma’s leveren nauwelijks directe 

energiebesparing op maar creëren randvoorwaarden voor nieuwe 

besparing.  

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Experimenteren door 

ondernemers (functie 

1) 

Kennisontwikkeling 

(functie 2) 

Kennisuitwisseling in 

netwerken (functie 3) 

Green Deals (GD) De Green Deals richten zich op het verbeteren van 

randvoorwaarden voor toepassing van duurzame oplossingen in de 

maatschappij.  De Green Deals spelen daarom geen rol in de 

bepaling van energiebesparing.  

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Creëren van markten 

(functie 5) 

Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

Creëren draagvlak 

(functie 7) 

 

Wet Milieubeheer: 

Energiebesparingsplicht 

De energiebesparingsplicht legt op dat energiezuinige 

inversteringen die een terugverdientijd hebben van minder dan 

vijf jaar worden uitgevoerd. De energiebesparingsplicht is relevant 

in randvoorwaardelijke zin, maar speelt een rol in de bepaling van 

energiebesparing.  

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Creëren van markten 

(functie 5) 
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Wet Milieubeheer: Informatieplicht Met de informatieplicht moeten inrichtingen rapporteren welke 

energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. De 

informatieplicht is daarmee relevant in randvoorwaardelijke zin, 

maar speelt geen rol in de bepaling van energiebesparing.  

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Creëren van markten 

(functie 5) 

Stimuleringsregeling Duurzame 

Energietransitie (SDE++) 

De SDE+(+) is een subsidie voor de productie van duurzame 

energie. Gegevens over de uitvoering van de SDE+(+) worden 

gebruikt in de bepaling van energiebesparing.  

6. Generieke 

beleidsmaatregelen 

Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

MIA Vamil Regelingen Milieu-

investeringsaftrek & Willekeurige 

afschrijving milieu-investeringen 

Met de MIA en de Vamil stimuleert de overheid investeringen in 

milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dat kan resulteren in 

energiebesparing. Gegevens over de uitvoering van de MIA/Vamil 

worden gebruikt in de bepaling van energiebesparing.  

6. Generieke 

beleidsmaatregelen 

Creëren van markten 

(functie 5) 

BL/BL-plus Borgstelling Landbouw & 

Garantstelling Landbouw 

De borgstellingen dragen bij aan de mogelijkheden voor tuinders 

om investeringen in oa energiebesparende maatregelen te kunnen 

financieren. De borgstellingen spelen geen rol in de bepaling van 

energiebesparing. 

3. Landbouw Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

CO2-sectorsysteem Het CO2-sectorsysteem betreft een afspraak tussen sector 

glastuinbouw en de overheid. De sector spant zich in om onder een 

CO2-emissieplafond te blijven, en levert daarmee een 

tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de 

glastuinbouw. Blijft de sector boven het plafond, dan moet een 

heffing worden betaald. Het CO2-sectorsysteem speelt verder geen 

rol in de bepaling van energiebesparing. 

3. Landbouw Creëren van markten 

(functie 5) 

EHG Energie-efficiënte en hernieuwbare 

energie glastuinbouw (&voorlopers IMM 

Investeringen in Milieuvriendelijke 

Maatregelen & IRDE Investeringen in 

energiebesparing) 

Specifieke regeling voor de glastuinbouwsector, bedoeld om 

versnelde implementatie van energiebesparende maatregelen te 

bewerkstelligen. Monitoringgegevens worden gebruikt om de 

energiebesparing te bepalen. 

3. Landbouw Creëren van markten 

(functie 5) 
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MEI Marktintroductie energie-innovaties Specifieke regeling voor de glastuinbouwsector die investeringen  

stimuleert in nieuwe innovatieve kas- of energiesystemen die de 

CO2-uitstoot verminderen. Monitoringgegevens worden gebruikt 

om de energiebesparing te bepalen. 

3. Landbouw Creëren van markten 

(functie 5) 

Programma Kas als energiebron Het programma Kas als energiebron is een innovatieprogramma dat 

energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de 

glastuinbouw stimuleert. Het programma speelt geen rol in de 

bepaling van energiebesparing.  

3. Landbouw Kennisuitwisseling 

(functie 3) 

Richting geven aan het 

zoekproces (functie 4) 

Creëren van markten 

(functie 5) 

Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

Creëren draagvlak 

(functie 7) 

 

Convenant Schone en Zuinige 

Agrosectoren (Agroconvenant) 

Dit convenant was gericht op vermindering van het energiegebruik 

en toename van duurzame energieopwekking en biomassa 

productie door agrarische sectoren. Het programma loopt in 2020 

af en maakt daarom geen onderdeel uit van dit methodedocument. 

niet van toepassing niet van toepassing 

GD2030 Het Nieuwe Draaien Deze Green Deal is gericht op vermindering van het 

brandstofverbruik. De Green Deals spelen geen rol in de bepaling 

van de energiebesparing.  

4. Mobiliteit, 7. 

Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Kennisuitwisseling 

(functie 3) 

Creëren draagvlak 

(functie 7) 

Belasting voertuigen: BPM, MRB en 

bijtelling inkomstenbelasting 

De voertuigbelastingen bieden fiscaal voordeel bij energiezuinig 

vervoer. De belasting speelt geen directe rol in de bepaling van de 

energiebesparing.  

4. Mobiliteit Creëren van markten 

(functie 5) 
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Campagne “Kies de beste band” Een campagne over de juiste bandenkeuze en bandenspanning om 

zodoende energie te besparen en CO2 te reduceren. De campagne 

speelt geen rol in de bepaling van de energiebesparing.  

4. Mobiliteit Creëren draagvlak 

(functie 7) 

HNR Het Nieuwe Rijden Het programma stimuleert automobilisten over te gaan tot een 

energie-efficiënter rij- en reisgedrag door slimmer te rijden en te 

reizen. Het programma speelt daarmee geen rol in de bepaling van 

de energiebesparing. 

4. Mobiliteit Creëren draagvlak 

(functie 7) 

Nationale Agenda Laadinfrastructuur De nationale agenda laadinfrastructuur formuleert maatregelen 

voor het verbeteren van de laadinfrastructuur voor elektrische 

personenvoertuigen en speelt als zodanig geen rol in de bepaling 

van de energiebesparing. 

4. Mobiliteit  Richting geven aan het 

zoekproces (functie 4) 

Mobiliseren van 

middelen (functie 6) 

Creëren draagvlak 

(functie 7) 

 

Vrachtwagenheffing De vrachtwagenheffing is afhankelijk van het gewicht en de uitstoot 

van de vrachtwagen. Daarmee creëert de heffing randvoorwaarden 

voor energiebesparing, maar speelt deze geen directe rol in de 

bepaling van de energiebesparing. 

4. Mobiliteit Creëren van markten 

(functie 5) 

MMIP 9. Innovatieve aandrijving en 

gebruik van duurzame energiedragers 

voor mobiliteit 

Deze innovatieprogramma’s leveren nauwelijks directe 

energiebesparing op maar creëren randvoorwaarden voor nieuwe 

besparing.  

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Experimenteren door 

ondernemers (functie 

1) 

Kennisontwikkeling 

(functie 2) 

Kennisuitwisseling in 

netwerken (functie 3) 

MMIP 10.Doelmatige 

vervoersbewegingen voor mensen en 

goederen 

Deze innovatieprogramma’s leveren nauwelijks directe 

energiebesparing op maar creëren randvoorwaarden voor nieuwe 

besparing.  

7. Randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen 

Experimenteren door 

ondernemers (functie 

1) 

Kennisontwikkeling 

(functie 2) 
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Kennisuitwisseling in 

netwerken (functie 3) 
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2. Gebouwde omgeving 
  

2.1. Inleiding 

De sector gebouwde omgeving bestaat uit huishoudens en dienstensectoren, en omvat zowel 

gebouw gebonden energiegebruik als niet gebouw gebonden gebruik6. Gebouwen in andere 

sectoren (zoals de industrie en landbouw) worden niet meegenomen, omdat het energieverbruik van 

die gebouwen bij het energieverbruik van die sectoren wordt meegenomen.  

TNO Energie transitie studies berekent in het kader van EED voor de gebouwde omgeving de totale 

energiebesparing. Dit hoofdstuk geeft een beknopte beschrijving weer van de monitoringsmethode 

die TNO Energie transitie studies gebruikt om de gerealiseerde energiebesparing te berekenen. 

Daarnaast wordt er ingegaan op het bepalen van de energiebesparing door de belangrijkste 

beleidsmaatregelen. 

Het klimaat- en energiebeleid in de gebouwde omgeving is gericht op een stapsgewijze duurzame 

transformatie naar meer energiezuinigere en comfortabelere woningen en gebouwen. Er wordt 

overgestapt van fossiele warmtebronnen, zoals de traditionele cv-ketel, naar aardgasvrije 

alternatieven zoals warmtepompen, restwarmte of geothermie. Dit draagt bij aan het behalen van de 

gestelde klimaatdoelstellingen en maakt het mogelijk om de gaswinning in Groningen versneld 

omlaag te brengen. De grootste uitdaging in de gebouwde omgeving ligt bij het isoleren en 

aardgasvrij maken van de reeds bestaande bebouwing, met ruim 1,5 miljoen woningen en andere 

gebouwen in 2030. Hieronder vallen (particuliere) koopwoningen, huurwoningen en utiliteitsbouw. 

In 2050 moeten alle ruim 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen zijn verduurzaamd. De 

aanpak om de gebouwde omgeving te verduurzamen volgt twee sporen: het ondersteunen en 

ontzorgen van individuele woningeigenaren en een wijkgerichte aanpak.  

Er wordt een breed palet aan aantrekkelijke, toegankelijke en verantwoorde 

financieringsmogelijkheden gerealiseerd. Hiermee wordt alle groepen woningeigenaren 

handelingsperspectief geboden om met hun eigen huis aan de slag te gaan. Gemeenten regisseren 

de wijkaanpak en bieden lokaal maatwerk. Gemeenten hebben de regierol in de transitie naar 

aardgasvrije wijken. In een zorgvuldig proces en met betrokkenheid van wijkbewoners zullen zij per 

wijk een afweging moeten maken wat de beste oplossing is, als huizen niet langer met aardgas 

worden verwarmd. De oplossing kan per wijk verschillen. 

De gebouwde omgeving kent al heel lang een hoge beleidsdruk in de diverse prijsprikkels, wetgeving 

en stimuleringsprogramma’s. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de totale energiebesparing het 

gevolg is van een pakket van beleidsmaatregelen. Daarom wordt een systeem aanpak gehanteerd. 

Beleidsmaatregelen die bijdragen aan energiebesparing in de gebouwde omgeving en welke rol zij 

hebben in het berekenen van de energiebesparing worden in tabel 1.2 benoemd. Een uitgebreidere 

toelichting van die beleidsmaatregelen staat in de Lange termijn Renovatie Strategie (LTRS)7. De LTRS  

geeft een samenhangend beeld van het brede palet aan maatregelen dat Nederland inzet om te 

komen tot een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. 

 
6 De term dienstensector die wordt gehanteerd komt overeen met de CBS sectoren G t/m U, zoals gedefinieerd in de Standaard 

BedrijfsIndeling 2008 (versie 2018) (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008/de-

structuur-van-de-sbi-2008-versie-2017 ) 
7 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/01/aanbieding-lange-termijn-renovatiestrategie 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008/de-structuur-van-de-sbi-2008-versie-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008/de-structuur-van-de-sbi-2008-versie-2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/01/aanbieding-lange-termijn-renovatiestrategie
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2.2. Berekeningsmethode 

Gebruikte meetmethode 

In deze paragraaf beschrijven we de gebruikte meetmethoden voor energiebesparing in de 

gebouwde omgeving zoals die wordt toegepast door TNO Energie Transitie Studies . Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt naar de volgende deelsystemen:  

• Gebouw gebonden energieverbruik door huishoudens (woningen) 

• Elektriciteitsverbruik door huishoudens 

• Energieverbruik door de dienstensectoren (utiliteitsbouw) 

 

De gehanteerde methoden om de energievraag in deze deelsystemen te bepalen ná het treffen van 

energiebesparende maatregelen, maken gebruik van waargenomen afzet gegevens over getroffen 

maatregelen, het gebruik van beleidsmaatregelen,  gedragsstudies en enquêtes. Voor het bepalen 

van energievraag vóór het treffen van energiebesparende maatregelen worden modellen gebruikt.  

Besparing voor de historische jaren (ex post) wordt met dezelfde methoden bepaald als de besparing 

in de scenario’s zoals gepresenteerd in de Klimaat en Energie verkenningen van het Planbureau voor 

de Leefomgeving (PBL) (ex ante). Hiermee zijn de resultaten voor zowel de realisatie als de projecties 

onderling consistent.  

Naast de energiebesparing die voor de bovengenoemde deelsystemen wordt bepaald, zal voor 

belangrijke (groepen van) beleidsmaatregelen ook worden ingegaan op de energiebesparende 

effecten van de getroffen maatregelen. Het gaat dan om beleidsmaatregelen zoals de 

energieprestatie-eis kantoren, het programma Aardgasvrije Wijken en Grootschalige Proeftuinen en 

regelingen zoals BOSA, RRE en de SAH. Dit dient vooral om inzicht te geven in de materialiteit van 

beleidsmaatregelen. De berekeningsmethode hiervoor wordt nog nader uitgewerkt. Deze zullen zo 

uniform als mogelijk worden opgezet als de methoden die voor de deelsystemen wordt gebruikt 

zoals ten aanzien van de looptijd en levensduur, berekeningsmethode en mogelijke overlap en 

dubbeltelling.  

 

Methode en uitdrukking energiebesparing 
 

Gebouw gebonden energieverbruik door huishoudens (woningen) 

Voor het bepalen van de energievraag door woningen na het treffen van energiebesparende 

maatregelen wordt gebruik gemaakt van de volgende informatie: waargenomen afzet gegevens, het 

gebruik van beleidsmaatregelen,  gedragsstudies en enquêtes. Het bepalen van energievraag vóórdat 

deze maatregelen zijn getroffen  wordt met behulp van het simulatiemodel SAWEC (Simulatie en 

Analyse model voor verklaring en voorspelling van het Woning gebonden Energieverbruik en CO2 

emissie) bepaald. SAWEC heeft als doel de simulatie van het gebouw gebonden energiegebruik van 

woningen, ten behoeve van toekomstramingen en de monitoring van energiebesparing. 

Het SAWEC-model8 is een bottom-up simulatiemodel: het probeert de manier waarop allerlei 

factoren invloed hebben op het energiegebruik van woningen zo realistisch mogelijk te benaderen. 

Het gaat daarbij om factoren die economisch (bijv. energieprijzen, investeringskosten), demografisch 

 
8 https://www.pbl.nl/modellen/kev-rekensysteem-sawec  

https://www.pbl.nl/modellen/kev-rekensysteem-sawec
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of economisch (bijv. aantal woningen en bewoners), natuurkundig (buitentemperatuur, thermische 

eigenschappen van gebouwen), gedragsmatig (aankoop van energiezuinige installaties en 

stookgedrag) zijn. Het beleid beïnvloedt de economische en gedragsmatige factoren en de 

thermische eigenschappen van gebouwen. 

De gebruikte methodiek resulteert in zogenoemde ‘deemed savings’. De referentiesituatie voor de 

deemed savings is in de meeste gevallen de gemiddelde efficiency van een woningtype in een 

bepaald basisjaar, en niet een specifieke uniforme referentiesituatie waartegen de besparingen 

berekend zijn. De woningvoorraad is in het SAWEC model ingedeeld in 60 woningklassen. Een 

woningklasse is een combinatie van woningtype, eigendomsvorm en bouwperiode. Voor de EED 

wordt daarnaast ook gekeken in hoeverre die besparing het gevolg is van nationaal beleid. Hiertoe 

zal de besparing worden afgezet tegen Europese energieprestatie-eisen. SAWEC past namelijk een 

gedetailleerde jaargangenbenadering toe, waarin wordt bijgehouden hoe vaak een 

energiebesparende maatregel ten opzichte van een specifieke uitgangssituatie toegepast wordt. 

Deze uitgangsituatie kan fors variëren. Per saldo resulteert dit in de berekening van de effecten ten 

opzichte van de gemiddelde woningtype - in een bepaald jaar. 

De belangrijkste resultaten van het SAWEC-model zijn jaarlijkse gegevens over:  

o Aantallen geplaatste en vervangen energiebesparende maatregelen (zoals isolatie, 

warmtepompen, zonneboilers etc)  

o Finale energievraag en finaal energetisch verbruik van aardgas (in m3), elektriciteit (in GWh) 

en olie (in GJ)  

o Finale energiebesparing (in MWh of GJ, uiteindelijk omgerekend naar PJ)  

o Investeringskosten (in mln. €)  

o Hernieuwbare warmteproductie uit biomassa, warmtepompen en zonneboilers (in GJ)  

o Hernieuwbare elektriciteitsproductie uit zonnepanelen (in GWh)  

o Directe CO2-emissie en de reductie van CO2-emissies(in Mton)  

 

Huishoudens elektriciteitsverbruik 

Voor de technische raming van het elektriciteitsverbruik van huishoudens is het EVA-rekenmodel9 

(‘Elektriciteitsverbruik Apparaten’) van PBL gebruikt. EVA heeft als doel het berekenen en analyseren 

van het elektriciteitsverbruik door apparaten en verlichting in woningen, voor het verleden en de 

toekomst. EVA is hoofdzakelijk een boekhoudkundig model, dat ook enkele simulatieonderdelen 

bevat. Boekhoudkundig wil zeggen dat de gebruiker van het model op hoog detailniveau de input-

gegevens specificeert, maar dat het model vooral bedoeld is om jaarlijkse totalen op het niveau van 

de woningvoorraad en individuele apparaten te berekenen. De ontwikkeling van het 

elektriciteitsverbruik is per type apparaat en per zichtjaar bekend in PJ elektrisch en kWh. 

De belangrijkste resultaten van het EVA-model zijn:  

o Voorraad apparaten (zoals energiezuinige koelkasten en verlichting)  (aantallen)  

o Finaal elektriciteitsverbruik (in PJ en kWh/bewoonde woning), waarvan het gebouw 

gebonden deel overgenomen wordt uit SAWEC  

o Besparing op elektriciteit (in PJ en kWh/bewoonde woning)  

 

 
9 https://www.pbl.nl/modellen/kev-rekensysteem-eva  

https://www.pbl.nl/modellen/kev-rekensysteem-eva
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Dienstensectoren energieverbruik 

De dienstensector, ook wel tertiaire sector, bestaat uit handel, diensten en overheid (HDO). 

Gebouwen in de dienstensector noemen we utiliteitsbouw. Utiliteitsgebouwen zijn alle gebouwen in 

Nederland die geen woning zijn. Enkele voorbeelden:  

- Gebouwen om in te werken, zoals bedrijfshallen, kantoren en scholen. 

- Gebouwen voor commerciële dienstverlening zoals winkels. 

- Verzorgingsinstellingen zoals ziekenhuizen. 

- Recreatievoorzieningen zoals sportgebouwen en logies.  

De meeste gebouwen staan in de dienstensector, maar er zijn ook utiliteitsgebouwen in de industrie. 

We beperken ons hier tot de utiliteitsgebouwen in de dienstensectoren. 

 

Voor het bepalen van de energievraag in de dienstensectoren ná het treffen van energiebesparende 

maatregelen wordt gebruikt gemaakt van: waargenomen afzet gegevens, het gebruik van 

beleidsmaatregelen,  gedragsstudies en enquêtes (zie ‘beschrijving berekeningsmethode’). Het 

bepalen van energievraag vóór besparing zonder isolatie en de energiebesparing vindt plaats met het 

SAVE-Services model. SAVE-Services is een zogenaamd ‘bottom-up’ model waarmee trends voor 

energieverbruik en energiebesparing in de dienstensector kunnen worden bepaald, op een 

vergelijkbare wijze als bij het SAWEC model.  

 

Het doel van het SAVE-Services rekenmodel10 (‘SAVE’) is om de ontwikkeling van het energieverbruik 

en energiebesparing van gebouwen in Nederland te beschrijven en te analyseren, voor het verleden 

en voor de toekomst. SAVE is een simulatiemodel, wat betekent dat het de manier waarop allerlei 

factoren invloed hebben op het energiegebruik zo realistisch mogelijk probeert te benaderen. Deze 

factoren zijn de hoeveelheid gebouwen (vierkante meters gebruiksoppervlak), demografische en 

economische cijfers (bijv. aantallen werknemers), investeringskosten, energieprijzen en 

gedragsmatig. Het beleid beïnvloedt de economische en gedragsmatige factoren. 

 

De belangrijkste resultaten van het SAVE-Services model zijn jaarlijkse gegevens over:  

- Aantal geplaatste en vervangen energiebesparende maatregelen  

- Finale energievraag en finaal energetisch verbruik van aardgas (m3), elektriciteit (GWh) en 

olie (GJ)  

- Energiebesparing (in MWh of GJ, uiteindelijk omgerekend naar PJ)  

- Investeringskosten (in mln. €)  

- Hernieuwbare warmteproductie uit warmtepompen en zonneboilers (GJ)  

- Hernieuwbare elektriciteitsproductie uit zonnepanelen voor zover die vanwege bouw-eisen 

zijn geplaatst (GWh).  

- CO2-emissiereductie (indicatieve schatting, in Mton)  

 

Besparing op primair of finaal verbruik van energie 

Besparingen op eindverbruik worden uitgedrukt als besparing op het eindverbruik van energie in 

finale termen. Er is geen berekeningsmethode nodig voor het omrekenen van of naar primair 

verbruik van energie. 

 
10 https://www.pbl.nl/modellen/kev-rekensysteem-save-services  

https://www.pbl.nl/modellen/kev-rekensysteem-save-services
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Looptijd en levensduur 

Huishoudens woning gebonden energieverbruik 

Het SAWEC-model bevat meer dan 100 energie-technische maatregelen voor woningen, gericht op 

de lokale opwekking van energie of op de besparing van gebouw gebonden energieverbruik voor 

warmte, koude, warm tapwater en ventilatie. Het betreft zowel conventionele technieken op fossiele 

brandstof als (nieuwere) technieken op basis van hernieuwbare energie. Ter illustratie hieronder de 

maatregelgroepen met voorbeelden van kwaliteiten:  

- Isolatie, verschillende groepen (zoals dak-, vloer-, gevel- en glasisolatie, met per groep 

verschillende Rc waardes, of leidingisolatie)  

- Verwarming (HR107 ketel; hybride warmtepomp)  

- Warm water (combi-ketel; geiser; warmtepompboiler; zonneboiler)  

- Ventilatie (mechanische ventilatie; warmteterugwinning ventilatie)  

- Zon PV 

 

Alle technische maatregelen met betrekking tot het woning gebonden energieverbruik in de 

gebouwde omgeving hebben een levensduur langer dan 10 jaar. De technische levensduur van 

isolatie is op 25 jaar gezet in het model. Dit betekent niet dat isolatie na 25 jaar zijn werking verliest, 

maar dat na 25 jaar overwogen wordt de isolatie te vervangen of te verbeteren. Voor installaties 

geldt een technische levensduur van 15 jaar, met uitzondering van collectieve systemen die een 

levensduur hebben van 25 jaar. Ook hier geldt dat in het model de levensduur vooral bepaald 

wanneer vervanging overwogen wordt. Er wordt geen rekening gehouden met afnemende 

besparingen gedurende de levensduur van maatregelen. Er zijn geen gegevens bekend die duiden op 

een significante afname van de energiebesparing. 

 

Huishoudens elektriciteitsverbruik 

Het EVA model bevat een groot deel van de - meer dan 200 soorten - apparaten die in Nederlandse 

woningen voorkomen. Hierbij worden volgende apparaat groepen onderscheiden: Vaatwasser, 

Wasmachine, Wasdroger, Koelkast, Vriezer, TV, Verlichting, Stofzuiger, Reinigen_overig, Video-

apparatuur , ICT-apparatuur, Verwarming, Warm water, Ventilatie en koeling, Kookapparatuur, 

Keukenapparatuur, Vrije tijd, Persoonlijke verzorging, Overig. 

 

Er wordt uitgegaan van de levensduren genoemd in de CEN Workshop Agreement (CWA) 15693 

(april 2007)11. Voor maatregelen met een kortere levensduur dan 10 jaar, zoals computer, telefoons 

en andere kleine apparaten, wordt alleen de besparing geteld overeenkomstig die kortere 

levensduur. Er wordt niet uitgegaan van afnemende besparingen.  

 

Dienstensectoren energieverbruik 

De database van het SAVE-services model omvat de belangrijkste energie gerelateerde technieken in 

gebouwen. Dit betreft zowel technieken die belangrijk zijn voor vermindering van de energievraag, 

als technieken die de energievraag invullen. Het model bevat zowel conventionele technieken op 

fossiele brandstof als hernieuwbare technieken. Technieken zijn onderverdeeld in verschillende 

maatregelgroepen, op basis van energiefunctie. De belangrijkste groepen (met tussen haakjes een 

aantal conventionele en energiezuinige voorbeelden) zijn:  

 
11 De levensduren zijn ook opgenomen in aanbevelingen van de Europese Commissie (zie bijlag VIII van https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1658&from=EN)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1658&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H1658&from=EN
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- Isolatie (vloer/gevel/dak/glas met verschillende Rc waardes, leidingisolatie)  

- Verwarming (HR107 ketel, warmtepomp)  

- Koeling (compressiekoelmachine, warmte-koude opslag)  

- Warm water (elektrische boiler, zonneboiler)  

- Ventilatie (mechanische ventilatie, warmteterugwinning ventilatie)  

- Verlichting en apparatuur (zuinige verlichting en lichtschakelingen, beperken van stand-by 

elektriciteitsverbruik kantoorapparatuur)  

- Zon PV  

- Regeltechnieken (cv-optimalisatie, frequentieregelingen)  

 

De meeste technische maatregelen met betrekking tot het energieverbruik in de dienstensectoren 

hebben een levensduur langer dan 10 jaar. Er wordt uitgegaan van de levensduren genoemd in de 

CEN Workshop Agreement (CWA) 15693 (april 2007). Voor maatregelen met een kortere levensduur 

dan 10 jaar, wordt alleen de besparing geteld overeenkomstig die kortere levensduur. Er wordt geen 

rekening gehouden met een afname van de energiebesparing tijdens de levensduur. 

 

Beschrijving berekeningsmethode 

Voor de monitoring van het klimaat- en energiebeleid gebouwde omgeving wordt een 

systeemaanpak gehanteerd. Een samenhangend pakket van beleidsmaatregelen, aanvullend op 

acties van andere stakeholders, vormen de relevante sleutelfactoren voor het succes van de transitie. 

Bij de beschreven modellen wordt bij het bepalen van de energiebesparing niet naar het effect van 

de beleidsinstrumenten afzonderlijk gekeken, maar naar de getroffen besparingsmaatregelingen 

door huishoudens en diensten. De gebouwde omgeving kent al heel lang een hoge beleidsdruk in de 

diverse prijsprikkels, wetgeving en stimuleringsprogramma’s. Een belangrijk gevolg hiervan is dat er 

vrijwel niets meer autonoom gebeurt. Er is bijvoorbeeld nauwelijks nog besparingspotentieel dat 

zonder de hoge energiebelastingen rendabel is. Ook voor het ondervangen van barrières anders dan 

kosten, zoals split incentives, is vrijwel altijd ingrijpen vanuit het beleid nodig.  

 

Huishoudens woning gebonden energieverbruik 

De Nederlandse voorraad woningen is een belangrijke bepalende factor voor het energieverbruik van 

de gebouwde omgeving. Ook de samenstelling is van belang: voor verschillende woningtypen gelden 

verschillende gemiddelde verbruiken. De woningvoorraad is in het SAWEC model ingedeeld in 60 

woningklassen. Een woningklasse is een combinatie van woningtype, eigendomsvorm en 

bouwperiode. Kostprijzen zijn een belangrijke factor voor het model om te bepalen welke 

energiebesparende maatregelen gekozen worden. Ten behoeve van de investeringsbeslissing die het 

model hiervoor op basis van de financiële kosten-baten vergelijking tussen technieken simuleert, is 

voor elke techniek de veronderstelde kostenontwikkeling in de tijd ingevoerd evenals de 

veronderstelde ontwikkeling van energieprijzen. De keuze voor technieken is ook afhankelijk van hoe 

aantrekkelijk woningeigenaren deze vinden op basis van andere aspecten dan kosten of baten, zoals 

comfort. De samenstelling van de woningvoorraad en leeftijdsopbouw van de genomen 

energiebesparende maatregelen worden door het model bijgehouden volgens een jaargangen-

methodiek. Via een boekhouding houdt het model bij welke bestaande technieken aan vervanging 

toe zijn en om hoeveel woningen dat gaat. Of een nieuwe techniek voor een bepaalde woning-klasse 

en op een bepaald moment toepasbaar is, wordt dus net als in de praktijk bepaald door de leeftijd 

van aanwezige technieken en de verwachte technische levensduur. Er wordt gekeken naar de 
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gemiddelde levensduur met een spreiding eromheen voor mensen die eerder of later vervanging 

overwegen.  

 

SAWEC berekent het gemiddelde energiegebruik en de gemiddelde besparing per woning voor elk 

van de 60 woningklassen, afzonderlijk voor ruimteverwarming en voor warm tapwater. SAWEC volgt 

de volgende stappen (ter illustratie de berekening van de warmtevraag van woningen, maar voor 

warm tapwater gaat de berekening op dezelfde manier):  

- Het model begint met het bepalen van de energievraag vóór besparing van woningen zonder 

isolatie. Gegeven volume- en structuurontwikkelingen, d.w.z. veranderingen in de voorraad 

woningen en samenstelling daarvan, wordt voor iedere woningklasse (bijv. alle particuliere 

koopwoningen van na 1995) en vervolgens voor alle woningen de totale energievraag voor 

besparing (het zogenaamde frozen-efficiency-verbruik) afgeleid.  

- Hierna wordt de besparing berekend om de energievraag na besparing te bepalen. De toepassing 

van energiebesparende maatregelen zorgt voor het beperken van de energievraag. SAWEC 

gebruikt hiervoor de waargenomen afzet gegevens. Elk jaar wordt in opdracht van RVO door 

Buildsight12 de afzet van isolatiemateriaal en HR-ketels in Nederland bepaald. Door middel van 

aanvullende jaarlijkse enquêtes van Ipsos13 en Panteia11 wordt deze afzet toegewezen aan de 

woning- en/of dienstensector. Binnen de woningsector wordt ook onderscheid gemaakt naar 

eigendomsklassen. Daarnaast monitort CBS jaarlijks de toename van warmtepompen14 en 

zonneboilers15. Om de besparingseffecten te bepalen is in SAWEC een module gemaakt waarin 

de waargenomen afzet van isolatiemateriaal, hr-ketels en hernieuwbare warmteopties ingevoerd 

kunnen worden in het SAWEC model. 

 

Zoals elk simulatiemodel probeert het SAWEC-model de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. 

Hiervoor wordt het model geijkt op de statistiek .Veel invoer van het SAWEC model is per 

woningklasse (type, bouwperiode, eigendom) en type energietechniek. Veel gegevens komen uit 

externe bronnen, waarvan de belangrijkste in de tabel 2.1 genoemd worden.  

Tabel 2.1 Overzicht invoergegevens SAWEC-model en gegevensbronnen 

Invoergegevens Bron 

Omvang van de bestaande woningvoorraad, per 

woningklasse (aantal) 

Systeem woningvoorraad (SYSWOV), van ABF 

Research. SYSWOV is gebaseerd op de 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Ontwikkeling van het energiegebruiksgedrag en 

de samenstelling van huishoudens 

WoON onderzoek Nederland, energiemodule 

wordt eens in de 5 jaar gehouden door het 

ministerie van BZK. KWR is de voorloper van 

WoON. 

Penetratiegraad van energietechnieken (aantal 

technieken aanwezig in de woningvoorraad) 

Jaarlijkse enquête onder huishoudens door 

Ipsos in opdracht van RVO7 

 
12 RVO (2018) Marktinformatie isolatiematerialen, isolatieglas en HR-ketels 2010-2017. 
13 Ipsos (jaarlijks) Consumentenonderzoek in opdracht van RVO. 
14 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82380NED/table  
15 https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=353B5#/CBS/nl/dataset/82003NED/table?ts=1588768544616  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82380NED/table
https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=353B5#/CBS/nl/dataset/82003NED/table?ts=1588768544616
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Marktinformatie isolatiematerialen, isolatieglas 

en HR-ketels 2010-2017 

Jaarlijkse informatie verzameling door 

Buildsight in opdracht van RVO6 

Kostprijzen van technieken Arcadis Kostenkentallen in opdracht van RVO 

(tweejaarlijks) 

Aantallen warmtepompen, zonneboilers CBS (jaarlijks) 

 

Het model is zodanig gekalibreerd dat met name de ontwikkeling van de gasverbruik van 

huishoudens wordt gereconstrueerd. Het model is gefit op de 5- jaarsgemiddelde gasvraag voor de 

jaren 1990 (d.w.z. het gemiddelde van 1989-1991), 1995, 2000, 2005, 2010 en 2015. Om uit te 

komen op het juiste verbruik worden kleine aanpassingen gedaan aan de functionele warmtevraag 

voor ruimteverwarming. Het basisjaar van het model is 1985. De mate van aanpassing van deze ene 

factor is dus een indicatie voor alle modelonzekerheden. Ook bijvoorbeeld de onzekerheid in de 

mate van besparing door energiebesparende maatregelen en de relatieve verschillen tussen 

verschillende woningcategorieën, komen impliciet tot uitdrukking in deze ene aan te passen factor. 

Deze bijstellingen geven dus een indicatie voor alle modelonzekerheden. Met uitzondering van 2010, 

een afwijkend koud jaar, blijft de afwijking binnen de 4%. Deze 4% is als bandbreedte gehanteerd 

voor de modelonzekerheid. Dit houdt in dat door modelonzekerheden het energiegebruik en 

daarmee samenhangende CO2-emissie 4% hoger of lager kan zijn dan verwacht. Impliciet wordt 

verondersteld dat de afwijking die het model laat zien in de simulatie van verleden, ook geldt voor de 

simulaties naar de toekomst. 

 

Huishoudens elektriciteitsverbruik 

Het energiegebruik in EVA wordt per type? apparaat berekend. De methode waarmee het 

elektriciteitsverbruik wordt berekend is bottom-up, d.w.z. het energieverbruik is berekend op basis 

van statistieken en inschattingen van de individuele factoren die het elektriciteitsverbruik bepalen. 

Dit zijn de penetratiegraad (% woningen met apparaat), de gebruiksduur Uren), gebruiksintensiteit 

en verbruik (vermogen van apparaten).16 

 

Verondersteld is dat ontwikkelingen in het vermogen van een apparaat naar lagere energiewaardes 

(d.w.z. efficiencyverbetering) voor die apparaten de enige factor is die besparing oplevert. Dit met 

uitzondering van verlichting, waar besparing met name tot uiting komt in de samenstelling van de 

voorraad verlichting (de groeiende penetratiegraad van zuiniger lampen ten koste van onzuinigere). 

Verschillende lamptypen (gloei, spaar, led etc) zijn in het model dus aparte apparaten. 

 

Om de besparing te kwantificeren berekent EVA het verschil tussen het uiteindelijke 

elektriciteitsverbruik (inclusief alle ontwikkelingen) en het verbruik zonder besparing (zonder 

efficiencyverbetering). Het verbruik zonder besparing wordt verkregen door aan te nemen dat vanaf 

een bepaald ‘basisjaar’ het vermogen niet meer verandert, alsof er geen zuiniger apparaten meer op 

de markt komen (d.w.z. bij ‘frozen efficiency’). Besparing door een verandering van gebruiksduur en 

–intensiteit levert in de praktijk ook een bijdrage, maar minder. Door gebrek aan gegevens wordt 

deze besparing vaak niet gemodelleerd.  

 

 
16 De gebruikte bronnen staan in PBL (2019) Korte modelbeschrijving elektriciteitsverbruik van apparaten (EVA). 
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Bij het berekenen van de besparing in het EVA model worden de effecten van Europees beleid buiten 

beschouwing gelaten (dit geldt ook voor het SAWEC en SAVE-services model). Om ervoor te zorgen 

dat alleen effecten van nationaal beleid worden meegerekend worden bij wisselwerking tussen 

nationaal en Europees beleid geval specifieke schaduwberekeningen gemaakt. Deze 

schaduwberekeningen kunnen verschillende vorm aannemen, maar berekenen in alle gevallen het 

additionele effect van Nederlands beleid bovenop het Europees beleid. Zie het voorbeeld in de 

onderstaande tekstbox17. 

 

Voorbeeld: berekening energiebesparing door gebruik energie zuinige koelkasten  

 

Een flink aandeel van de koelkasten die in Nederland worden verkocht zijn zuiniger dan de Europese 

norm. Aan de hand van historische verkoopcijfers wordt hierbij bepaald hoeveel koelkasten er zijn 

verkocht die een zuiniger verbruik hebben dan de minimumeis uit de Ecodesign-richtlijn. Dit zijn de A+, 

A++ en A+++ koelkasten, die in 2011 samen 61% (respectievelijk 1% + 12% + 48%) van de verkopen 

bedroegen (bron VLEHAN). Met behulp van het per label gewogen gemiddelde verbruik van de 

koelkasten die zuiniger zijn dan de minimumeis uit Ecodesign (respectievelijk 110 kWh/jr, 183 kWh/jr 

en 257 kWh/jr) wordt berekend hoeveel er per apparaat additioneel wordt bespaard t.o.v. de 

minimumeis per apparaat. Het gewogen gemiddelde verbruik van de zuinige koelkasten is 240 

kWh/jr. De Ecodesign richtlijn schrijft voor koelkasten een EEI (energie efficiency index) voor van 42 

(www.eceee.org). Deze index is omgerekend in een verbruik per jaar van 280 kWh/jr, door dit te 

schalen met het gewogen gemiddelde verbruik van alle koelkasten in Nederland (293 kWh/jr) en 

bijbehorende gewogen gemiddelde EEI (44). Het gewogen gemiddelde verbruik van de zuinige 

koelkasten is daarmee 40 kWh/jr zuiniger dan de Europese minimumeis. Voor de periode 2014-2020 

is het aantal nieuw verkochte koelkasten verondersteld gelijk te zijn aan het aantal in 2011, te weten 

591 duizend per jaar, dus 7 x 591 duizend = 4.1 miljoen in totaal. Aangenomen wordt dat het aandeel 

zuinigere koelkasten dan de norm in deze periode gelijk blijft. Door vermenigvuldiging van het aantal 

verkochte koelkasten die zuiniger zijn dan de norm voorschrijft (61% x 4.1 miljoen = 2.5 miljoen) met 

de gemiddelde additionele besparing per koelkast (40 kWh) wordt de totale besparing in 2020 

uitstijgend boven de ecodesign norm berekend (2.5 miljoen x 40 kWh = 101 GWh). Voor de ingroei 

van deze besparing is een lineair groeipad verondersteld, waardoor de cumulatieve besparing in de 

periode 2014-2020 (1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7 + 7/7) maal deze besparing bedraagt. Deze 

cumulatieve besparing bedraagt dus 4 x 101 GWh = 406 GWh = 1,5 PJ. Alleen deze extra besparing 

bovenop de Ecodesign richtlijn wordt toegerekend aan de Nederlandse invulling van de artikel 7 – 

besparing. Voor de periode 2021-2030 worden soortgelijke berekeningen gedaan. 

 

Dienstensectoren energieverbruik 

De belangrijkste bepalende factor voor het energieverbruik van gebouwen in de dienstensector is de 

omvang van de gebouwvoorraad. In het model wordt de totale gebouwvoorraad in vierkante meters 

gebruiksoppervlak (m2 GO) berekend. Het model berekent resultaten voor de volgende categorieën 

economische (SBI) sectoren: Handel; Horeca; Vervoer en opslag; Informatie en communicatie; 

Financiële dienstverlening; Verhuur van en handel in onroerend goed; Specialistische zakelijke 

diensten; Verhuur en overige zakelijke diensten; Openbaar bestuur en overheidsdiensten; Onderwijs; 

 
17 Ontleend aan het antwoord op het verzoek van EC van 5 november 2015 om informatie over de omzettingen van verschillende 

bepalingen van artikel 7 en bijlage V Verzoek om aanvullende gegevens over de omzetting van verschillende bepalingen van artikel 7 en 
bijlage V. 



 

  29 

Gezondheids- en welzijnszorg; Cultuur, sport en recreatie; Overige dienstverlening; Extraterritoriale 

organisaties en lichamen; Overig.  

 

Het model onderscheidt sectoren, gebouwtypen en zichtjaren. Het model berekent op deze niveaus 

het energiegebruik en de besparing. Op hoofdlijnen volgt de berekening in SAVE-services de 

volgende stappen:  

- Het model bepaalt eerst de zogenaamde volume- en structuurontwikkelingen om te komen 

tot het energiegebruik zoals dat zou zijn zonder besparingsmaatregelen. Volume betreft de 

gebouwvoorraad per sector en gebouwtype. Structuur betreft aannames over economische 

en demografische ontwikkelingen, bijvoorbeeld arbeidsvolume. Samen met de voorraad 

bepalen ze de activiteiten binnen de gebouwen. Beide zijn invoer in het model.  

- De voorraad en activiteiten bepalen vervolgens de energiebehoefte aan verwarming, 

tapwater, verlichting, koeling en ICT. Energiebehoeften in het model zijn meestal één op één 

gekoppeld aan de ontwikkeling van de voorraad maar soms aan die van een bepaalde 

activiteit. De koppeling gebeurt via kentallen, die uiteindelijk weer uitgedrukt worden in 

energiebehoefte per m2 (bijvoorbeeld GJ gas/m2 of kWh elektriciteit/m2). Daarnaast zijn in 

het model aannames gedaan over hoe sterk de koppeling tussen een activiteit en een 

energiebehoefte is.  

- De volgende rekenstap is net als in SAWEC  het berekenen van de besparing en het 

energieverbruik na besparing. De toepassing van energiebesparende maatregelen zorgt voor 

het beperken van de energievraag. SAVE-services gebruikt hiervoor net als SAWEC de 

waargenomen afzet gegevens, zie onderstaande tabel.  

Veel gegevens komen uit externe bronnen, waarvan de belangrijkste in tabel 2.2 genoemd worden. 

Om SAVE-services te kalibreren wordt een soortgelijke aanpak als bij SAWEC gehanteerd. 

Tabel 2.2 Overzicht invoergegevens SAVE-model en gegevensbronnen  

 

Invoergegevens Bron 

Omvang van de bestaande gebouwenvoorraad 

naar gebouwtype (m2) 

EIB Update gebouwenvoorraad ten behoeve 

van de NEV/KEV 

Penetratiegraad van energietechnieken  Jaarlijkse enquête bij utiliteitsgebouwen door 

Panteia in opdracht van RVO18 

Marktinformatie isolatiematerialen, isolatieglas 

en HR-ketels 2010-2017 

Jaarlijkse informatie verzameling door 

Buildsight in opdracht van RVO6 

Technische besparing per maatregel, systeem– 

en opwekkingsrendementen 

Meijer19 

Energie-intensiteit per gebouw ECN, CBS20 

 

 
18 Panteia (jaarlijks) Renovaties in de utiliteit, in opdracht van RVO. 
19 Meijer (2008). Energiebesparingsmaatregelen voor SAVE Utiliteit. 
20 Sipma, J. (2014) Verbetering referentiebeeld utiliteitssector 
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Mogelijke overlap en dubbeltellingen 

De beschreven systeemaanpak voorkomt dat effecten van beleidsmaatregelen dubbel worden 

geteld.  

 

Klimaatverschillen 

In de notificatie is aangegeven dat Nederland geen methoden toepast waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele klimaatverschillen binnen Nederland. De klimaatverschillen binnen 

Nederland zijn zo klein, dat hier geen rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de effecten 

van beleidsmaatregelen. 

 

2.3. Toezicht en controle 

Energieprestatie-eis kantoren 

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. 

Tabel toezicht en controle van de energieprestatie eis kantoren  

a. korte beschrijving van het toezichts- en 

verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Met de wijziging van het Bouwbesluit 2012 

wordt een zogenoemde label C-verplichting 

voor kantoren ingevoerd. Het bevoegd gezag 

treedt op als handhaver bij overtreding van de 

Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag 

is meestal de gemeente waar het 

kantoorgebouw is gevestigd21.  

b. de uitvoerende overheidsinstantie en haar 

belangrijkste taken in het kader van het 

toezichts- en verificatiesysteem in verband 

met de verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

Het toezicht op de naleving van de 

energieprestatie eis kantoren (label C) ligt bij de 

gemeenten. Dit is meestal het college van 

burgemeester en wethouders van gemeente. 

Wanneer een kantoorgebouw op het moment 

van inwerkingtreding van de verplichting niet 

het juiste energielabel C (EI van 1,3) of beter 

heeft, mag het kantoorgebouw op grond van 

die verplichting niet gebruikt worden. Het 

bevoegd gezag kan opleggen dat het 

kantoorgebouw niet als kantoorgebouw 

gebruikt mag worden, tot er alsnog een label is 

afgegeven en geregistreerd met een EI van 

minimaal 1,3. 

 

Veelal wordt het toezicht uitgeoefend door de 

daartoe door het bevoegd gezag aangewezen 

uitvoeringsdiensten. Het bevoegd gezag blijft 

verantwoordelijk voor de goede uitvoering en 

 
21 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-380.html   

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-380.html
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handhaving. De omgevingsdiensten voeren 

slechts uit. 

c. de onafhankelijkheid van het toezicht op 

en de controle van de aan verplichtingen 

gebonden, deelnemende of met de 

uitvoering belaste partijen 

Gemeenten zijn overheidsdiensten en opereren 

onafhankelijk van vergunningsplichtige 

bedrijven. 

d. een statistisch significant aandeel van de 

maatregelen ter verbetering van de 

energie-efficiëntie en het aandeel en de 

criteria die zijn gebruikt om een 

representatieve steekproef te definiëren 

en te selecteren 

Niet van toepassing.  

e. rapportageverplichtingen voor de aan 

verplichtingen gebonden partijen 

(besparingen die zijn behaald door elke 

aan verplichtingen gebonden partij, of elke 

subcategorie van een aan verplichtingen 

gebonden partij, en het totaal in het kader 

van de regeling) 

Kantoren moeten in 2023 een energielabel 

geregistreerd hebben.  

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) behaalde 

energiebesparing in het kader van de 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie en alternatieve maatregelen 

Niet van toepassing. 

  

g. informatie over het recht van de lidstaten 

met betrekking tot bij niet-naleving op te 

leggen boetes 

Het bevoegd gezag kan verschillende 

maatregelen nemen: van het geven van een 

waarschuwing tot het opleggen van een last 

onder dwangsom, bestuursdwang of - bij 

herhaaldelijke overtreding - een bestuurlijke 

boete. Het bevoegd gezag zal per situatie 

afwegen welke handhavingsmaatregelen 

noodzakelijk en wenselijk zijn. Ook zal het 

bevoegd gezag de reguliere waarborgen in acht 

moeten nemen waaronder het 

proportionaliteitsbeginsel en de (overige) 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval dat de 

vooruitgang niet bevredigend is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op (deel)sector 

niveau, wordt besproken in het 

methodedocument van de betreffende 

klimaattafel. 
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NEF/Warmtefonds 

Individuele huiseigenaren en verenigingen van eigenaren die willen investeren in een energiezuiniger 

huis, kunnen een Energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente bij het Nationaal 

Energiebespaarfonds (NEF). Het fonds vormt zich om naar het Warmtefonds. 

 

Tabel toezicht en controle van de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds/Warmtefonds 

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Het strategic committee, bestaande uit ten minste 

twee en maximaal drie personen, houdt toezicht, 

moet goedkeuring verlenen aan bestuursbesluiten 

die van wezenlijk belang zijn voor de stichting en 

adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De 

leden van het bestuur worden door het strategic 

committee benoemd. 

b. de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met de 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

De leden van het strategic committee worden door 

de Minister van BZK benoemd. Het Nationaal 

Energiebespaarfonds heeft stichting 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 

Gemeenten (SVn) aangesteld als fondsmanager. 

Het risicomanagementbeleid van het fonds is 

gericht op een voortdurende en zorgvuldige 

bewaking en beheersing van risico’s die deze 

activiteiten met zich meebrengen. SVn beschikt 

over een vergunning voor het aanbieden van 

hypothecair en consumptief krediet onder de Wet 

financieel toezicht (Wft), onder toezicht van de 

Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

c. de onafhankelijkheid van het toezicht 

op en de controle van de aan 

verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

Dagelijkse beleidsbepalers en personen die belast 

zijn met het toezicht op het beleid en de algemene 

zaken van financiële ondernemingen die over een 

AFM-vergunning beschikken, dienen conform de 

Regeling eed of belofte financiële sector een eed of 

belofte af te leggen. Het voltallige bestuur, het 

strategic committee en alle medewerkers van de 

fondsmanager hebben de eed of belofte afgelegd. 

d. een statistisch significant aandeel van 

de maatregelen ter verbetering van 

de energie-efficiëntie en het aandeel 

en de criteria die zijn gebruikt om een 

representatieve steekproef te 

definiëren en te selecteren 

Niet van toepassing.  

e. rapportageverplichtingen voor de aan 

verplichtingen gebonden partijen 

(besparingen die zijn behaald door 

Niet van toepassing. 
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elke aan verplichtingen gebonden 

partij, of elke subcategorie van een 

aan verplichtingen gebonden partij, 

en het totaal in het kader van de 

regeling) 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Jaarlijks wordt het jaarverslag van de NEF 

gepubliceerd op de NEF-website 

https://www.energiebespaarlening.nl/ 

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

Het risicomanagementbeleid van de SVn is gericht 

op een voortdurende en zorgvuldige bewaking en 

beheersing van risico’s die deze activiteiten met 

zich meebrengen.  

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op (deel)sector niveau, 

wordt besproken in het methodedocument van de 

betreffende klimaattafel. 

RVV/Verduurzaming 
 

De heffingsvermindering verduurzaming van huurwoningen biedt fiscaal voordeel bij het 

verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland. 

 

Tabel toezicht en controle van de Regeling vermindering verhuurderheffing in verband met de 

heffingsvermindering voor verduurzaming van huurwoningen (RVV Verduurzaming) 

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Namens de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties behandelt RVO in mandaat de 

aanvragen voor voorlopige en gerealiseerde 

investeringen22.  

b. de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met de 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

Op basis van de door de heffingsplichtige 

verhuurder (belastingplichtige) aangeleverde 

gegevens beoordeelt RVO de aanmelding en geeft 

een voorlopige investeringsverklaring af indien de 

voorgenomen investering voldoet aan de 

vereisten. Daarnaast moet de belastingplichtige de 

energie index (EI) laten vaststellen van de woning 

nadat de investering is gerealiseerd. RVO 

controleert op basis van de aangeleverde 

informatie en de nieuwe EI of de in de voorlopige 

investeringsverklaring aangegeven verduurzaming 

is gerealiseerd. Op basis daarvan wordt al dan niet 

een definitieve investeringsverklaring afgegeven, 

die de belastingplichtige in mindering kan brengen 

 
22 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1248.html 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1248.html
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bij een volgende aangifte voor de 

verhuurderheffing. 

c. de onafhankelijkheid van het toezicht 

op en de controle van de aan 

verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

RVO is een overheidsdienst en opereert 

onafhankelijk van verhuurders die de vermindering 

van de verhuurdersheffing aanvragen. 

d. een statistisch significant aandeel van 

de maatregelen ter verbetering van 

de energie-efficiëntie en het aandeel 

en de criteria die zijn gebruikt om een 

representatieve steekproef te 

definiëren en te selecteren 

Niet van toepassing.  

e. rapportageverplichtingen voor de aan 

verplichtingen gebonden partijen 

(besparingen die zijn behaald door 

elke aan verplichtingen gebonden 

partij, of elke subcategorie van een 

aan verplichtingen gebonden partij, 

en het totaal in het kader van de 

regeling) 

De belastingplichtige moet de energie index (EI) 

laten vaststellen van de woning nadat de 

investering is gerealiseerd. Om in aanmerking te 

komen voor deze heffingsvermindering dient een 

verhuurder minimaal een energetische verbetering 

te realiseren met drie energie-indexklassen, 

resulterend in een energie-index van maximaal 

1,40 (label B of beter). 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Niet van toepassing 

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

RVO voert regelmatig controles uit en oefent 

toezicht uit. Indien onregelmatigheden worden 

vastgesteld kan een besluit tot intrekking van een 

definitieve investeringsverklaring worden genomen 

en dient de belastingplichtige het bedrag waarmee 

de heffingsvermindering is verminderd op te geven 

bij zijn aangifte. 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op (deel)sector niveau, 

wordt besproken in het methodedocument van de 

betreffende klimaattafel. 

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 
 

Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te 

stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. 

 

Tabel toezicht en controle van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) 
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a. korte beschrijving van het 

toezichts- en verificatiesysteem 

en van het verificatieproces 

Namens de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties behandelt RVO in 

mandaat de aanvragen zie 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-

2019-51926.html 

b. de uitvoerende 

overheidsinstantie en haar 

belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband 

met de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie of 

andere maatregelen 

De met de uitvoering belaste partij is de 

Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland 

(RVO).   

c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de 

uitvoering belaste partijen 

Controle op de uitvoering van de maatregel 

vindt plaats door RVO bij de beoordeling van 

de subsidieaanvraag. RVO is een 

overheidsdienst en opereert onafhankelijk van 

gemeenten die de subsidie aanvragen. 

d. een statistisch significant 

aandeel van de maatregelen ter 

verbetering van de energie-

efficiëntie en het aandeel en de 

criteria die zijn gebruikt om een 

representatieve steekproef te 

definiëren en te selecteren 

Niet van toepassing. 

e. rapportageverplichtingen voor 

de aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan 

verplichtingen gebonden partij, 

of elke subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, 

en het totaal in het kader van de 

regeling) 

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de 

mogelijkheid om informatie te vragen aan 

gemeenten over de voortgang van de 

activiteiten, in het kader van het monitoren 

van het effect van deze regeling. 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de 

verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Niet van toepassing. 

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij 

niet-naleving op te leggen boetes 

De verantwoording voor de besteding van de 

specifieke uitkering verloopt via de 

jaarrekening van de gemeente en de 

systematiek van ‘single information, single 

audit’ (SiSa-systematiek). Indien uit de 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-51926.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-51926.html
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verantwoordingsinformatie blijkt dat de 

uitkering niet is besteed aan de activiteiten 

waarvoor de uitkering is verstrekt, of niet juist 

is besteed, kan deze (deels) terug gevorderd 

worden.  

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het 

geval dat de vooruitgang niet 

bevredigend is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op (deel)sector 

niveau, wordt besproken in het 

methodedocument van de betreffende 

klimaattafel. 

 

 
Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) 
Via deze regeling kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw, het 
onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van 
sportmaterialen te stimuleren (20%).Als vereniging of stichting is het daarnaast mogelijk om 10% 
extra subsidie te krijgen voor investering in duurzame maatregelen.  
 
Tabel toezicht en controle van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud 
sportaccommodaties (BOSA) 
 

a. korte beschrijving van het toezichts- 
en verificatiesysteem en van het 
verificatieproces 

De dienst Uitvoering subsidies aan 
Instellingen (DUS-I)  van het Ministerie 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
voert deze  regeling uit23.  

b. de uitvoerende overheidsinstantie en 
haar belangrijkste taken in het kader 
van het toezichts- en 
verificatiesysteem in verband met de 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie of andere maatregelen 

De met de uitvoering belaste partij is 
DUS-I.   

c. de onafhankelijkheid van het toezicht 
op en de controle van de aan 
verplichtingen gebonden, 
deelnemende of met de uitvoering 
belaste partijen 

Controle op de uitvoering van de 
maatregel vindt plaats door DUS-I bij 
de beoordeling van de 
subsidieaanvraag. DUS-I een 
overheidsdienst en opereert 
onafhankelijk van de organisaties die 
de subsidie aanvragen. 

d. een statistisch significant aandeel van 
de maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie en het aandeel 
en de criteria die zijn gebruikt om 
een representatieve steekproef te 
definiëren en te selecteren 

Niet van toepassing. 

e. rapportageverplichtingen voor de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
(besparingen die zijn behaald door 

Niet van toepassing. 

 
23 Zie https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties 

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties
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elke aan verplichtingen gebonden 
partij, of elke subcategorie van een 
aan verplichtingen gebonden partij, 
en het totaal in het kader van de 
regeling) 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 
behaalde energiebesparing in het 
kader van de verplichtingsregeling 
voor energie-efficiëntie en 
alternatieve maatregelen 

Niet van toepassing. 

g. informatie over het recht van de 
lidstaten met betrekking tot bij niet-
naleving op te leggen boetes 

Niet van toepassing. 

h. informatie over geplande 
beleidsmaatregelen voor het geval 
dat de vooruitgang niet bevredigend 
is 

Afspraken om te zorgen dat er 
voldoende vooruitgang wordt geboekt 
op (deel)sector niveau, wordt 
besproken in het methodedocument 
van de betreffende klimaattafel. 

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) 

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen is in 2020 gepubliceerd om de aansluiting op 

warmtenetten van corporatiewoningen te stimuleren.  

Tabel toezicht en controle van de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) 

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Namens de Minister van BZK zal RVO in mandaat de 

subsidieaanvragen beoordelen en al dan niet subsidie 

verlenen. 

b. de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met de 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

De aanvragen tot subsidieverlening en vaststelling 

zullen door RVO zoveel mogelijk geautomatiseerd 

beoordeeld worden op basis van bekende gegevens 

over de woningen, zoals toetsing op eigendom, 

gebouwtype en afsluiting van het aardgas. Voor de 

staatssteuntoets kan gebruik worden gemaakt van een 

op de RVO-site beschikbaar gestelde de-

minimisverklaring. 

Daarnaast zal RVO controleren of het subsidiegeld 

besteed wordt aan de activiteiten waarvoor het geld is 

verstrekt. RVO handhaaft daarbij programmatisch; op 

basis van risico- en doelgroepanalyses worden 

controles uitgevoerd. RVO heeft door het uitvoeren 

van meerdere subsidieregeling en andere 

instrumenten voor deze doelgroep een goed beeld van 

het nalevingsgedrag van de doelgroep. Aan de hand 

van selecte en aselecte steekproeven wordt 

vastgesteld of de subsidie rechtmatig wordt besteed. 

Als uit de steekproeven blijkt dat er een risico is dat 

subsidie niet rechtmatig wordt besteed, dan wordt de 

door RVO gehanteerde controlemix aangepast. Waar 
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mogelijk zal RVO de op projectniveau gemaakte kosten 

toetsen, en niet op de kosten gemaakt per woning, om 

te voorkomen dat verhuurders nodeloos 

gedetailleerde administraties moeten voeren. 

c. de onafhankelijkheid van het toezicht 

op en de controle van de aan 

verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

De met de uitvoering belaste partij is de Rijkdienst 

Voor Ondernemend Nederland (RVO).   

d. een statistisch significant aandeel van 

de maatregelen ter verbetering van de 

energie-efficiëntie en het aandeel en 

de criteria die zijn gebruikt om een 

representatieve steekproef te 

definiëren en te selecteren 

Niet van toepassing 

e. rapportageverplichtingen voor de aan 

verplichtingen gebonden partijen 

(besparingen die zijn behaald door 

elke aan verplichtingen gebonden 

partij, of elke subcategorie van een 

aan verplichtingen gebonden partij, 

en het totaal in het kader van de 

regeling) 

Niet van toepassing. 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Niet van toepassing 

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

RVO bewaakt de rechtmatige verstrekking van de 

subsidie. Wanneer RVO vermoedt dat er fraude is 

gepleegd, doen zij aangifte van oplichting en/of 

valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook 

zullen wij de subsidie meteen terugvorderen als deze 

onterecht is ontvangen. 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval dat 

de vooruitgang niet bevredigend is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende vooruitgang 

wordt geboekt op (deel)sector niveau, wordt 

besproken in het methodedocument van de 

betreffende klimaattafel. 
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Verlaagd BTW-tarief isolatie 

Het laten isoleren van daken, vloeren en muren komt in aanmerking voor het lage btw-tarief van 9%. 

De woning moet dan wel ouder zijn dan twee jaar. Dit verlaagd tarief is enkel geldig op de 

arbeidskosten voor het plaatsen van het isolatiemateriaal.  

 

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel Verlaagd BTW-tarief isolatie 

 

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

De belastingdienst controleert de 

belastingaangifte van bedrijven die woningen 

isoleren op juistheid. 

  

b. de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met de 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

De met de uitvoering belaste partij is de 

Belastingdienst. 

c. de onafhankelijkheid van het toezicht 

op en de controle van de aan 

verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

Controle op de uitvoering van de maatregel vindt 

plaats door Belastingdienst bij de beoordeling 

van de belastingaangifte. De Belastingdienst is 

een overheidsdienst en opereert onafhankelijk 

van belastingplichtige bedrijven en instellingen. 

 

 

d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Niet van toepassing. Wel worden steekproeven 

gebruikt bij de controle op juistheid van de 

belastingaangifte.  

e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden partijen 

(besparingen die zijn behaald door 

elke aan verplichtingen gebonden 

partij, of elke subcategorie van een 

aan verplichtingen gebonden partij, 

en het totaal in het kader van de 

regeling) 

De administratie van de belastingplichtige moet 

alle gegevens bevatten die voor een juiste 

belastingaangifte van belang kunnen zijn. 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

Niet van toepassing. 
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voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

De Belastingdienst hanteert voor het toezicht op 

burgers en bedrijven verschillende instrumenten, 

waaronder controle. De Belastingdienst en de 

Douane voeren veel administratieve controles of 

boekenonderzoeken uit. Daarbij werken zij 

conform de Controleaanpak Belastingdienst 

(CAB).24 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op (deel)sector 

niveau, wordt besproken in het 

methodedocument van de betreffende 

klimaattafel. 

 

Programma aardgasvrije wijken/wijkgerichte aanpak 

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het 

Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije 

opgave.Samen leren ze op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. 

Op basis van praktijkervaring worden knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk 

opgelost. Dit doen we via een Kennis- en Leerprogramma (KLP) en grootschalige proeftuinen - 

waarvan de eerste 27 inmiddels zijn gestart. Het KLP en de proeftuinen zorgen voor een vliegwiel, 

zodat gemeenten samen met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te 

starten met de wijkgerichte aanpak. 

 

Het Programma Aardgasvrije Wijken is nog in ontwikkeling; het toezichts- en verificatiesysteem en -

proces zal verder uitgewerkt worden in het kader van de wetgevingsagenda wijkgerichte aanpak. 

 

Overige beleidsmaatregelen 

Het toezicht en de controle op de uitvoering van onderstaande beleidsmaatregelen wordt in een 
volgende versie nog uitgewerkt: 
 

o Digitaal platform  
o Normering utiliteitsbouw en routekaarten 
o Standaarden en streefwaarden woningen 
o Startmotor huursector 
o WEW 
o Wijkgerichte aanpak 
o WWS & EPV 

 
24 Zie 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties
/controleaanpak_belastingdienst 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/controleaanpak_belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/controleaanpak_belastingdienst
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3. Landbouw en Landgebruik 
 

3.1. Inleiding 

In het kader van het klimaatakkoord is een opgave gedefinieerd voor de sector landbouw en 

landgebruik. Deze sector kenmerkt zich door een verscheidenheid aan sectoren in zowel de 

landbouw, tuinbouw en bosbouw als ook in verschillende landgebruiksfuncties waaronder terrein- en 

natuurbeheer. Broeikasgasemissies in deze sector zijn onvermijdelijk want inherent aan een aantal 

natuurlijke processen. Bij de veehouderij ligt de focus op een brongerichte verduurzaming van de 

veehouderij, met in het kader van klimaat vooral vermindering van de methaanemissies. Bij 

landgebruik staat de uitstoot én vastlegging van CO2 in de bodem, bossen, natuur en materialen 

centraal evenals de CO2-emissie rond veenweiden. Bij glastuinbouw gaat het vooral om de reductie 

van energiegebruik en het benutten van geothermie en restwarmte. Bij voedselconsumptie tenslotte 

zijn er inspanningen gericht op vermindering van de klimaatimpact van aankoopkeuze door 

Nederlandse consumenten. 

Voor de Energie Efficiency Directive zijn de energie gerelateerde CO2-emissies relevant. Dit 

hoofdstuk focust daarom op het systeem van instrumenten zoals dat is ontwikkeld rond de sector 

glastuinbouw.  

De glastuinbouw kent al ruim een decennium een publiek-private programmatische aanpak waarbij 

via onderzoek, innovatie, experimenten, kennisoverdracht, stimuleren van energiebesparende 

investeringen en samenwerking in regio’s forse besparingen zijn bereikt. De ambitie van de sector is 

een klimaat-neutrale productie in het jaar 2040 onder voorbehoud van inzet van partijen buiten de 

sector. Dit wordt bereikt door energiebesparing via Het Nieuwe Telen, energiezuinige belichting 

(LED), nieuwe kasconcepten/materialen en het vervangen van de resterende vraag van aardgas door 

aardwarmte, (duurzame) elektriciteit uit het net en warmte uit biomassa, industrie en kas-omgeving. 

Voor de gewasgroei is daarbij essentieel dat voldoende externe CO2-bronnen ontwikkeld worden. 

 

3.2. Berekeningsmethode 

 

Gebruikte meetmethode 

De ontwikkeling van het energieverbruik, energie-efficiency en CO2-emissies in de glastuinbouw 

worden jaarlijks door Wageningen Economic Research (WEcR) beschreven in de Energiemonitor 

Glastuinbouw in opdracht van de Stichting Programmafonds Glastuinbouw/LTO Glaskracht 

Nederland en het ministerie van LNV. In de Energiemonitor Glastuinbouw25 (met achterliggende 

methodiek/protocol) wordt jaarlijks als eerste de energie-input en -output en de fysieke productie 

van glastuinbouwproducten gekwantificeerd. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de energie-

indicatoren bepaald (CO2-emissie, energie-efficiëntie en aandeel duurzame energie). Ook wordt een 

jaarlijkse elektriciteitsbalans van de glastuinbouw opgesteld. Naast de elektriciteitsinput en -output 

wordt hierbij ook de elektriciteitsproductie en -consumptie in kaart gebracht. In de Energiemonitor 

Glastuinbouw wordt ook het effect op het primaire brandstofverbruik c.q. de energie-efficiëntie en 

 
25 Link naar de Energiemonitor Glastuinbouw https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/505786  

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/505786
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op het fossiel brandstofverbruik c.q. de CO2-emissie door wk-installaties (wkk) in gebruik door de 

glastuinbouw bepaald. Dit geldt ook voor duurzame energie en de inkoop van warmte. 

Definities, omgang met verschillende databronnen en variabelen als temperatuur, areaal en inkoop 

elektriciteit is vastgelegd in een protocol. 26 Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt nauw 

samen met WEcR bij het opstellen van haar ramingen. 

 

De Energiemonitor Glastuinbouw kijkt topdown naar de bereikte reductie van energiegebruik en 

CO2-emissies in de totale sector glastuinbouw. Bronnen die WEcR daarbij gebruikt zijn onder te 

verdelen naar informatie uit het veld en uit de landbouwtelling. Informatie uit het veld betreft 

bijvoorbeeld veilingomzetten via Flora Holland, energieregistraties per gewasgroep via Milieu Project 

Sierteelt (MPS) en Groeinet, informatie over aardwarmte en energieproductie via de Dutch 

Association Geothermal Operators (DAGO), informatie van restwarmteleveranciers, informatie over 

WKK installaties bij glastuinders, gebruiksduur, inzet, etc.  

Via het CBS krijgt WEcR informatie over areaalgegevens per gewas(groep). Deze zijn gebaseerd op de 

landbouwtelling en die is weer onderdeel van de jaarlijkse Gecombineerde Opgave, die door RVO 

wordt gecoördineerd en beheerd. Deze bronnen worden gebruikt voor het bepalen van de energie-

input en energie-output en fysieke productie van de glastuinbouwsector en de elektriciteitsbalans.  

Preciezere uitleg is te vinden in het eerder genoemde Protocol Energiemonitor Glastuinbouw. 

 

De gegevens die beschikbaar komen bij de uitvoering van beleidsinstrumenten (zoals EG en MEI 

worden door WEcR soms wel opgevraagd bij RVO maar maken nog geen structureel onderdeel uit 

van de Energiemonitor. De energiebesparing die in de glastuinbouw met specifieke 

beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd, is  niet op de Energiemonitor gebaseerd, maar op basis van 

bottom-up gegevens die bij de uitvoering van de beleidsmaatregelen Marktintroductie Energie 

Innovaties (MEI) en de Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG, voorheen EHG) beschikbaar komen. De 

daarvoor gehanteerde berekeningsmethode wordt hieronder beschreven. 

 

Methode en uitdrukking energiebesparing 

 

EHG en MEI 

Tuinbouw is belangrijk voor de Nederlandse economie. Daarom stimuleert het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit innovatie in de glastuinbouw. Zo wil zij ook de uitstoot van 

CO2 verminderen. Bijvoorbeeld door de sector energiezuinig en energieleverend te maken. De 

overheid en het bedrijfsleven hebben hiervoor het programma Kas als Energiebron opgezet. 

Het programma Kas als Energiebron is door de Rijksoverheid en de glastuinbouwsector opgericht om 

energiebesparing in de glastuinbouw te bevorderen. 

 

Er zijn twee subsidieregelingen voortgekomen uit dit programma. Dat zijn de regeling 

Marktintroductie Energie Innovaties (MEI) en de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG, 

voorheen EHG).  

 

Voor de MEI moeten ondernemers bij hun aanvraag een opgave doen van hun huidige 

energiegebruik en de verwachte energiebesparing door de beoogde investeringen, conform een 

 
26 Link naar protocol https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/464122  

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/464122
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meegeleverd format. Ook moet worden aangegeven hoeveel m2 beteeld glasoppervlak wordt 

bediend met het nieuwe kassysteem. Achteraf, na een periode van twee jaar, moet in het format ook 

de bereikte energiebesparing worden gerapporteerd. De beoogde en bereikte energiebesparing 

vanuit de MEI betreft de besparing op het primaire energiegebruik en wordt opgegeven in kWh en 

Joules en wordt automatisch omgerekend naar m3 aardgasequivalenten.  

 

Voor de EG wordt het energiegebruik geregistreerd bij de aanvraag en gecontroleerd via de 

gecombineerde opgave; een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers waarmee gegevens aan 

RVO worden doorgegeven voor de Landbouwtelling en de mestwetgeving. Glastuinders geven met 

deze opgave ook de CO2-emissie door. Bij de subsidieaanvraag voor de EG moet een ondernemer 

aangeven op hoeveel m2 het project betrekking heeft en in de bij te sluiten offerte wordt 

gecontroleerd of dit aantal m2 klopt. Achteraf kan op basis van een vergelijking van 

verbruiksgegevens van het specifieke bedrijf vóór en ná de genomen maatregel door RVO berekend 

worden welke energiebesparing is bereikt op bedrijfsniveau. De energiebesparing bij de EG kan 

worden uitgedrukt in een bij de maatregel passende eenheid en gerelateerd aan de aangifte van de 

CO2-emissies die een ondernemer verplicht is te doen vóór aanvraag van de subsidie. 

 

Looptijd en levensduur 

De energiebesparende investeringen die in de MEI-regeling worden gestimuleerd doet de glastuinder 

voor een langere tijd. Doel is vaak om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Bijna altijd 

wordt er geïnvesteerd in een combinatie van technieken. Voorbeeld is een kas met een andere 

glassoort in combinatie met een optimale benutting van laagwaardige warmte, luchtbehandeling én 

LED verlichting. Een ander voorbeeld is toepassing van een warmtepomp, lage temperatuur 

verwarming, slimme luchtbehandeling, zonnepanelen en warmte- en koude opslag om de 

fluctuerende behoefte aan warmte en koude door het jaar heen op te vangen.  Door technieken in 

combinatie in te zetten wordt het kassysteem geoptimaliseerd en wordt energiebesparing bereikt. 

Investeringen gedaan via de MEI kennen een levensduur langer dan 10 jaar, soms veel langer, zoals 

bij geothermie.  

 

Bij de EG kan op onderdelen de levensduur beperkt zijn, zoals dat van een energiescherm, met een 

levensduur van 8 jaar. Maar een warmtenet of CO2-net heeft juist weer een veel langere levensduur.  

 

Tabel 3.1 Levensduren van de vier maatregelen voortkomend gesubsidieerd vanuit de EG 

  

De bedrijfsmiddelen  Levensduur (jaren) 

Tweede energiescherm  8 

Luchtbehandelingssysteem  15 

Aansluiting warmtenetwerk of -

cluster 

 25 

Aansluiting biogas- of CO2-

netwerk of cluster 

 25 

Zowel in aantallen aanvragen en in verleende euro’s subsidie beslaan de aansluitingen op een 

warmte-, biogas of CO2 netwerk het grootste deel, circa 60% in 2018. De energieschermen zitten net 

boven de 20%, de luchtbehandelingssystemen iets daaronder.  
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Bij energieschermen geldt dat alleen subsidie kan worden verkregen als al een eerste energiescherm 

is geplaatst. Energieschermen kennen een productspecificatie waarin de energieprestatie van hun 

product is vermeld. Bij de aanvraag moet door de ondernemer worden vermeld welk type product 

wordt aangeschaft en RVO kan zo toetsen of het energiescherm de vereiste minimale kwaliteit heeft. 
    

Afname energiebesparing 

Er wordt bij de bepaling van energiebesparing geen rekening gehouden met een afname van de 

energiebesparing tijdens de levensduur van maatregelen. Er zijn geen gegevens bekend waaruit zou 

blijken dat de energie-efficiency van de betreffende technieken in de loop der tijd zou afnemen. 

Beschrijving berekeningsmethode 

De openstelling Marktintroductie Energie Innovaties (MEI) wordt jaarlijks opengesteld. Er kan  

subsidie aangevraagd worden voor 2 categorieën: kas- en kasenergiesystemen. De aanvrager maakt 

zelf een schatting van de te verwachte primaire energiebesparing door het invullen van een Energie- 

en CO2-balans en stuurt deze mee met de aanvraag. De aanvraag en de daarop gebaseerde 

verwachte primaire energiebesparing, moet minimaal voldoen aan: 

- De kas heeft een diffuus kasdek. Dit kasdek heeft een lichttransmissie voor PAR-licht van 

minimaal 73% hemisferisch op gewashoogte. Het glas van het kasdek heeft een haze van 

minimaal 35. 

- De kas heeft minimaal: 2 energieschermen die tegelijk en onafhankelijk van elkaar sluiten; 

1 energiescherm voor overdag met een lichtdoorlatendheid die minimaal 70% hemisferisch 

is; 1 hoogisolerend energiescherm voor de nacht. 

- Een kas met gesloten schermen heeft volgens de IDT-methode uit 2007 een minimale U-

waarde van 3. 

- Het kasenergiesysteem zorgt voor minimaal 25% minder uitstoot van CO2. Dit is de uitstoot 

van de glasopstanden van de glastuinder of van het samenwerkingsverband. De verlaging 

van CO2-uitstoot mag alleen meetallen als de opgewekte elektriciteit binnen het eigen 

bedrijf worden gebruikt. 

- Het kasenergiesysteem zorgt voor een daling van minimaal 15% van de primaire energie op 

nationaal niveau. Dit wordt duidelijk uit de glasopstanden van de glastuinder of van het 

samenwerkingsverband. De daling van primaire energie kan alleen gehaald worden door  

hernieuwbare energie te gebruiken, zoals bio- en zonne-energie. 

 

Twee jaar na de toegekende subsidie geeft het bedrijf ook de nieuwe cijfers op voor de energie- en 

CO2-balans en levert die aan bij RVO. De cijfers kunnen ter controle door RVO worden vergeleken 

met de cijfers zoals geregistreerd in de gecombineerde opgave.  

 

De openstelling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG, voorheen EHG) is een investeringsregeling voor 

glastuinbouwers die investeren in een beperkt aantal energiebesparende maatregelen. Met de EG 

wordt maximaal 25% van het toegekende investeringsbedrag uitbetaald als een subsidie aan de 

glastuinder. De EG kent een openstellingstermijn en een budget. Het budget wordt verdeeld volgens 
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het First Come First Serve systeem. De EG kan worden aangevraagd voor de aanschaf- en 

installatiekosten van energie-efficiënte bedrijfsmiddelen.27 

De energiebesparende maatregelen in de EG moeten additioneel energie besparen ten opzichte van 

hetgeen nu gangbaar is in de glastuinbouw bij vervanging of nieuwbouw. Het aantal 

energiebesparende investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is beperkt en wordt 

aangepast op basis van nieuwste technische ontwikkelingen en verschuivingen in de markt.  

 

Voor de EG gaat het om het veel meer bedrijven dan voor de MEI. De met de EG gerealiseerde 

energiebesparing wordt niet opgevraagd, maar wel worden door RVO inschattingen gemaakt. Ook 

wordt bijgehouden hoeveel bedrijven in welk jaar voor welk type maatregel subsidie ontvingen.  Met 

enkele aanpassingen in de aanvraagformulieren zal in de komende jaren ook iets preciezer beeld 

worden verkregen van hoeveel hectare glastuinbouw met een maatregel wordt bereikt en daarmee 

wat de omvang van de energiebesparing is. De gegevens uit de gecombineerde opgave zijn daarbij 

een nuttige bron. 

Mogelijke overlap en dubbeltellingen 

Er kan sprake zijn van overlap van subsidies (EG en MEI) en fiscale regelingen (EIA, MIA en VAMIL). 

De afdelingen binnen RVO die over deze regelingen gaan wisselen jaarlijks gegevens uit over de 

gehonoreerde projecten, om deze dubbeltellingen er uit te kunnen halen. 

Er bestaat (nog) geen methode die integraal de bereikte resultaten per instrument relevant voor 

glastuinbouw bij elkaar optelt, rekening houdend met eventuele dubbeltellingen. Het klimaatakkoord 

is een belangrijke aanleiding om hierop de komende jaren wel stappen te zetten. RVO gaat haar 

generieke instrumenten zo registreren dat op basis van SBI-codes en KVK-nummers helder is welke 

bedrijven uit welke sectoren gebruik maakten van die regelingen. Door dat te koppelen met 

sectorspecifieke regelingen zoals de EG en MEI voor glastuinbouw, kunnen eventuele dubbellingen 

worden opgespoord. Wanneer de generieke instrumenten ook gekoppeld kunnen worden aan 

bedrijfsgrootte (hectares glas), kan ook een berekening worden gemaakt van de bereikte 

energiebesparing. 

Klimaatverschillen 

In de notificatie is aangegeven dat Nederland geen methoden toepast waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele klimaatverschillen binnen Nederland. De klimaatverschillen binnen 

Nederland zijn zo klein, dat hier geen rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de effecten 

van beleidsmaatregelen. 

 

Belastingmaatregelen en prijselasticiteiten 
Niet relevant. 

 

 
27 Meer informatie is beschikbaar op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-
energie-glastuinbouw. Bedrijfsmiddelen die voldoen aan de voorwaarden van de EG komen in aanmerking voor 
deze subsidie https://mijn.rvo.nl/investeringen-in-energie-glastuinbouw-2020 . 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-energie-glastuinbouw
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringen-energie-glastuinbouw
https://mijn.rvo.nl/investeringen-in-energie-glastuinbouw-2020
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3.3. Toezicht en controle 

Marktintroductie Energie-Innovaties Glastuinbouw (MEI) 

Met de Marktintroductie energie-innovatie (MEI) kunnen glastuinders subsidie aanvragen voor 

innovatieve kas- of energiesystemen die CO2-uitstoot verminderen. Met de gesubsidieerde systemen 

wordt ook energiebesparing gerealiseerd.  

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel Marktintroductie Energie-Innovaties Glastuinbouw 

(MEI) 

korte beschrijving van het toezichts- en 

verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Het toezicht op en de handhaving van de afspraken bij 

deze regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, als uitvoerder van de regeling. 

de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het kader van 

het toezichts- en verificatiesysteem in 

verband met de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie of andere 

maatregelen 

LNV stelt jaarlijks budget beschikbaar en vermeldt dit 

meerjarig op de rijksbegroting LNV. Glastuinbouw 

Nederland (voorheen LTO Glaskracht) adviseert over de 

regeling. RVO verstrekt subsidies na beoordeling van 

alle aanvragen door een externe commissie, de best 

scorende projecten worden het eerst beschikt. 

 

de onafhankelijkheid van het toezicht op 

en de controle van de aan verplichtingen 

gebonden, deelnemende of met de 

uitvoering belaste partijen 

Ingediende aanvragen worden door RVO met relevante 

toets en beoordelingsadvies voorzien die verder door de 

externe commissie definitief worden beoordeeld. De 

hoogst gerangschikte aanvragen worden dan 

gehonoreerd. 

RVO en de commissie handelen onafhankelijk van de 

bedrijven die een belang kunnen hebben bij de 

beoordeling van de aanvragen.  

een statistisch significant aandeel van de 

maatregelen ter verbetering van de 

energie-efficiëntie en het aandeel en de 

criteria die zijn gebruikt om een 

representatieve steekproef te definiëren 

en te selecteren 

Niet van toepassing 

 

rapportageverplichtingen voor de aan 

verplichtingen gebonden partijen 

(besparingen die zijn behaald door elke 

aan verplichtingen gebonden partij, of 

elke subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, en het 

totaal in het kader van de regeling) 

Na 1 en 2 jaar na het installeren en/of afronden van 

project moet de aanvrager die een positieve beschikking 

kreeg rapporteren over de bereikte ofwel gerealiseerde  

energiebesparing ten opzichte van voorheen. Als extra 

check kan RVO de cijfers over het energiegebruik 

ophalen uit de gecombineerde opgave en toetsen of de 

door de aanvrager opgegeven cijfers kloppen/correct 

zijn. 



 

  47 

 

bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het kader 

van de verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie en alternatieve 

maatregelen 

Er wordt niet gerapporteerd over de bereikte 

energiebesparing per project. Wel wordt vermeld 

hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd en wat voor type 

innovaties het betreft, per beschikking. Dit is openbare 

informatie op de website van RVO 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/marktintroductie-energie-

innovaties-mei/goedgekeurde-mei-projecten  en vanaf 

2020 is deze informatie ook te vinden op 

volginnovatie.nl van RVO: 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-

ondernemen/research-development/volg-innovatie . 

informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

De MEI regeling volgt de bepalingen zoals vastgelegd in 

het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies28 en de Regeling 

nationale EZ-subsidies29. Als een subsidieontvanger zich 

niet houdt aan de verplichtingen voor subsidieverlening, 

komt het voor dat RVO.nl de voorschotten (tijdelijk) 

opschort. RVO bekijkt dan of de subsidieverlening nog 

wel terecht is. Afhankelijk van de situatie wordt de 

subsidieverlening hervat, aangepast of ingetrokken. Een 

voorbeeld voor opschorting van uitbetaling is het niet 

aanleveren van de verplichte voortgangsrapportage. De 

subsidieontvanger is verplicht om deze aan te leveren, 

conform de voorwaarden uit de verleningsbrief. In 

eerste instantie ontvangt de subsidieontvanger een 

brief met het verzoek om de rapportage alsnog in te 

dienen. Komt de subsidieontvanger niet aan dit verzoek 

tegemoet, dan kan RVO de voorschotbetalingen voor 13 

weken opschorten. 
 

informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval dat 

de vooruitgang niet bevredigend is 

Dit aspect is niet op het niveau van de MEI geregeld 

maar voor de hele sector glastuinbouw via het CO2-

sectorsysteem. Wanneer de totale sector glastuinbouw 

met aan haar toe te rekenen CO2-emissies boven een 

vooraf bepaald CO2-plafond uitkomt, wordt een boete 

toegepast voor de hele sector. Concrete afspraken over 

het CO2-sectorsysteem in de periode na 2020 moeten 

nog worden vastgelegd in een convenant.  
 

 
28 Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0024796/2018-01-01 
29 Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0035474/2020-06-18 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research-development/volg-innovatie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research-development/volg-innovatie
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Energie-Efficiëntie Glastuinbouw (EHG) 

De openstelling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG, voorheen EHG) is een investeringsregeling voor 

glastuinbouwers die investeren in een beperkt aantal energiebesparende maatregelen. De E(H)G kan 

worden aangevraagd voor de aanschaf- en installatiekosten van energie-efficiënte bedrijfsmiddelen.  

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel Energie-Efficiëntie Glastuinbouw (EHG) 

korte beschrijving van het toezichts- en 

verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Het toezicht op en de handhaving van de afspraken 

bij deze regeling ligt bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, als uitvoerder van de 

regeling. 

de uitvoerende overheidsinstantie en haar 

belangrijkste taken in het kader van het 

toezichts- en verificatiesysteem in verband 

met de verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

LNV stelt jaarlijks budget beschikbaar en vermeld 

dit meerjarig op de rijksbegroting LNV. 

Glastuinbouw Nederland (voorheen LTO Glaskracht) 

adviseert over welke maatregelen passend zijn om 

te stimuleren via deze regeling.? RVO verstrekt 

subsidies na beoordeling van de aanvragen, dit 

gebeurt op volgorde van binnenkomst. 

 

de onafhankelijkheid van het toezicht op en 

de controle van de aan verplichtingen 

gebonden, deelnemende of met de 

uitvoering belaste partijen 

RVO handelt onafhankelijk van de bedrijven die een 

belang kunnen hebben bij de beoordeling van de 

aanvragen.  

een statistisch significant aandeel van de 

maatregelen ter verbetering van de energie-

efficiëntie en het aandeel en de criteria die 

zijn gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te selecteren 

Niet van toepassing 

 

rapportageverplichtingen voor de aan 

verplichtingen gebonden partijen 

(besparingen die zijn behaald door elke aan 

verplichtingen gebonden partij, of elke 

subcategorie van een aan verplichtingen 

gebonden partij, en het totaal in het kader 

van de regeling) 

Ontvangers van een EHG-subsidie zijn niet verplicht 

te rapporteren over de bereikte energiebesparing 

maar kunnen dat wel na 1 jaar melden bij RVO. RVO 

controleert via de gecombineerde opgave het 

vermelde energiegebruik in elke aanvraag EG en 

kan een analyse doen van het energiegebruik in de 

loop der jaren bij de bedrijven die een EHG-subsidie 

ontvingen. Dit geeft in de toekomst een beter zicht 

op het bereik van een maatregelen en de landelijke 

impact in termen van CO2-reductie. 

bekendmaking van de (jaarlijkse) behaalde 

energiebesparing in het kader van de 

verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie 

en alternatieve maatregelen 

Er wordt niet gerapporteerd over de bereikte 

energiebesparing per project. Wel wordt door RVO 

aan LNV en Glastuinbouw Nederland gerapporteerd 

hoeveel aanvragen zijn gehonoreerd en welk type 
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maatregelen is toegepast. Dit is openbare 

informatie die op verzoek gedeeld kan worden met 

geïnteresseerden buiten LNV, zoals PBL en WUR. 

informatie over het recht van de lidstaten 

met betrekking tot bij niet-naleving op te 

leggen boetes 

De EHG regeling volgt de bepalingen zoals 

vastgelegd in het Kaderbesluit nationale EZ-

subsidies en de Regeling nationale EZ-subsidies. Als 

een subsidieontvanger zich niet houdt aan de 

verplichtingen voor subsidieverlening, komt het 

voor dat RVO.nl de voorschotten (tijdelijk) opschort. 

RVO bekijkt dan of de subsidieverlening nog wel 

terecht is. Afhankelijk van de situatie wordt de 

subsidieverlening hervat, aangepast of ingetrokken. 

Een voorbeeld voor opschorting van uitbetaling is 

het niet aanleveren van de verplichte 

voortgangsrapportage. De subsidieontvanger is 

verplicht om deze aan te leveren, conform de 

voorwaarden uit de verleningsbrief. In eerste 

instantie ontvangt de subsidieontvanger een brief 

met het verzoek om de rapportage alsnog in te 

dienen. Komt de subsidieontvanger niet aan dit 

verzoek tegemoet, dan kan RVO de 

voorschotbetalingen voor 13 weken opschorten. 

informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval dat de 

vooruitgang niet bevredigend is 

Dit aspect is niet op het niveau van de EHG geregeld 

maar voor de hele sector glastuinbouw via het CO2-

sectorsysteem. Wanneer de totale sector 

glastuinbouw met aan haar toe te rekenen CO2-

emissies boven een vooraf bepaald CO2-plafond 

uitkomt, wordt een boete toegepast voor de hele 

sector. Concrete afspraken over het CO2-

sectorsysteem in de periode na 2020 moeten nog 

worden vastgelegd in een convenant. 

 

 

CO2-sectorsysteem Glastuinbouw 

Glastuinders in Nederland zijn verplicht hun CO₂-emissie door te geven. De CO2-regeling is een 

tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw.  

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel CO2-sectorsysteem Glastuinbouw 

korte beschrijving van 

het toezichts- en 

Het toezicht op en de handhaving van de afspraken bij deze 

regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
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verificatiesysteem en van 

het verificatieproces 

als uitvoerder van de regeling.Het systeem is vastgelegd in 

wet- en regelgeving.30  

de uitvoerende 

overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken 

in het kader van het 

toezichts- en 

verificatiesysteem in 

verband met de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

of andere maatregelen 

De glastuinbouwsector is de enige non-ETS sector waar zulke 

afspraken mee gemaakt zijn. Het systeem en de hoogte van 

het jaarlijkse plafonds zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. 

De CO2-emissie van de sector wordt door RVO bepaald op 

basis van de gegevens die de glastuinders hebben ingevuld in 

de Gecombineerde Opgave. Nadat de glastuinders de 

mogelijkheid hebben gehad om hun gegevens te controleren 

stelt RVO de definitieve CO2 emissie vast.  

Het CO2-sectorsysteem vormt de tegenprestatie van de sector 

voor het lagere tarief voor de glastuinbouw in de eerste en 

tweede tariefschijn van de energiebelasting op aardgas. Het 

verlaagde tarief is ingesteld om de voor de relatief kleine 

energie-intensieve glastuinbouwbedrijven een vergelijkbare 

energiebelastingdruk te realiseren als voor de grote bedrijven. 

de onafhankelijkheid van 

het toezicht op en de 

controle van de aan 

verplichtingen 

gebonden, deelnemende 

of met de uitvoering 

belaste partijen 

RVO handelt onafhankelijk van de bedrijven die een belang 

kunnen hebben bij de registratie van het energiegebruik in de 

gecombineerde opgave. 

een statistisch significant 

aandeel van de 

maatregelen ter 

verbetering van de 

energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die 

zijn gebruikt om een 

representatieve 

steekproef te definiëren 

en te selecteren 

Niet van toepassing 

 

rapportageverplichtingen 

voor de aan 

verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die 

zijn behaald door elke 

aan verplichtingen 

Glastuinders moeten hun gasgebruik en in sommige gevallen 

hun warmteafname van derden opgeven via de 

gecombineerde opgave. Als zij dit niet doen, doet RVO een 

aanname. Op basis van de input van de ondernemer stelt RVO 

een emissieverslag op dat door de ondernemer wordt 

gecontroleerd. Op basis van alle emissieverslagen  stelt RVO 

 
30 Zie ook de Staatscourantpublicatie, 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/Regeling%20kostenverevening%20reductie%20CO2-
emissies%20glastuinbouw.pdf 
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gebonden partij, of elke 

subcategorie van een 

aan verplichtingen 

gebonden partij, en het 

totaal in het kader van 

de regeling) 

vervolgens de totale CO2-emissie vast in een bepaald jaar. Tot 

2016 bleef de sector onder het plafond. Over 2017 blijkt een 

overschrijding te hebben plaatsgevonden. Overeenkomstig de 

wet- en regelgeving en het convenant dient dan een heffing te 

worden betaald.   

De heffing wordt berekend met de CO2- emissieprijs per ton 

binnen het EU Emissions Trading System (EU-ETS). Hierbij geldt 

de prijs van het jaar waarin de glastuinbouwsector boven de 

emissieruimte uitkomt. De hoogte van de heffing hangt af van 

de CO2-emissie van het glastuinbouwbedrijf in het jaar dat de 

sector boven de emissieruimte uitkomt 

De compensatie via een sectorbrede heffing is door LNV 

ingezet voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in de 

glastuinbouwsector, onder andere via het programma ‘Kas als 

Energiebron’. 

bekendmaking van de 

(jaarlijkse) behaalde 

energiebesparing in het 

kader van de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

en alternatieve 

maatregelen 

RVO rapporteert jaarlijks over de CO2-emissies van de 

glastuinbouwsector aan LNV en op de RVO website en LNV 

rapporteert aan de Tweede Kamer. Dit gebeurt wel met een 

tijdsvertraging. Eind 2020 zal worden gerapporteerd over 

2018. 

informatie over het recht 

van de lidstaten met 

betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen 

boetes 

In het sectorsysteem is ingebouwd dat als de sector zich niet 

collectief inspant om de uitstoot van CO2 te reduceren en 

daardoor het vooraf vastgestelde plafond overschrijdt, er een 

heffing komt voor alle bedrijven in die sector. 

informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor 

het geval dat de 

vooruitgang niet 

bevredigend is 

Wanneer de totale sector glastuinbouw met aan haar toe te 

rekenen CO2-emissies boven een vooraf bepaald CO2-plafond 

uitkomt, wordt een kostenverevening toegepast voor de hele 

sector. Concrete afspraken over het CO2-sectorsysteem in de 

periode na 2020 moeten nog worden vastgelegd in een 

convenant. 

 

Borgstellingskrediet voor de Landbouw 

Met het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) staat de overheid borg voor een deel van de 

financiering die land- en tuinbouwers doen om te investeren in hun bedrijf. Het betreft hier o.a. 

duurzame en milieuvriendelijke investeringen. Er zijn drie varianten: 

o BL basis: Maximale garantstelling 70% van € 1,2 mln. 
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o BL starters/overnemers: Maximale garantstelling 70% (als bij basis of plus), maar tegen 

verlaagde provisie van 1%. 

o BL plus: Maximale garantstelling 70% van € 2,5 mln. De investeringen die in aanmerking 

komen zijn Groen Label Kassen (GLK) en Duurzame stallen die voldoen aan de maatlat 

duurzame veehouderij (MDV), dan wel landbouwinnovaties. 

 

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel Borgstellingskrediet voor de Landbouw 

korte beschrijving van 

het toezichts- en 

verificatiesysteem en 

van het 

verificatieproces 

Het toezicht op en de handhaving van de afspraken bij deze 

regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, als 

uitvoerder van de regeling. RVO voert het Borgstellingskrediet 

uit namens het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselzekerheid. 

de uitvoerende 

overheidsinstantie en 

haar belangrijkste 

taken in het kader van 

het toezichts- en 

verificatiesysteem in 

verband met de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

of andere maatregelen 

Volgens de procedure is de bank/financier het aangewezen 

loket voorde landbouwondernemer. De bank vraagt 

borgstellingskrediet aan. RVO controleert alleen achteraf als een 

bedrijf omvalt en de bank een verliesdeclaratie indient. Dan 

wordt bekeken of de bank zich aan de regels heeft gehouden en 

of het krediet dus legitiem is verstrekt. Als een bank niet correct 

heeft gehandeld dan kan dit effect hebben op het uit te keren 

bedrag voor de verliesdeclaratie. RVO kijkt dus alleen achteraf in 

het geval van verliesdeclaratie of vooraf op aanvraag van de 

bank. 

de onafhankelijkheid 

van het toezicht op en 

de controle van de aan 

verplichtingen 

gebonden, 

deelnemende of met 

de uitvoering belaste 

partijen 

RVO handelt onafhankelijk van de bedrijven die een belang 

kunnen hebben bij de borgstelling. De bedrijfsfinanciers (op dit 

moment ABN Amro, Deutsche Bank, ING, Rabobank, Triodos en 

NIBC) moeten voldoen aan eisen, onder meer op het gebied van 

deskundigheid, proces, organisatie en stabiliteit. RVO 

beoordeelt dit en vraagt indien nodig advies van onafhankelijk 

experts.  

een statistisch 

significant aandeel van 

de maatregelen ter 

verbetering van de 

energie-efficiëntie en 

het aandeel en de 

criteria die zijn gebruikt 

om een 

representatieve 

steekproef te 

definiëren en te 

selecteren 

Niet van toepassing 
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rapportageverplichting

en voor de aan 

verplichtingen 

gebonden partijen 

(besparingen die zijn 

behaald door elke aan 

verplichtingen 

gebonden partij, of elke 

subcategorie van een 

aan verplichtingen 

gebonden partij, en het 

totaal in het kader van 

de regeling) 

De landbouw ondernemer moet bij de financierder bij een 

aanvraag aanleveren: 

- taxatierapport bij een investering in onroerende 

goederen 

- kopie van statuten als de aanvraag wordt gedaan door 

een rechtspersoon 

- kopie van contract of akte van 

samenwerkingsverband(en) als de aanvraag wordt 

gedaan door een maatschap, vof of CV 

- boekhoudverslagen en de aangiften inkomstenbelasting 

over de afgelopen 3 jaar 

- een investerings- en financieringsplan 

- exploitatiebegroting 

bekendmaking van de 

(jaarlijkse) behaalde 

energiebesparing in het 

kader van de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

en alternatieve 

maatregelen 

RVO rapporteert jaarlijks over de verstrekte 

borgstellingskredieten voor de landbouw (aantallen en omvang 

verstrekte borgstellingen) op de website 

bedrijvenbeleidinbeeld.nl/beleidsinstrumenten/borgstellingskre

diet-voor-de-landbouw.  Dit gebeurt wel met een 

tijdsvertraging. Eind 2020 zal worden gerapporteerd over 2019. 

Het borgstellingskrediet voor de landbouw wordt ook 

regelmatig geëvalueerd; zie voor de laatste evaluatie uit 2019 

https://edepot.wur.nl/508123/.  

informatie over het 

recht van de lidstaten 

met betrekking tot bij 

niet-naleving op te 

leggen boetes 

De bepalingen zoals vastgelegd in het Kaderbesluit nationale EZ-

subsidies en de Regeling nationale EZ-subsidies zijn van 

toepassing. 

informatie over 

geplande 

beleidsmaatregelen 

voor het geval dat de 

vooruitgang niet 

bevredigend is 

Niet van toepassing 

 

Programma Kas als Energiebron 

Het Programma Kas als Energiebron is het innovatieprogramma dat energiebesparing en het gebruik 

van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Het programma ontwikkelt kennis en 

(teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, 

zonlicht en geothermie te gebruiken. Met de inbreng van ondernemers worden innovaties 

gestimuleerd die een doorbraak voor de sector kunnen betekenen. Om duurzame investeringen te 

https://edepot.wur.nl/508123/
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stimuleren, zorgt het programma voor kennisuitwisseling, subsidieregelingen (de MEI en de EG) en 

betaalbare technieken. 

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel Programma Kas als Energiebron 

korte beschrijving van 

het toezichts- en 

verificatiesysteem en van 

het verificatieproces 

Het programma Kas als Energiebron wordt uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van de minister van LNV en het bestuur 

van Glastuinbouw Nederland. Zij stellen de doelen en ambities 

vast en maken afspraken over de financiële inzet van partijen. 

Verschillende onderdelen, zoals de MEI, EG en het CO2-

sectorsysteem, worden uitgevoerd door RVO. 

de uitvoerende 

overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken 

in het kader van het 

toezichts- en 

verificatiesysteem in 

verband met de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

of andere maatregelen 

Dit wordt besproken in de paragrafen van het 

methodedocument van de betreffende onderdelen uit het 

programma (zoals de MEI en EG).  

de onafhankelijkheid van 

het toezicht op en de 

controle van de aan 

verplichtingen 

gebonden, deelnemende 

of met de uitvoering 

belaste partijen 

RVO en het ministerie van LNV handelen onafhankelijk van 

bedrijven die een belang kunnen hebben bij de uitvoering. 

Daarnaast worden de meerjarenafspraken en andere 

onderdelen gemonitord in de Energiemonitor 

Glastuinbouwsector (WEcR) en regelmatig geëvalueerd. 

een statistisch significant 

aandeel van de 

maatregelen ter 

verbetering van de 

energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die 

zijn gebruikt om een 

representatieve 

steekproef te definiëren 

en te selecteren 

Niet van toepassing 

 

rapportageverplichtingen 

voor de aan 

verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die 

zijn behaald door elke 

aan verplichtingen 

Dit wordt besproken in de paragrafen van het 

methodedocument van de betreffende onderdelen uit het 

programma (zoals de MEI en EG). 
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gebonden partij, of elke 

subcategorie van een 

aan verplichtingen 

gebonden partij, en het 

totaal in het kader van 

de regeling) 

bekendmaking van de 

(jaarlijkse) behaalde 

energiebesparing in het 

kader van de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

en alternatieve 

maatregelen 

Resultaten vanuit het programma worden gepubliceerd op 

https://www.kasalsenergiebron.nl/over-ons/resultaten/.  

In de Energiemonitor van de Nederlandse Glastuinbouw 

(WeCR) wordt de ontwikkeling van de totale CO2-emissie 

gekwantificeerd en geanalyseerd. Ook worden de 

achterliggende indicatoren waaronder energie-efficiëntie 

geanalyseerd. Als basis hiervoor wordt de energiebalans van 

de glastuinbouw opgesteld. 

informatie over het recht 

van de lidstaten met 

betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen 

boetes 

Niet van toepassing, het betreft een publiek-private 

samenwerking. 

informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor 

het geval dat de 

vooruitgang niet 

bevredigend is 

Met het CO2-sectorsysteem wordt geborgd dat de sector 

voldoende voortuitgang blijft boeken op de doelen uit Kas als 

Energiebron. 

 

  

https://www.kasalsenergiebron.nl/over-ons/resultaten/
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4. Mobiliteit 

4.1. Inleiding 

De klimaattafel Mobiliteit betreft het wegvervoer, het vervoer per spoor, de binnenvaart en de 

luchtvaart. Volgens de klimaattafelindeling van het Klimaatakkoord, vallen onder mobiliteit het 

energieverbruik van alle vervoers- en transportmiddelen en mobiele werktuigen in de diverse 

sectoren zoals landbouw & visserij, industrie en de dienstensector. De internationale luchtvaart 

wordt hierin niet meegenomen. 

De ambities voor de verduurzaming van mobiliteit zijn met name in het Klimaatakkoord uitgewerkt 

tot concrete beleidsmaatregelen. Voor de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord is onderscheid 

gemaakt in vier grote inhoudelijke thema’s: 

1. Duurzame energiedragers (Wegverkeer); 

2. Stimulering elektrisch (personen)vervoer (Wegverkeer); 

3. Verduurzaming logistiek; 

4. Verduurzaming personenmobiliteit (inclusief zakelijk reizen, ov en fiets).  

Naast het Klimaatakkoord zijn voor de sector mobiliteit ook het SER-energieakkoord (het 

Energieakkoord voor duurzame groei, 2013) en de Visie Hernieuwbare Energiedragers in Mobiliteit 

(2014 en 2020) relevant. Ook zijn er diverse Green Deals (voor mobiliteit betreft dit met name 

elektrisch vervoer). Voorbeelden van de extra inzet vanuit het Klimaatakkoord zijn de stimulering van 

elektrische auto’s tussen 2021 en 2030 en het inrichten van nulemissiezones voor stadsdistributie in 

binnensteden.  

De beleidsmaatregelen die bijdragen aan energiebesparing in de mobiliteitssector en welke rol zij 

hebben in het berekenen van de energiebesparing worden in tabel 1.2 benoemd. Daarin wordt ook 

verwezen waar een uitgebreidere toelichting van die beleidsmaatregelen gevonden kan worden. 

  

4.2. Berekeningsmethode 

 

Deze paragraaf beschrijft de methode om energiebesparing in de mobiliteitssector te bepalen. Dit 

document beschrijft alleen de gerealiseerde (ex post) energiebesparingen. De verwachte (ex-ante) 

energiebesparingen worden door PBL geraamd in de jaarlijkse KEV31.  

Gebruikte meetmethode 

Voor de bepaling van zowel de gerealiseerde (ex-post) als de verwachte (ex-ante) energiebesparing 

in de mobiliteitssector worden technische ramingen toegepast. De gerealiseerde energiebesparing 

wordt berekend op basis van gegevens over onder meer gereden kilometers en brandstofverbruik 

per kilometer (zie berekeningsmethode hieronder).  

De energiebesparing op het eindverbruik wordt gebaseerd op de verkoop van nieuwe voertuigen 

voor onderstaande modaliteiten. Tezamen bepaalt dit totale besparing in de mobiliteitssector: 

o wegvervoer 

o tweewieler 

 
31 Zie https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL2017_Verkeer-en-vervoer-in-de-Nationale-
Energieverkenning-2016_2822.pdf 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL2017_Verkeer-en-vervoer-in-de-Nationale-Energieverkenning-2016_2822.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/PBL2017_Verkeer-en-vervoer-in-de-Nationale-Energieverkenning-2016_2822.pdf
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o personenauto 

o bestelbusje 

o vrachtauto/trekker 

o bus  

o mobiel werktuig 

o spoor 

o binnenvaart 

o luchtvaart 

Methode waarmee de energiebesparing (primaire of eindenergiebesparing) wordt uitgedrukt 

Energiebesparing wordt als eindenergiebesparing gerapporteerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van 

methoden om finaal energieverbruik om te rekenen naar primair verbruik of vica versa. 

Looptijd en levensduur  

De energiebesparing geldt in principe gedurende de tijd dat een voertuig zich in Nederland bevindt. 

Dit wordt als de looptijd van een maatregel gezien en wijkt af van de levensduren zoals vermeld in 

CWA 15693 (die zijn uitgedrukt in aantal km’s). Deze looptijd houdt beter rekening met de specifieke 

(Nederlandse) situatie en is daardoor accurater. 

De looptijd verschilt per modaliteit en per brandstofsoort. Er wordt verondersteld dat de 

energiebesparing nagenoeg gelijk blijft over de tijd dat het voertuig in Nederland rijdt. Er zijn geen 

gegevens bekend waaruit een significante vermindering van de energie-efficiency gedurende de 

looptijd blijkt. 

Looptijd wegvervoer 

Op basis van gegevens van de rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) wordt bepaald wat de 

gemiddelde looptijd van een voertuig in Nederland is en dus bespaart t.o.v. het alternatief. De 

looptijd kan per modaliteit verschillen.  Bijvoorbeeld bij personenauto’s verschilt de looptijd sterk per 

brandstofsoort. Aangezien de energiebesparing van de totale nieuwverkopen wordt bepaalt, wordt 

er met het gewogen gemiddelde van de verblijfstijd van de verschillende brandstofsoorten in 

Nederland gerekend.  

Looptijd overig 

Voor de looptijd van vervoersmiddelen binnen het spoorvervoer, de binnenvaart en de luchtvaart 

zijn op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar.  

Afname energiebesparing 
Er wordt in de rapportage geen rekening gehouden met een afname van de energiebesparing 

tijdens de levensduur. 

Beschrijving berekeningsmethode 

Zowel op basis van nieuwverkopen (1) als op basis van een shift in het aantal gereden kilometers per 

modaliteit (2) wordt de energiebesparing bepaald. 

Energiebesparing op basis van nieuwverkopen 

De energiebesparing wordt bepaald door het jaarlijkse energieverbruik van de nieuw verkochte 

voertuigen te vergelijken met het energieverbruik van nieuw verkochte voertuigen in een situatie 

zonder nationaal beleid. Deze referentiesituatie is gebaseerd op de Europese normering voor CO2, 
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doorgerekend naar energieverbruik. Wegens een gebrek aan gegevens over het te vervangen 

voertuig, worden ook besparingen als gevolg van vroegtijdige vervanging tegen deze 

referentiesituatie afgezet. 

Beleidsmaatregelen uit het klimaatakkoord zijn primair gericht op het reduceren van CO2-emissies, 

maar resulteren ook grotendeels in energiebesparing. 

De focus ligt op nieuwverkopen van de volgende modaliteiten: 

o wegvervoer 

o tweewieler 

o personenauto 

o bestelwagen 

o vrachtauto/trekker 

o bus  

o mobiel werktuig 

o spoor 

o binnenvaart 

o luchtvaart 

 

In tabel 4.1 zijn de stappen benoemd om de energiebesparing door nieuw verkochte voertuigen te 

bepalen en van welke instanties gebruikte gegevensbronnen afkomstig zijn. 

Tabel 4.1 Stappen berekening energiebesparing door nieuwverkopen en de gegevensbronnen  

Stappen in berekeningsproces Bron 

Gem. energieverbruik kWh/liter per km nieuw verkocht voertuig Rijksdienst voor het 

Wegverkeer (RDW) 

Aantal nieuw verkochte voertuigen  RDW/CROW32 

Aantal gereden kilometers (1 jaar oud) voertuig Centraal Bureau voor de 

Statistiek(CBS)/TNO33 

Jaarlijks energieverbruik PJ  Eigen berekening door 

RVO 

 

Door de focus op nieuwverkopen kan er een duidelijke referentie worden bepaald, namelijk de 

Europese CO2-normen voor voertuigen. Echter worden er ook auto’s via import aan het Nederlandse 

wagenpark toegevoegd. Dit zijn grotendeels jonge voertuigen (< 5jaar). Ieder jaar wordt een analyse 

gedaan op de omvang van deze import. In de KEV 2019 lijkt er een indicatie te zijn dat dit een 

substantieel aandeel betreft; er zal daarom getracht worden een methode te ontwikkelen om 

rekening te houden met import bij de bepaling van de energiebesparing.  

Gereden kilometers per modaliteit 

 
32  Vroeger ook wel bekend als het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en 
Wegenbouw en de Verkeerstechniek. 
33 TNO: organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. 
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Dit deel richt zich op de energiebesparing die gepaard gaat met (een vermindering, of modal shift 

van) het aantal afgelegde kilometers van het totale voertuigenpark per modaliteit. 

Het goederenvervoer betreft de modaliteiten bestelwagens, vrachtauto’s/trekkers, binnenvaart en 

spoor. Het gaat om het aantal tonkm’s (jaar T ten opzichte van jaar T-1). 

In tabel 4.2 zijn de stappen benoemd om de energiebesparing door een vermindering van het aantal 

tonkilometers door vrachtvervoer per modaliteit te bepalen en van welke instanties gebruikte 

gegevensbronnen afkomstig zijn. 

Tabel 4.2 Stappen berekening energiebesparing door minder vrachtvervoer en de gegevensbronnen  

Stappen in berekeningsproces Bron 

Totaal aantal tonkilometers per modaliteit CBS 

Energieverbruik per tonkilometer per modaliteit TNO 

Jaarlijks energieverbruik PJ  Eigen berekening door 

RVO 

In tabel 4.3 zijn de stappen benoemd om de energiebesparing door een vermindering van het aantal 

afgelegde kilometers voor personenvervoer per modaliteit te bepalen en van welke instanties 

gebruikte gegevensbronnen afkomstig zijn. 

Het personenvervoer betreft de modaliteiten trein, bus, auto, tweewielers (scooter, motor, 

elektrische fiets, fiets) en lopen; het gaat om het aantal personenkm’s. 

Tabel 4.3 Stappen berekening energiebesparing door minder personenvervoer en de 

gegevensbronnen 

 

Stappen in berekeningsproces 

 

Bron 

Verandering aantal personenkilometers per modaliteit (t.o.v. jaar T-1) Forenzen enquête, 

ministerie van I&W 

Energieverbruik per personenkilometer per modaliteit TNO 

Jaarlijks energieverbruik PJ  Eigen berekening door 

RVO 

Referentie voor het bepalen van de energiebesparing 

Deel 1: energiebesparing op basis van nieuwverkopen 

De referentie voor deel 1 is gebaseerd op de Europese emissienorm (CO2-uitstoot per km), deze kan 

worden vertaald naar energieverbruik (MJ per km). Voor tweewielers (benzine), bestelwagens/ 

vrachtauto’s/trekkers/bussen (diesel) is er vaak 1 brandstof die word gebruikt waardoor de 

berekening van CO2-uitstoot per km naar MJ per km relatief eenvoudig is. Bij personenauto’s is er 

een mix aan brandstoffen mogelijk; benzine, diesel, lpg, cng, BEV en PHEV. Om van de CO2-norm 

naar energie-eenheid terug te rekenen moet rekening worden gehouden met de brandstofmix van 

de nieuwverkopen.   

Deel 2: gereden kilometers per modaliteit 
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Referentie voor het aantal tonkm’s. o.a. ontwikkelingen in beladingsgraad en modal shift. Aantal 

tonkm’s wordt afgezet tegen het aantal vervoerde tonnen. De relatieve daling van het aantal tonkm’s 

wordt als besparing beschouwd. 

Referentie voor aantal personenkm’s wordt bepaald op basis van de forenzen enquête. Hierin wordt 

navraag gedaan naar de vermindering van het aantal autokilometers en wat de onderliggende 

redenen voor zijn. Op basis daarvan kan een inschatting worden gemaakt welk deel van de 

energiebesparing door nationaal beleid is veroorzaakt. 

Tabel 4.4 geeft een overzicht van gegevensbronnen die hiervoor worden gebruikt.  

Tabel 4.4 Totaaloverzicht gebruikte gegevensbronnen 

Onderdeel Betreft Bron 

Aantallen nieuwverkopen en 

energieverbruik per km 

 

Tweewielers, personenauto’s, 

bestelbussen, 

vrachtauto’s/trekkers 

RDW (bewerking RVO en 

Rijkswaterstaat/TNO t.b.v. de 

routeradar) 

 Bussen CROW 

 Binnenvaart Routeradar 

Gereden kilometers Tweewielers, personenauto’s, 

bestelbussen, 

vrachtauto’s/trekkers 

CBS/TNO 

 Bussen CROW 

 Binnenvaart  Routeradar 

Aantal tonkm’s  

 

Bestelwagen, 

Vrachtauto/trekker, 

Binnenvaart, Spoor 

CBS 

Aantal personenkilometers en 

af/toename t.o.v. referentie 

Trein , Bus, Auto, Tweewielers 

(scooter, motor), Elektrische 

fiets, Fiets, Lopen  

Forenzen enquête, ministerie 

van I&W 

 

Mogelijke overlap en dubbeltellingen 

Deel 1 en deel 2 geven een minimale dubbeltelling. Doordat het effect gering is, kiezen we ervoor 

deze dubbeltelling niet te kwantificeren. 

Deel 1 focust op het verbruik per kilometer van het nieuw verkochte voertuig ten opzichte van het 

verbruik en het aantal gereden kilometers van het referentievoertuig. Een daling in het aantal 

kilometers geldt net zo goed voor de meetwaarde als de referentiewaarde. 

Deel twee richt zich op het aantal gereden kilometers van het totale voertuigenpark ten opzichte van 

het jaar ervoor. Hier rekenen we met het gemiddelde energieverbruik per kilometer van de 

betreffende modaliteit. Door nieuwverkoop veranderd deze waarde minimaal, waardoor we ervoor 

kiezen deze overlap niet te kwantificeren. Ter referentie; het personenautowagenpark betreft 

momenteel 9.000.000 voertuigen, jaarlijks worden er ongeveer 400.000 nieuwe personenauto’s 

verkocht, dat is ongeveer 5%. 
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Klimaatverschillen 

In de notificatie is aangegeven dat Nederland geen methoden toepast waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele klimaatverschillen binnen Nederland. De klimaatverschillen binnen 

Nederland zijn zo klein, dat hier geen rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de effecten 

van beleidsmaatregelen. 

Belastingmaatregelen en prijselasticiteiten 

Niet relevant. 

 

4.3. Toezicht en controle 

Het grootste deel van de afspraken volgt uit het klimaatakkoord (zie ook hoofdstuk 7). Hier zit een 

uitgebreide toezicht en controle op. De voortgang van de maatregelen wordt door het ministerie 

IenW aan de hand van een zogenaamde progressielijst bijgehouden en met de Tweede Kamer 

gedeeld. Andere maatregelen als bijvoorbeeld de vrachtwagenheffing worden door het ministerie 

(samen met uitvoeringsorganisaties) opgezet. Hier zijn nu nog weinig details over. 

Belasting voertuigen: BPM, MRB en bijtelling inkomstenbelasting 

De BPM (Belasting personenauto’s en motorrijwielen), de MRB (Motorrijtuigenbelasting) zijn 

belastingen die voor iedere in Nederland geregistreerde personenauto en bestelauto en voor ieder in 

Nederland geregistreerd motorrijwiel moeten worden betaald, dan wel voor het gebruik van het 

wegennet. De bijtelling inkomstenbelasting betreft de bijtelling voor privégebruik van auto’s van de 

zaak in de loon- en inkomstenbelasting en de brandstofaccijnzen.  

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Weggebruikers zijn belastingplichtig voor het gebruik 

van het wegennet en voor de personenauto of het 

motorrijwiel in hun bezit. De BMP en MRB wordt 

geïnd door de belastingdienst. De belastingdienst 

controleert de belastingaangifte van weggebruikers.  

b. de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met de 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

De met de uitvoering belaste partijen zijn de 

Belastingdienst en de Rijksdienst voor het 

Wegvervoer (RDW) (deze keurt de voertuiggegevens 

van voertuigen met een buitenlands kentekenbewijs).  

c. de onafhankelijkheid van het toezicht 

op en de controle van de aan 

verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

Controle op de uitvoering van de maatregel vindt 

plaats door Belastingdienst bij de beoordeling van de 

belastingaangifte van de weggebruiker. De 

Belastingdienst is een overheidsdienst en opereert 

onafhankelijk van belastingplichtige inwoners. 

d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

Het aanleveren van de juiste gegevens om de 

bijtelling te bepalen is in de eerste plaats de 

verantwoordelijkheid van belastingplichtige of zijn 
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aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

werkgever. In de aangifte moet naast het kenteken 

onder andere de cataloguswaarde en het voor de 

auto van toepassing zijnde bijtellingspercentage 

worden opgegeven. Aan de hand van deze gegevens 

kan de Belastingdienst steekproefsgewijs controleren 

of de bijtelling en de daarbij eventueel van 

toepassing zijnde ‘aftopping’ juist wordt toegepast. 

e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden partijen 

(besparingen die zijn behaald door 

elke aan verplichtingen gebonden 

partij, of elke subcategorie van een 

aan verplichtingen gebonden partij, 

en het totaal in het kader van de 

regeling) 

De administratie van de belastingplichtige moet alle 

gegevens bevatten die voor de heffing van de BMP en 

MRB van belang kunnen zijn, zoals de hoeveelheden 

gereden km’s, de netto catalogusprijs van het 

vervoersmiddel, het kenteken enzovoorts.  

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Niet van toepassing. 

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

De Belastingdienst hanteert voor het toezicht op 

burgers en bedrijven verschillende instrumenten, 

waaronder controle. De Belastingdienst en de 

Douane voeren veel administratieve controles of 

boekenonderzoeken uit. Daarbij werken zij conform 

de Controleaanpak Belastingdienst (CAB).34 Bij 

belastingfraude kan de Belastingdienst boetes 

opleggen of een strafrechtelijke vervolging instellen. 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op (deel)sector niveau, 

wordt besproken in het methodedocument van de 

betreffende klimaattafel. 

 

Campagne “Kies de beste band” 

Kies de beste band is een campagne over de juiste bandenkeuze en bandenspanning om zodoende 

energie te besparen en CO2 te reduceren. De campagne biedt, o.a. met de website 

www.kiesdebesteband.nl, de mogelijkheid voor wagenparkbeheerders om aan te sluiten bij dit 

 
34 Zie 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties
/controleaanpak_belastingdienst  

http://www.kiesdebesteband.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/controleaanpak_belastingdienst
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/controleaanpak_belastingdienst
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initiatief. Daarmee werken ze aan het kiezen van de beste banden voor hun eigen wagenpark en voor 

hun leden/achterban.  

Er wordt geen methode toegepast om de afzonderlijke energiebesparing van de campagne te 

bepalen. Er is wel een analyse gedaan naar het bereik van de campagne en de bijbehorende 

resultaten. Er wordt bewust van resultaten gesproken die door de campagne gerealiseerd zijn, en 

niet van effecten. Doordat de campagne enkel is geëvalueerd via een nameting, weet men niet in 

hoeverre de situatie veranderd is ten opzichte van de periode voorafgaand aan de campagne. 

HNR Het Nieuwe Rijden 

Het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ stimuleert automobilisten over te gaan tot een energie-

efficiënter rij- en reisgedrag door slimmer te rijden en te reizen. Het programma heeft geen rol in de 

bepaling van de energiebesparing. 

Nationale Agenda Laadinfrastructuur 

De nationale agenda laadinfrastructuur is onderdeel van het klimaatakkoord en word ook als zodanig 

geëvalueerd. De maatregelen die in deze agenda staan geformuleerd worden in het 

progressieoverzicht waarin de voortgang van alle mobiliteitsmaatregelen wordt bijgehouden 

opgenomen. Zie voor een verdere toelichting op de toezicht en controle paragraaf 7.6 ‘klimaatwet’.  

Vrachtwagenheffing 

De vrachtwagenheffing is de heffing per gereden kilometer die betaald gaat worden door 

Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De 

motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens wordt verlaagd tot het Europees minimum en het 

Eurovignet verdwijnt en maakt plaats voor de vrachtwagenheffing. Het gehanteerde tarief is 

afhankelijk van het gewicht en de uitstoot van de vrachtwagen. Hoe schoner en lichter, hoe minder 

er moet worden betaald. De invoering van vrachtwagenheffing staat gepland voor 2023. 

a. korte beschrijving van het 

toezichts- en verificatiesysteem 

en van het verificatieproces 

Beleidsinhoudelijk is I&W verantwoordelijk. Er wordt 

gewerkt met een on-board unit in het voertuig die 

registreert hoeveel kilometers de vrachtwagen op welke 

wegen rijdt. Aanbieders van toldiensten zorgen voor 

registratie en inning van de vrachtwagenheffing.  

b. de uitvoerende 

overheidsinstantie en haar 

belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband 

met de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie of 

andere maatregelen 

Op basis van de EETS-richtlijn (de interoperabiliteit van 

elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer) 

moeten lidstaten toegang bieden aan private 

dienstverleners voor de inning van tolgelden. Op de 

inning wordt toegezien door een publieke organisatie 

die zorgt voor de operationele uitvoering van de 

vrachtwagenheffing. De publieke organisatie bepaalt de 

vergoedingen die dienstaanbieders krijgen, ontvangt de 

inkomsten van de heffing en controleert of de 

dienstaanbieders de registratie en inning volgens de 

regels uitvoeren en de inkomsten van de geïnde heffing 

correct doorstorten. 
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c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van 

de aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de 

uitvoering belaste partijen 

Onafhankelijke private aanbieders moeten voldoen aan 

de voorwaarden om toegelaten te worden op de markt. 

Hierop wordt toegezien door een publieke, organisatie 

die onafhankelijk handelt. Voor de uitvoering van de 

publieke taken van de vrachtwagenheffing wordt 

gekeken naar o.a. de volgende overheidsinstanties: 

Rijkswaterstaat, RDW, Centraal Justitieel Incassobureau 

en Inspectie Leefomgeving en Transport. 

d. een statistisch significant 

aandeel van de maatregelen ter 

verbetering van de energie-

efficiëntie en het aandeel en de 

criteria die zijn gebruikt om een 

representatieve steekproef te 

definiëren en te selecteren 

Nader te bepalen. 

e. rapportageverplichtingen voor 

de aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan 

verplichtingen gebonden partij, 

of elke subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, 

en het totaal in het kader van de 

regeling) 

Dienstaanbieders van de vrachtwagenheffing worden 

verplicht om gebruiksgegevens beschikbaar te stellen 

aan de toezichthouder om toezicht op de inning 

mogelijk te maken. Daarnaast worden dienstaanbieders 

verplicht om gebruiksgegevens beschikbaar te stellen 

aan de overheid. 

De minister van I&W zendt telkens na vier jaar aan de 

Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid 

en de effecten van deze wet in de praktijk. 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in 

het kader van de 

verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Nader te bepalen. 

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij 

niet-naleving op te leggen 

boetes 

Door middel van controleapparatuur en fysiek toezicht 

langs de kant van de weg wordt gedetecteerd of alle 

vrachtwagens over een correct werkende on-board unit 

beschikken. Een handhavende instantie stelt vast of er 

sprake is van een overtreding door de weggebruiker.  

Daarnaast kan door middel van registervergelijking een 

overtreding worden geconstateerd. Denk bijvoorbeeld 

aan de situatie dat een kenteken wel is ingeschreven in 

het kentekenregister, maar dat voor het betreffende 

kenteken geen contract is afgesloten met een 
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dienstaanbieder. Bij constatering van een overtreding 

zal een boete35 worden opgelegd. 

Met de herziening van de EETS-richtlijn wordt ook de 

mogelijkheid gecreëerd om kentekengegevens uit te 

wisselen tussen verschillende lidstaten ten behoeve van 

de handhaving. Met de gegevensuitwisseling kan 

Nederland in dat geval een boete naar de buitenlandse 

kentekenhouder opsturen.  

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het 

geval dat de vooruitgang niet 

bevredigend is 

Nader te bepalen. 

 

  

 
35 Zie bijlage over uitgangspunten handhaving bij de Kamerbrief over onderzoeken in het kader van de 
vrachtwagenheffing (d.d. 5 november 2018). 
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5. Industrie 
 

5.1. Inleiding 

De klimaattafel industrie omvat de ‘maak’-industrie zoals de voeding- en genotmiddelenindustrie, 

basismetaal industrie, chemische industrie, de papier- en kartonindustrie en de bouwmaterialen 

industrie, maar ook bouwnijverheid en energie-gerelateerde industriële activiteiten zoals 

raffinaderijen, cokesfabrieken, de winning van aardolie en aardgas, afvalbeheer en waterbedrijven.  

Nederland streeft naar een bloeiende, circulaire en mondiaal toonaangevende industrie in 2050 waar 

de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg nul is. De industrie kan de transitie vormgeven met 

maatregelen als procesefficiency, energiebesparing, CCS, elektrificatie, gebruik van blauwe en groene 

waterstof en de versnelling van de circulariteit (zoals plastics recycling, biobased grondstoffen of 

steel2chemicals). Veel van deze maatregelen dragen ook bij het vergroten van de energie-efficiency 

van de industrie. 

Tot en met 2020 vormden de meerjaren afspraken (MJA’s) energie-efficiency één van de 

belangrijkste beleidsmaatregelen om energiebesparing in de industrie te stimuleren; deze afspraken 

lopen echter eind 2020 af. Het nieuwe beleidsinstrumentarium dat in het kader van het 

Klimaakkoord is afgesproken is nog in ontwikkeling (zoals de cluster/koploper aanpak en de nationale 

CO2-heffing voor de industrie). Zodra de vormgeving van deze nieuwe beleidsmaatregelen en de 

monitoring daarvan duidelijk is, zal dat in een nieuwe versie van het methodedocument worden 

aangevuld. 

De beleidsmaatregelen die bijdragen aan energiebesparing in de industrie en welke rol zij hebben in 

het berekenen van de energiebesparing worden in tabel 1.2 benoemd. Daarin wordt ook verwezen 

waar een uitgebreidere toelichting van die beleidsmaatregelen gevonden kan worden. 

 

5.2. Berekeningsmethode 

De energiebesparing die binnen de klimaattafel Industrie wordt gerealiseerd als gevolg van nationaal 

beleid, wordt berekend op basis van de generieke beleidsinstrumenten zoals de EIA, SDE++ en ISDE 

(zie hoofdstuk zes).  Met behulp van het Kamer van Koophandel (KvK) nummer en de sectorale SBI 

codering, worden de gesubsidieerde investeringen verdeeld naar klimaattafels, waaronder industrie. 

Om dubbeltellingen te voorkomen, wordt op basis van het KvK-nummer en technologietype 

gecontroleerd of dezelfde investeringen meerdere malen voorkomen. Indien dat het geval is worden 

besparingen maar één keer meegeteld. 

 

5.3. Toezicht en controle 

De energiebesparing voor de sector Industrie wordt bepaald op basis van de generieke 

beleidsinstrumenten (zie hoofdstuk vijf).  

De volgende beleidsmaatregelen vervullen ook belangrijke systeemfuncties voor de industrie : 
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Regionale industriële cluster- en koplopersprogramma’s 

Nederland kent vijf industriële regio’s waar de energie-intensieve bedrijvigheid is geclusterd: 

Rotterdam/Moerdijk, Zeeland (Terneuzen en omstreken), Noordzeekanaalgebied, Noord-Nederland 

(Eemshaven-Delfzijl en Emmen) en Chemelot (regio Geleen). De twaalf grote energie-intensieve 

bedrijven, die samen verantwoordelijk zijn voor ruim 60% van de industriële CO2-uitstoot in 

Nederland, hebben sleutelposities in deze vijf industriële clusters. In de Regionale industriële cluster- 

en koplopersprogramma’s worden deze bedrijven gevraagd bereid te zijn zich te profileren als 

trekkers van de mondiale koplopersprogramma’s. Daardoor kunnen de ‘grote twaalf’ een 

vergelijkbare ontwikkeling bij hun toeleveranciers, afnemers en het mkb in de regio bevorderen. 

Daarmee positioneren de vijf regionale clusters zich als proeftuin en versnellingskamer, wat nieuwe 

ambitieuze, innovatieve bedrijven (zowel grootbedrijf als mkb) kan aantrekken, die zich in Nederland 

sneller en beter kunnen voorbereiden op de nieuwe economie en deze kennisvoorsprong 

internationaal kunnen vermarkten. De potentie om CO2-emissies te reduceren, onder meer door 

efficiencyverbeteringen, is groot36. Het programma is nog in ontwikkeling. 

Dit programma speelt geen rol in de bepaling van energiebesparing. Het is wel relevant voor de 

industrie maar vooral in randvoorwaardelijke zin. Het draagt bij aan kennisuitwisseling, versterkt 

samenwerkingen en het spoort het toepassen van innovatieve maatregelen aan. 

Het is nog niet bekend hoe toezicht en controle wordt georganiseerd. 

Nationale CO2-heffing industrie 

Er komt vanaf 2021 een nationale CO2-heffing die borgt dat het doel van 14,3 Mton uitstootreductie 

ten opzichte van het PBL-basispad in 2030 wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd voorkomt deze heffing 

zoveel mogelijk dat productie naar het buitenland verplaatst of investeringsbereidheid in Nederland 

afneemt. Het betreft een door de overheid vastgestelde, objectieve CO2-heffing op basis van 

verifieerbare maatstaven die maximaal aansluit op de Europese ETS benchmarks die nu al door de 

NEa worden toegepast. Oftewel, een stevige heffing op de vermijdbare tonnen. Uit de PBL-

berekening blijkt dat de reductieopgave van 14,3 Mton met deze heffing wordt gehaald. Dat 

betekent dat de CO2-heffing in 2021 op 30 euro per ton begint en lineair oploopt naar 125-150 euro 

per teveel uitgestoten ton CO2 in 2030 inclusief de ETS-prijs (bij de huidige verwachtingen zou dat 

circa 75-100 euro per ton in 2030 zijn, bovenop de ETS-prijs).  

In 2020 en 2025, wanneer de nieuwe Europese ETS-benchmarks beschikbaar komen, zal het kabinet 

het PBL opnieuw vragen op objectieve en verifieerbare wijze de benodigde hoogte van de CO2-

heffing te bezien, binnen de gestelde randvoorwaarden. Dat betekent dat aan het PBL in 2020 en 

2025 gevraagd zal worden wat de beginhoogte van de CO2-heffing en de hoogte van de CO2-heffing 

in 2030 (en dus ook in de tussengelegen jaren) moeten zijn om het reductiedoel te realiseren. Daarbij 

wordt het PBL gevraagd te rekenen met de beschikbare subsidies vanuit de verbrede SDE+. 

Vervolgens zal aan een externe partij gevraagd worden wat de effecten daarvan zijn voor de 

Nederlandse industrie op het internationale speelveld en vestigingsklimaat. Daarna stelt het kabinet 

het prijspad vast. Deze tarieven worden bij of krachtens wet vastgelegd. 

 
36 Van Elburg, J.C. en M. Houwers (2018) De industrietafel doorgerekend, Rebel, Rotterdam, p. 3.   
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Er wordt geen methode toegepast om de energiebesparing door de CO2-heffing te bepalen. Deze 

beleidsmaatregel draagt bij aan het creëren van marktomstandigheden waarbij energiebesparing en 

het verminderen van CO2-emissies aantrekkelijker wordt gemaakt. 

De wijze van toezicht en controle is nog niet bekend.   
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6. Generieke beleidsmaatregelen 

6.1.  Inleiding 

 

Sommige beleidsmaatregelen zijn generiek van aard en zijn daardoor van belang voor 

energiebesparing door meerdere klimaattafels. Het gaat om de volgende 

beleidsmaatregelenbeleidsmaatregelen: 

- Energie investeringsaftrek (EIA) 

- Milieu-investeringsaftrek; Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/VAMIL)  

- Stimulering duurzame energieproductie++ (SDE++) 

- Investeringssubsidie duurzame energieproductie (ISDE) 

De methoden die voor deze beleidsmaatregelen worden gebruikt om de energiebesparing te bepalen 

worden in dit hoofdstuk beschreven. De hoofdstukken voor de klimaattafels zullen daar waar 

relevant naar dit hoofdstuk verwijzen. De methodiek om het dubbel tellen van besparingen met 

sectorale beleidsmaatregelen en/of methoden te voorkomen wordt in hoofdstuk van de betreffende 

klimaattafel besproken. 

Daarnaast zijn er nog generieke beleidsmaatregelen die geen rol spelen in de bepaling van de 

hoeveelheid bespaarde energie. Deze zijn wel noodzakelijk of dragen bij aan het creëren van 

dusdanige randvoorwaarden dat doelgroepen besparingsmaatregelen treffen, al dan niet gebruik 

makend van één van generieke of sectorale beleidsmaatregelen. Voor deze randvoorwaardelijke 

beleidsmaatregelen is monitoring op basis van kwantitatieve gegevens vaak niet nodig en/of niet 

mogelijk. Deze beleidsmaatregelen worden in hoofdstuk 7 beschreven. 

- Energiebelasting/ODE  

- Green deals  

- Klimaatcampagne  

- Klimaatwet  

- MMIP’s/MOOI 

- Regeling Groenprojecten 

- Verlaagd tarief BTW  

- Wet Milieubeheer/Informatieplicht  

Het nationale systeem van toezicht en controle wordt in hoofdstukhoofdstuk 8 beschreven. 
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6.2. Energie investeringsaftrek (EIA) 

Inleiding 

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die een extra aftrekmogelijkheid geeft voor 

de fiscale winst van een bedrijf. Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt voor de 

aanschaf van aangewezen energie-efficiënte bedrijfsmiddelen, bedrijfsmiddelen die duurzame 

energie opwekken en bedrijfsmiddelen voor energiebalancering en energietransitie (zoals 

elektrificatie). De EIA maakt het voor bedrijven mogelijk 45% van het investeringsbedrag af te 

trekken van de fiscale winst waardoor minder belasting betaald hoeft te worden.  

Bedrijfsmiddelen die voldoen aan de generieke besparingsnormen van de EIA komen in aanmerking 

voor steun en komen op de jaarlijks geactualiseerde energielijst37. De energie-efficiënte 

bedrijfsmiddelen moeten energie besparen ten opzichte van wat bij aanschaf op dat moment 

gangbaar is op de markt. Zij komen op een jaarlijks geactualiseerde energielijst 

(http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/deenergielijst). De energie-efficiënte bedrijfsmiddelen 

moeten energie besparen ten opzichte van het in de markt gangbare bedrijfsmiddel. Deze referentie 

voldoet minimaal aan de vigerende Europese CO2- of energieprestatie normen, waardoor er met de 

aangewezen bedrijfsmiddelen extra energie kan worden bespaard. Bedrijfsmiddelen voor de 

opwekking van duurzame energie met behulp van biomassa komen in aanmerking voor EIA indien ze 

de energie efficiënter opwekken dan gangbaar. Alleen de nieuwste typen bedrijfsmiddelen komen 

dus in aanmerking voor EIA.38  

Gebruikte meetmethoden  

In de notificatie is aangegeven dat technische ramingen worden toegepast voor zowel voor de 

gerealiseerde (ex-post) als verwachte (ex-ante) energiebesparingen. Dat geldt ook voor de EIA. Op 

basis van gegevens in de subsidieaanvraag over het type technologie wordt er met behulp van 

kentallen de energiebesparing bepaald (zie onderdeel d voor een nadere toelichting van de 

berekeningsmethode).  

Methode en uitdrukking energiebesparing  

Elektriciteitsbesparing wordt momenteel nog omgerekend van finaal naar primair met een 

omrekenfactor van 0,22 Nm3 aardgas equivalenten per kWh. Deze omrekenfactor is gebaseerd op 

het gemiddelde omzettingsrendement van centrale elektriciteitsopwekking (zowel fossiel als met 

hernieuwbare energie) in Nederland. 

Looptijd en levensduur 

Voor de meeste maatregelen geldt een levensduur van meer dan 10 jaar (zie tabel 6.1 hieronder). 

Voor de berekening van energiebesparing is het vooral van belang rekening te houden met 

maatregelen waarvan de levensduur korter is dan 10 jaar. Dergelijke maatregelen zitten niet of 

nauwelijks in de EIA. De levensduur van de top-20 bedrijfsmiddelen is minstens 10 jaar. 

 

Tabel 6.1 Levensduur top-20 bedrijfsmiddelen 

 
37 Zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/deenergielijst  
38 Meer informatie over de EIA is beschikbaar op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-
investeringsaftrek-eia 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/deenergielijst
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
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Er wordt bij de bepaling van de energiebesparing geen rekening gehouden met een afname van de 

energiebesparing tijdens de levensduur. Tot dusver zijn er geen indicaties bekend dat dit een 

significante rol speelt. 

Afname energiebesparing 

Er wordt in de rapportage geen rekening gehouden met een afname van de energiebesparing tijdens 

de levensduur. 

Beschrijving berekeningsmethode 

De besparingsberekening van de EIA wordt berekend aan de hand van besparingen van de top-20 

van meest gebruikte maatregelen. Deze 20 maatregelen zijn goed voor 80% van het totaal aan 

belastingvoordeel. De resterende 20% van de besparingen wordt bijgeschat op basis van de 

gemiddelde energiebesparing per geïnvesteerde euro van de top-20.  
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De besparingen van de specifiek omschreven bedrijfsmiddelen worden berekend ten opzichte van 

het meest gangbare op de markt. Deze referentie voldoet minimaal aan de vigerende Europese CO2- 

of energieprestatie normen. 

Voor (top-20) maatregelen die op de bedrijfsmiddelenlijst staan, wordt de besparing bepaalt door 

het gebruik van kentallen over de gemiddelde jaarlijkse besparing per type maatregel. Het 

gemiddelde, jaarlijkse energieverbruik van de maatregel wordt dan vergeleken met het gemiddelde, 

jaarlijkse energieverbruik van wat bij aanschaf het meest gangbare op de markt is. 

Voor generieke investeringen, die niet voorkomen op de bedrijfsmiddelenlijst, wordt de 

energiebesparing individueel bepaald. Dit is vaak het geval bij aanpassingen aan of vervanging van 

een bestaand industrieel proces. De energiebesparing is het verschil tussen het referentie-

energiegebruik en het gemiddelde jaarlijkse energiegebruik van het nieuwe bedrijfsmiddel. Deze 

wordt door de aanvrager als volgt bepaald:  

o één op één vervanging van een bedrijfsmiddel: het historisch energiegebruik van de 

bestaande situatie dient als referentie. Het verschil tussen energiegebruik in de bestaande 

situatie en in de nieuwe situatie is de energiebesparing; 

o aanpassing van een bestaand proces, bijvoorbeeld in de vorm van procesoptimalisatie: het 

historisch energiegebruik van de bestaande situatie dient als referentie. 

o inzet van bedrijfsmiddel bij nieuwbouw of uitbreiding van een bestaand proces: als 

referentie dient het in de betreffende branche gemiddelde energiegebruik bij soortgelijke 

technische voorzieningen. Dit is dus het gemiddelde energiegebruik van dergelijke 

investeringen die nu nieuw worden aangeschaft en niet het gemiddelde van wat nu in de 

markt staat. Informatie uit de referentiedocumenten van de best available techniques 

(BREFs) kunnen hier aanknopingspunten voor bieden. 

De tweede en derde variant komen veruit het meeste voor. 

Per situatie dienen de investeringskosten te worden opgegeven. De bespaarde energie per 

geïnvesteerde euro moet aan de energieprestatie eisen van de EIA voldoen. De besparingsnorm in 

2020 verschilt per toepassingsgebied (bedrijfsgebouwen, processen en transportmiddelen): 

o bedrijfsgebouwen: de energiebesparing moet ten minste 0,15 Nm³, maar niet meer dan 1,2 

Nm³ aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen. 

o processen: de energiebesparing moet ten minste 0,4 Nm³, maar niet meer dan 2,0 Nm³ 

aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen. 

o transportmiddelen: de energiebesparing moet ten minste 0,15 Nm³, maar niet meer dan 1,0 

Nm³ aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen. 

o energiebalancering: de energiebesparing moet ten minste 0,15 Nm3, maar niet meer dan 0,8 

Nm3 aardgasequivalent (a.e.) per jaar per geïnvesteerde euro bedragen. 

Waarschijnlijk zullen deze eisen worden aangepast naar een rechtstreekse eis aan de 

terugverdientijd op energie van investering, waarbij wederom een onder- en bovengrens zal worden 

vastgelegd.  
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Mogelijke overlap en dubbeltelling  

Dit is relevant voor de berekening van energiebesparing op basis van meerdere gegevensbronnen en 

is niet relevant voor de berekening van energiebesparing op basis van gegevens van individuele 

beleidsinstrumenten. Zie de methodedocumenten per klimaattafel voor een toelichting van de 

aanpak om overlap te voorkomen. 

Klimaatverschillen 

In de notificatie is aangegeven dat Nederland geen methoden toepast waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele klimaatverschillen binnen Nederland. De klimaatverschillen binnen 

Nederland zijn zo klein, dat hier geen rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de effecten 

van beleidsmaatregelen (inclusief de EIA). 

Belastingmaatregelen en prijselasticiteiten 

Niet van toepassing, omdat de bepaling van energiebesparing wordt gebaseerd op basis van 

projectgegevens. 

Toezicht en controle  

 

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel EIA  

a. korte beschrijving van 

het toezichts- en 

verificatiesysteem en 

van het 

verificatieproces 

RVO beoordeelt de aanvragen, zowel technisch als 

financieel. De Belastingdienst kan bij de controle van 

de aangifte de juistheid van de aftrekpost controleren. 

b. de uitvoerende 

overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken 

in het kader van het 

toezichts- en 

verificatiesysteem in 

verband met de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

of andere maatregelen 

De met de uitvoer belaste partijen zijn de 

Belastingdienst en de Rijkdienst Voor Ondernemend 

Nederland (RVO). Door RVO wordt in overleg met de 

verantwoordelijke ministeries van EZK en FIN jaarlijks 

de hoogte van de aftrek en de bedrijfsmiddelenlijst 

geactualiseerd. RVO beoordeelt de door bedrijven 

ingediende meldingen en handelt eventuele bezwaren 

af. Door RVO wordt namens de minister van EZK een 

verklaring afgegeven. Deze verklaring wordt door de 

ondernemer toegepast bij zijn belastingaangifte. De 

Belastingdienst controleert eventueel de juistheid van 

de opgevoerde aftrekpost. 

c. de onafhankelijkheid 

van het toezicht op en 

de controle van de aan 

verplichtingen 

gebonden, 

deelnemende of met de 

uitvoering belaste 

partijen 

Controle op de uitvoering van de maatregel vindt 

plaats door Belastingdienst bij de beoordeling van de 

belastingaangifte waarbij voor de 

maatregelen/bedrijfsmiddel investeringsaftrek wordt 

opgevoerd. De Belastingdienst en RVO zijn 

overheidsdiensten en opereren onafhankelijk van de 

bedrijven en instellingen die de investeringsaftrek 

aanvragen. 

d. een statistisch 

significant aandeel van 

de maatregelen ter 

verbetering van de 

energie-efficiëntie en 

het aandeel en de 

Voor het bepalen van de effecten van de EIA wordt 

gebruik gemaakt van de 20 meest gemelde technieken 

(zie d.). Voor een deel betreft dit technieken waarbij 

voor iedere meldingen de energiebesparing moeten 

worden berekend om te bepalen of een investering 
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criteria die zijn gebruikt 

om een representatieve 

steekproef te definiëren 

en te selecteren 

voor EIA in aanmerking komt. Voor deze gevallen is de 

energiebesparing dus al bekend. Bij de overige 

technieken uit de top 20 wordt de energiebesparing 

berekend ten opzichte van het meest gangbare op de 

markt. Deze referentie voldoet minimaal aan de 

vigerende Europese CO2- of energieprestatie normen. 

 

Meldingen worden niet allemaal even diepgaand 

gecontroleerd. Dit gebeurt deels op basis van een 

willekeurige steekproef en deels op basis van controle 

vanaf een bepaald investeringsbedrag. Hiermee wordt 

ongeveer 85%van het totaal van de gemelde 

investeringsbedragen diepgaand gecontroleerd. Hierbij 

wordt gecontroleerd of alle gemelde kosten in 

aanmerkingen komen en of het gemelde bedrijfsmiddel 

aan de technische eisen voldoet. 

 

De EIA wordt regelmatig geëvalueerd. De laatste 

evaluatie uit 2018 over de periode 2012 t/m 2017 kan 

hier gevonden worden: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/rappor

t-beleidsevaluatie-eia-2012-2017.pdf  

e. rapportageverplichtinge

n voor de aan 

verplichtingen 

gebonden partijen 

(besparingen die zijn 

behaald door elke aan 

verplichtingen 

gebonden partij, of elke 

subcategorie van een 

aan verplichtingen 

gebonden partij, en het 

totaal in het kader van 

de regeling) 

Bedrijven moeten EIA aanvragen binnen drie 

maanden na het aangaan van de 

investeringsverplichting. Bij de controle van de 

aanvraag kan gevraagd worden naar bijvoorbeeld de 

opdracht voor het bedrijfsmiddel, de technische 

specificaties en/of de onderbouwing van de 

energiebesparing. 

Na toekenning van EIA zijn er voor de bedrijven geen 

rapportageverplichtingen. 

f. bekendmaking van de 

(jaarlijkse) behaalde 

energiebesparing in het 

kader van de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

en alternatieve 

maatregelen 

Jaarlijks wordt het jaarverslag van de EIA 

gepubliceerd op de EIA-website 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-

investeringsaftrek-eia  

g. informatie over het 

recht van de lidstaten 

met betrekking tot bij 

Het belastingvoordeel dat wordt verkregen bij het 

investeren in een bedrijfsmiddel dat voor EIA in 

aanmerking komt, is de prikkel die moet leiden tot de 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/rapport-beleidsevaluatie-eia-2012-2017.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/rapport-beleidsevaluatie-eia-2012-2017.pdf
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
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niet-naleving op te 

leggen boetes 
investering in deze energiebesparende 

bedrijfsmiddelen. De BD kan onterecht gevraagde 

steun niet verlenen of terugvorderen, al dan niet met 

boete. 

h. informatie over 

geplande 

beleidsmaatregelen 

voor het geval dat de 

vooruitgang niet 

bevredigend is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende vooruitgang 

wordt geboekt op (deel)sector niveau, wordt 

besproken in het methodedocument van de 

betreffende klimaattafel. 
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6.3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen (Vamil) 

Inleiding 

De MIA en Vamil zijn fiscale instrumenten. Met de MIA en de Vamil stimuleert de overheid 

investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, door een financieel voordeel te bieden. De MIA 

biedt de mogelijkheid om een deel van het investeringsbedrag af te trekken van de belasting die het 

bedrijf betaalt. De Vamil biedt de mogelijkheid om de investering volgens een willekeurig patroon af 

te schrijven, waardoor onder andere een rente- en liquiditeitsvoordeel ontstaat. Investeringen in 

bedrijfsmiddelen die voldoen aan de criteria op de Milieulijst komen in aanmerking voor dit 

financieel voordeel. De Milieulijst wordt jaarlijks bijgesteld met als doel dat de technieken die op de 

Milieulijst staan zich bevinden in de fase van marktintroductie én tot bovenwettelijke milieuwinst 

leiden. 

Gebruikte meetmethoden  

In de notificatie is aangegeven dat technische ramingen worden toegepast voor zowel voor de 

gerealiseerde (ex-post) als verwachte (ex-ante) energiebesparingen. Dat geldt (nog) niet voor de MIA 

en Vamil. Op basis van gegevens in de subsidieaanvraag over het type technologie kan mogelijk op 

termijn met behulp van kentallen de energiebesparing worden bepaald (zie het onderdeel hieronder 

voor een nadere toelichting van de berekeningsmethode).  

Methode en uitdrukking energiebesparing  

Er wordt geen methode gebruikt voor de omrekening van primair naar finaal energieverbruik, omdat 

de energiebesparing uiteindelijk in termen van finale energiebesparing wordt bepaald. 

Looptijd en levensduur 

Tabel 6.2 geeft de levensduur van de verschillende typen van bedrijfsmiddelen in de MIA en VAMIL. 

Tabel 6.2 levensduren van bedrijfsmiddelen in de MIA en VAMIL 

Bedrijfsmiddel op de Milieulijst Levensduur in jaren 

Kassen, stallen en teeltsystemen 15 

Transportmiddelen voor de weg 2 

Transportmiddelen scheepvaart 15 

Lithiumhoudende accu’s 2 

Duurzame gebouwen >15 

Andere bedrijfsmiddelen > 10 

 

Afname energiebesparing 

Niet van toepassing. 

Beschrijving berekeningsmethode 

De nog te ontwikkelen berekeningsmethode van de energiebesparing vanuit de MIA/Vamil zou er als 

volgt uit kunnen gaan zien:  

o gebruik van projectinformatie bij meldingen van qua effect ‘grote’ projecten (bijvoorbeeld 

top 10 bedrijfsmiddelen/technieken); 
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o gebruik van kentallen voor de bulk van type technieken (om samen met de top 10 te komen 

tot dekking van ca 80 procent van de effecten); 

o een extrapolatiemethode voor de restpost. 

Het vastleggen van methodiek, de wijze van documenteren en het proces voor periodieke checks en 

actualisatie zal worden verwerkt bij het updaten van dit methodedocument.  

 

Mogelijke overlap en dubbeltelling  

Overlap tussen de MIA/Vamil en EIA op dezelfde investering is uitgesloten in de wetgeving voor de 

regelingen. Overlap met andere instrumenten is zeer beperkt. Daarnaast is dit relevant voor de 

berekening van energiebesparing op basis van meerdere gegevensbronnen en is niet relevant voor 

de berekening van energiebesparing op basis van gegevens van individuele beleidsinstrumenten. Zie 

de methodedocumenten per klimaattafel voor een toelichting van de aanpak om overlap te 

voorkomen. 

Klimaatverschillen 

In de notificatie is aangegeven dat Nederland geen methoden toepast waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele klimaatverschillen binnen Nederland. De klimaatverschillen binnen 

Nederland zijn zo klein, dat hier geen rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de effecten 

van beleidsmaatregelen (inclusief de MIA en Vamil). 

Belastingmaatregelen en prijselasticiteiten 

Niet relevant, omdat de MIA en Vamil geen belastingmaatregelen zijn. 

Toezicht en controle  

 

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel MIA en Vamil  

i. korte beschrijving van 

het toezichts- en 

verificatiesysteem en 

van het verificatieproces 

Beleidsinhoudelijk is IenW eindverantwoordelijk. De steun 

wordt door de Belastingdienst verleent en daarbij is FIN 

eindverantwoordelijke. Controle op de uitvoering van de 

maatregel vindt plaats door Belastingdienst bij de beoordeling 

van de belastingaangifte waarbij voor de 

maatregelen/bedrijfsmiddel investeringsaftrek wordt 

opgevoerd. 

j. de uitvoerende 

overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken 

in het kader van het 

toezichts- en 

verificatiesysteem in 

verband met de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

of andere maatregelen 

De met de uitvoering belaste partijen zijn de Belastingdienst 

en de Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO 

controleert de meldingen en stelt advies op voor de BD. De 

BD controleert de aangifte en kent het uiteindelijke fiscale 

voordeel toe. 

RVO rapporteert zowel beleidsinhoudelijk als financieel aan 

IenW en FIN. 

k. de onafhankelijkheid van 

het toezicht op en de 

controle van de aan 

verplichtingen 

gebonden, deelnemende 

De Belastingdienst en RVO zijn overheidsdiensten en 

opereren onafhankelijk van de bedrijven en instellingen die 

de investeringsaftrek aanvragen. 
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of met de uitvoering 

belaste partijen 
l. een statistisch 

significant aandeel van 

de maatregelen ter 

verbetering van de 

energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria 

die zijn gebruikt om een 

representatieve 

steekproef te definiëren 

en te selecteren 

RVO voert een risico-gestuurde steekproef uit, waarbij ca 

75% van het gemelde investeringsbedrag wordt 

gecontroleerd. De steekproef bestaat uit een select deel obv 

risico en een aselect deel ter controle van het regime in het 

selecte deel.  

De MIA/Vamil wordt regelmatig geëvalueerd. De laatste 

evaluatie uit 2018 over de periode 2012 t/m 2017 kan hier 

gevonden worden: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/Rapport-

beleidsevaluatie-mia-vamil.pdf  

m. rapportageverplichtingen 

voor de aan 

verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen 

die zijn behaald door 

elke aan verplichtingen 

gebonden partij, of elke 

subcategorie van een 

aan verplichtingen 

gebonden partij, en het 

totaal in het kader van 

de regeling) 

nvt 

n. bekendmaking van de 

(jaarlijkse) behaalde 

energiebesparing in het 

kader van de 

verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie 

en alternatieve 

maatregelen 

nvt 

 

o. informatie over het recht 

van de lidstaten met 

betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen 

boetes 

De BD kan onterecht gevraagde steun niet verlenen of 

terugvorderen, al dan niet met boete. 

Verder is MIA/Vamil door IenW aangemeld onder de GVV’s 

(Algemene Groepsvrijstellingsverordening, 

Landbouwgroepsvrijstellingsverordening en 

Groepsvrijstellingsverordening voor visserij en aquacultuur) en 

wordt bij de jaarlijkse actualisatie van de Milieulijst de nieuwe 

Milieulijst aan de EC voorgelegd. Op basis daarvan kunnen 

lidstaten evt actie ondernemen. 

p. informatie over 

geplande 

beleidsmaatregelen voor 

het geval dat de 

vooruitgang niet 

bevredigend is 

De MIA/Vamil wordt jaarlijks beleidsinhoudelijk geëvalueerd 

en besproken met het ministerie van I&W; dit leidt tot een 

jaarlijkse actualisatie van de Milieulijst. Het gaat dan primair 

om de impact voor het milieu. Jaarlijks wordt de lijst 

technieken op de Milieulijst dus geactualiseerd na afstemming 

zowel binnen RVO (EIA, (I)SDE, DEI etc) als tussen de 

verschillende ministeries. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/Rapport-beleidsevaluatie-mia-vamil.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/Rapport-beleidsevaluatie-mia-vamil.pdf
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6.4. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) +(+) 

 

Inleiding 

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is een beleidsinstrument om de 

productie van duurzame energie in Nederland te stimuleren. Specifiek is SDE+ een exploitatiesubsidie 

die producenten ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Omdat de kostprijs van 

duurzame energie hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van 

duurzame energie niet altijd rendabel. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame 

energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de onrendabele top. De kostprijs van 

duurzame energie technieken wordt jaarlijks onafhankelijk bepaald door PBL. 

De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar en de hoogte van de subsidie is 

afhankelijk van de techniek en de hoeveelheid duurzame energie die wordt geproduceerd. SDE+ is 

open voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte 

of een combinatie van hernieuwbare warmte en elektriciteit (WKK) uit biomassa, geothermie, water, 

wind en zon.  

In het najaar van 2020 zal deze regeling worden verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame 

Energietransitie (SDE++). Deze nieuwe regeling zal naast duurzame energieproductie ook andere CO2-

reducerende technieken stimuleren. Bijvoorbeeld elektrische boilers, warmtepompen, de benutting 

van restwarmte, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en opslag (CCS). Het uitgangspunt van de 

SDE++ blijft om op een kosteneffectieve wijze CO2 te reduceren en per techniek de onrendabele top 

te subsidiëren. Wel zal de hoogte van de subsidie niet langer op basis van (duurzame energie) 

productie bepaald worden, maar op basis van de hoeveelheid CO2 die met de techniek wordt 

gereduceerd. Met de voormalige SDE+ en de openstelling van de SDE++ in 2020 wordt een 

belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van het klimaatdoel voor 2030.  

Gebruikte meetmethoden 

In de notificatie is aangegeven dat technische ramingen worden toegepast voor zowel de 

gerealiseerde (ex-post) als verwachten (ex-ante) energiebesparingen. Dat geldt ook voor de SDE+(+). 

Op basis van gegevens in de subsidiebeschikking, waarin de maximale jaarproducties die subsidiabel 

zijn vermeld zijn, kan een inschatting worden gemaakt van de verwachte energiebesparing. Op basis 

van geregistreerde  productiegegevens  kan de gerealiseerde energiebesparing worden bepaald. De 

uit te keren subsidie wordt bij de SDE(+) gebaseerd op aangeleverde, gecertificeerde producties. RVO 

ontvangt in dit kader de gecertificeerde elektriciteits- en warmte producties van ketenpartner CertiQ 

(in het geval van groengas producties betreft dit Vertogas). Meetbedrijven zijn technisch inhoudelijk 

betrokken bij de metingen aan een installatie op basis van een vooraf opgesteld meetprotocol.   

Methode en uitdrukking energiebesparing 

Besparing op het verbruik van warmte wordt berekend als vermeden verbruik van aardgas dat (op 

basis van onderwaarde) eenzelfde hoeveelheid warmte produceert en wordt uitgedrukt in kWh 

(eindverbruik).  
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Looptijd en levensduur 

Voor de meeste SDE+(+) gesubsidieerde projecten geldt een looptijd van 15 jaar (zie tabel 6.3 

hieronder). De looptijd komt overeen met de economische levensduur. De technische levensduur is 

vaak nog langer (bv 30 jaar bij zonnepanelen). Voor de berekening van energiebesparing is het vooral 

van belang rekening te houden met projecten waarvan de looptijd korter is dan 10 jaar. Dergelijke 

projecten zitten niet in de SDE+(+).  

 

Tabel 6.3 Uitgangspunten berekening energiebesparing en looptijd van SDE+(+) technieken 

EED relevante SDE+(+) technieken Uitgangspunten 

energiebesparingsberekening 

Looptijd 

(jaren) 

Zonnepanelen voor eigen verbruik Het eigen verbruik van de opgewekte 

hoeveelheid elektriciteit door een 

fotovoltaïsch zonne-energiesysteem is gelijk 

aan besparing op elektriciteitsverbruik 

15 

Zonthermie De energiebesparing is gelijk aan het 

vermeden verbruik van aardgas dat (op basis 

van onderwaarde) een zelfde hoeveelheid 

warmte produceert als de geleverde warmte 

door zonnecollectoren 

15 

   

Warmtepomp  De energiebesparing is gelijk aan het 

vermeden verbruik van aardgas dat (op basis 

van onderwaarde) een zelfde hoeveelheid 

warmte produceert als de geleverde warmte 

door warmtepompen, minus het 

elektriciteitsverbruik van de warmtepomp 

15 

Industriële warmtepomp De energiebesparing is gelijk aan het 

vermeden verbruik van aardgas dat (op basis 

van onderwaarde) een zelfde hoeveelheid 

warmte produceert als de geleverde warmte 

door warmtepompen, minus het 

elektriciteitsverbruik van de warmtepomp  

12 

Elektrische boilers De energiebesparing is gelijk aan het 
vermeden verbruik van aardgas dat (op basis 
van onderwaarde) met een industriële  
stoomketel (rendement van doorgaans 85%) 
een zelfde hoeveelheid warmte produceert 
als een elektrische boiler (dat een 
omzettingsrendement van 100% heeft), 
minus het elektriciteitsverbruik van de e-
boiler  

15 
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Afname energiebesparing 

Er wordt bij de bepaling van de energiebepaling geen rekening gehouden met een afname van de 

energiebesparing tijdens de looptijd. Tot dusver zijn er geen indicaties bekend dat dit een significant 

rol speelt.  

Beschrijving berekeningsmethode 

De besparingsberekening van de SDE+(+) wordt uitgevoerd aan de hand van specifieke technieken 

waarbij er sprake is van een vermeden verbruik van elektriciteit (door zonnepanelen) of aardgas 

(door zonthermie). In de toekomst zullen ook technieken in de SDE++ in aanmerking komen voor de 

besparingsberekening (warmtepompen en elektrische boilers).  

De besparingen van de in tabel 6.3 omschreven technieken worden berekend aan de hand van 

productiegegevens beschikbaar bij RVO. Omdat de subsidiehoogte van SDE++ wordt bepaald aan de 

hand van de hoeveelheid geproduceerde energie, worden gedurende de gehele subsidielooptijd van 

15 jaar productiegegevens vastgelegd. Op basis hiervan kan energiebesparing worden berekend. 

Deze besparingen zijn per definitie additioneel oftewel toe te rekenen aan het nationale beleid (de 

SDE++), omdat alleen technieken worden gesubsidieerd waarbij sprake is van een onrendabele top. 

Zonnepanelen voor eigen verbruik 

De energiebesparing bij zonnepanelen voor eigen verbruik is gelijk aan de hoeveel elektriciteit die 

hiermee wordt opgewekt (MWh). In de SDE+ gelden verschillende tarieven voor netlevering en eigen 

verbruik. Daarom  zijn gegevens over de hoeveelheid netlevering en eigen verbruik in bezit van RVO. 

Elke geproduceerde kWh die niet aan het net geleverd wordt, geldt (op jaarbasis) als een kWh 

besparing. 

Zonthermie 

De energiebesparing bij zonthermie wordt berekend op basis van het vermeden verbruik van aardgas 

dat (op basis van onderwaarde) eenzelfde hoeveelheid warmte produceert. Dit wordt bepaald op 

basis van gecertificeerde meetwaarden van de zonthermie installaties die RVO ontvangt van 

ketenpartner CertiQ.  Het gemiddelde, jaarlijkse energieverbruik van de installatie wordt dan 

vergeleken met het gemiddelde, jaarlijkse energieverbruik van een nieuwe aardgasketel.  

Mogelijke overlap en dubbeltelling 

Dit is relevant voor de berekening van energiebesparing op basis van meerdere gegevensbronnen en 

is niet relevant voor de berekening van energiebesparing op basis van gegevens van individuele 

beleidsmaatregelen Zie de methodedocumenten per klimaattafel voor een toelichting van de aanpak 

om overlap te voorkomen. 

Klimaatverschillen 

In de notificatie is aangegeven dat Nederland geen methoden toepast waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele klimaatverschillen binnen Nederland. De klimaatverschillen binnen 

Nederland zijn zo klein, dat hier geen rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de effecten 

van beleidsmaatregelen (inclusief de SDE+(+)). 

Belastingmaatregelen en prijselasticiteiten 

Niet van toepassing, omdat de bepaling van energiebesparing wordt gebaseerd op basis van 

productiegegevens.  
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Toezicht en controle 

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel SDE+(+) 

a. korte beschrijving van het 

toezichts- en verificatiesysteem en 

van het verificatieproces 

Beleidsinhoudelijk is EZK 

eindverantwoordelijk. RVO beoordeelt de 

SDE+(+) subsidieaanvragen en beheert de 

aanvragen tijdens de looptijd, waarin 

wordt uitbetaald op basis van werkelijke 

gemaakte productie/CO2-reductie. RVO 

monitort de voortgang van projecten en 

raamt kasuitgaven. 

 

b. de uitvoerende overheidsinstantie 

en haar belangrijkste taken in het 

kader van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met 

de verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie of andere 

maatregelen 

De met de uitvoering belaste partij is 

primair RVO. Daarnaast spelen PBL, 

netbeheerders en certificeringsautoriteiten 

een rol als belangrijke 

informatieverstrekkers.  

 

c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

RVO, PBL, netbeheerders en 

certificeringsautoriteiten zijn 

overheidsdiensten en opereren 

onafhankelijk van de bedrijven en 

instellingen die SDE+(+) aanvragen. 
d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

 Bij de SDE+(+) heeft de producent op 
basis van zijn werkelijke productie recht 
op een betaling. Er wordt gewerkt met 
bevoorschotting. In dat kader wordt 
maandelijks gecontroleerd of de 

betalingen in lijn zijn met de prognose.  

Uitgangspunt is om niet meer dan 80% 
van de werkelijke productie middels een 
voorschot te betalen. Wanneer een 
productie-installatie om een bepaalde 
reden niet produceert wordt het voorschot 
stopgezet, pas na overleg met de 

producent en op basis van een nieuwe 
prognose wordt een voorschot weer 
opgestart. Aan het eind van een 
kalenderjaar wordt een bijstelling gedaan 
waarbij de volledige jaarbetaling wordt 
vastgesteld. Bij bepaalde technieken 

(zonder input) is de gemeten waarde ook 
direct de subsidiabele waarde. Voor 
andere technieken is het % van de juiste 
input van de installatie van belang, 
waarbij door een van onze ketenpartners 

bepaald wordt welk deel wel en welk deel 
niet duurzaam is. Daarnaast is er voor 

bepaalde technieken een toezichthouder 
aangewezen als controlemiddel op het 
systeem. (bijvoorbeeld de NEA als 
toezichthouder op het systeem van 
duurzaamheid voor het stoken van vaste 
biomassa of de NVWA als toezichthouder 
op de meststoffenwet. 
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e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan 

verplichtingen gebonden partij, of 

elke subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, en 

het totaal in het kader van de 

regeling) 

Na een subsidiebeschikking dient de 

aanvrager binnen 18 maanden afschriften 

van de opdrachtverstrekking op te sturen 

naar RVO. Daarnaast is er een uiterlijke 

termijn waarbinnen de installatie gestart 

moet zijn met produceren, welke voor de 

meeste technieken 4 jaar bedraagt.  

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

De behaalde energiebesparing als gevolg 

van de SDE wordt nu niet bekend 

gemaakt. In kamerbrieven van EZK 

worden de jaarlijkse kasuitgaven en de 

gesubsidieerde producties gepresenteerd. 

De data wordt ook op de website van de 

SDE(+)+ in figuurvorm en als 

Excelbestand weergegeven 

(https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/sde/feiten-en-

cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen) 
g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij 

niet-naleving op te leggen boetes 

Vanuit de SDE(+)+ worden geen boetes 
opgelegd. Het niet uitbetalen van de 

subsidie is geen boete maar een gevolg 
van het niet naleven van voorwaarden als 
gesteld in de SDE+ regelgeving. 
 
Door samenloop van bijdragen is het 

mogelijk dat er een cumulatie van steun 

aan een duurzaam energieproject 

optreedt. De omvang van de steun kan 

daardoor uitstijgen boven het toegestane 

steunplafond van het Europese 

milieusteunkader (kortweg MSK). Dit 

wordt voor SDE(+)+ projecten getoetst, 

en in dit kader kan, aan het eind van de 

subsidieperiode, inhouding van (een deel 

van) de subsidie plaatsvinden. 
h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet 

bevredigend is 

RVO monitort de voortgang 2 keer per 

jaar en maakt op basis van informatie en 

ervaring  een inschatting voor de 

kasuitgaven en producties/CO2 reductie 

voor de toekomst. Op basis hiervan kan 

het Ministerie bijsturen.  

 

  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen
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6.5. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

 

Inleiding 

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een financiële tegemoetkoming bij de aankoop 

van zonneboilers, warmtepompen en vanaf 2021 ook voor isolatiemaatregelen. Deze regeling is voor 

zowel particulieren en zakelijke gebruikers. 

Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder aardgas 

te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee wordt energie bespaart en de uitstoot van CO2 

teruggedrongen. Meer informatie over de regeling kan worden gevonden op de RVO-website39. 

Gebruikte meetmethode 

In de notificatie is aangegeven dat technische ramingen worden toegepast voor zowel voor de 

gerealiseerde (ex-post) als verwachte (ex-ante) energiebesparingen. Dat geldt ook voor de ISDE. Op 

basis van gegevens in de subsidieaanvraag over het type technologie zal er met behulp van kentallen 

de energiebesparing worden bepaald (zie onderdeel d voor een nadere toelichting van de 

berekeningsmethode).  

Methode en uitdrukking energiebesparing  

Er wordt geen methode gebruikt voor de omrekening van primair naar finaal energieverbruik, omdat 

de energiebesparing in termen van finale energiebesparing zal worden bepaald.  

Levensduur van energiebesparingen 
Voor alle maatregelen die door de ISDE worden ondersteund (nl warmtepompen, zonneboilers en 

vanaf 2021 ook isolatiemaatregelen) geldt een levensduur van meer dan 10 jaar. Dat is in lijn met 

de levensduren genoemd in de CEN Workshop Agreement (CWA) 15693 (april 2007)40. Er wordt bij 

de bepaling van de energiebesparing geen rekening gehouden met een afname van de 

energiebesparing tijdens de levensduur. Tot dusver zijn er geen indicaties bekend dat dit een 

significante rol speelt. 

    

Beschrijving berekeningsmethode 

Per aanvraag is het thermisch vermogen bekend van de gesubsidieerde warmtepompen. Het gaat 

zowel om warmtepompen die gebruik maken van omgevingswarmte uit de lucht als de ondiepe 

bodem. Met behulp van kentallen wordt de verwachte warmteproductie bepaald en het daarvoor 

benodigde elektriciteitsverbruik. Het verschil daartussen (het verbruik van omgevingswarmte) wordt 

als besparing op het eindverbruik van aardgas geteld. 

Voor de gesubsidieerde zonneboilers is eveneens het thermisch vermogen per aanvraag bekend. De 

warmteproductie per zonneboiler is een veronderstelde gemiddelde, productie die varieert naar het 

apertuuroppervlakte. Deze veronderstelde productie voor systemen tot 10 m2  wordt gecorrigeerd 

voor het jaarlijks aandeel van niet uit zonne-energie verkregen warmte volgens de productkaart en 

het supplementair elektriciteitsgebruik volgens de productkaart   Voor systemen groter dan 10m2 

hangt de warmteproductie af van het totale collectoroppervlak, het collectorrendement, de 

 
39 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde 
40 Hierin vermelde levensduren komen overeen met de Aanbevelingen van de Europese Commissie over de 
implementatie van de energiebesparingsverplichting volgens de EED. Zie document C(2019) 662 final. 
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instralingshoekmodifier en de verliesfactor van de warmwatertank. De warmteproductie wordt als 

besparing op het eindverbruik van aardgas geteld. 

 

Mogelijke overlap en dubbeltellingen 

Dit is relevant voor de berekening van energiebesparing op basis van meerdere gegevensbronnen en 

is niet relevant voor de berekening van energiebesparing op basis van gegevens van individuele 

beleidsinstrumenten. Zie de methodedocumenten per klimaattafel voor een toelichting van de 

aanpak om overlap te voorkomen. 

 

Klimaatverschillen 

In de notificatie is aangegeven dat Nederland geen methoden toepast waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele klimaatverschillen binnen Nederland. De klimaatverschillen binnen 

Nederland zijn zo klein, dat hier geen rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de effecten 

van beleidsmaatregelen. 

Belastingmaatregelen en prijselasticiteiten 

Niet relevant, omdat de ISDE geen belastingmaatregel is. 

Toezicht en controle 

Tabel toezicht en controle van beleidsmaatregel ISDE  

a. korte beschrijving van het 

toezichts- en verificatiesysteem en 

van het verificatieproces 

Apparaten worden voor subsidieaanvraag 

gecontroleerd op de technische eisen die in de 

regeling staan beschreven. Voldoet het 

apparaat dan komt deze op de apparatenlijst 

ISDE. Bij de aanvraag wordt vervolgens 

gecontroleerd of het opgegeven apparaat is 

aangeschaft en/of (wordt) gerealiseerd.  

b. de uitvoerende overheidsinstantie 

en haar belangrijkste taken in het 

kader van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met 

de verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie of andere 

maatregelen 

EZK is opdrachtgever en verantwoordelijk 

budgethouder. RVO is de uitvoerende instantie 

die de subsidie verstrekt en de handhaving 

verzorgt. 

c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

Beide instanties zijn een publieke entiteit en 

mogen in die hoedanigheid geen aanvraag 

indienen waardoor geen sprake is van 

financieel belang. 

d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Subsidieaanvragen door particulieren worden 

na controle van de aanvraag direct vastgesteld. 

Voor zakelijke aanvrager geld een andere route, 

hierbij wordt eerst subsidie aangevraagd en 

verleend (reservering van het subsidiebudget), 

waarna de aanvrager over kan gaan tot het 

realiseren van het project, daarna kan de 
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subsidie worden vastgesteld en wordt het 

subsidiebedrag uitgekeerd. 

Er worden willekeurige fysieke controles 

uitgevoerd, zowel bij particulieren als bij 

bedrijven, waarbij nagegaan wordt of de het 

gesubsidieerde apparaat is geïnstalleerd en in 

gebruik is genomen.  

Daarnaast wordt de ISDE periodiek 

geëvalueerd. De meest recente 

beleidsevaluatie van de ISDE is in 2019 

uitgevoerd41.  

 

e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan 

verplichtingen gebonden partij, of 

elke subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, en 

het totaal in het kader van de 

regeling) 

Naast de gegevens die voor de subsidieaanvraag 

worden ingediend, zijn er geen 

rapportageverplichtingen voor aanvragers. 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Gegevens over aanvragen en beschikkingen 

worden jaarlijks in een jaarrapport aan de 

opdrachtgever (Ministerie van EZK) 

beschikbaar gesteld. Daarnaast vindt de 

publicatie van de maandelijkse budgetclaim op 

de website plaats42  en kan met de ISDE Viewer 

de projecten worden getoond van projecten die 

zijn gerealiseerd of nog in behandeling zijn43. 

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij 

niet-naleving op te leggen boetes 

Vanuit de ISDE-regeling is er geen mogelijkheid 

tot het opleggen van boetes, maar 

beschikkingen kunnen wel worden ingetrokken 

en kan er een terugvordering worden geëist.  

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet 

bevredigend is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op (deel)sector 

niveau, wordt besproken in het 

methodedocument van de betreffende 

klimaattafel. 

 

  

 
41 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-
klimaat/documenten/kamerstukken/2019/11/12/kamerbrief-met-kabinetsreactie-beleidsevaluatie-investeringssubsidie-
duurzame-energie-isde 
42 Zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/budget  
43 Zie https://ez.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1de1caf227bb434cb275abed6167a790  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2019/11/12/kamerbrief-met-kabinetsreactie-beleidsevaluatie-investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2019/11/12/kamerbrief-met-kabinetsreactie-beleidsevaluatie-investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2019/11/12/kamerbrief-met-kabinetsreactie-beleidsevaluatie-investeringssubsidie-duurzame-energie-isde
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/budget
https://ez.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1de1caf227bb434cb275abed6167a790
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7. Randvoorwaardelijke beleidsmaatregelen 
 

7.1. Minimum CO2-prijs elektriciteitssector 

 

Inleiding 

Nederland voert per 2020 een nationale en geleidelijk oplopende minimumprijs in op de uitstoot van 

CO2 bij de productie van elektriciteit invoeren in aanvulling op het ETS. Doordat 

elektriciteitsproducenten met deze maatregel meerjarige zekerheid krijgen over de kosten die zij ten 

minste moeten maken, worden bedrijven meer gestimuleerd om bij hun investeringen rekening te 

houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor mens en milieu. Bij een hogere elektriciteitsprijs als 

gevolg van de CO2-minimumprijs, worden eindverbruikers gestimuleerd om het elektriciteitsverbruik 

te beperken. De minimumprijs wordt in een wet vastgelegd. Het kabinet zal de nationale CO2-

minimumprijs met het volgende prijspad invoeren (zie tabel 7.1). 

 

Tabel 7.1 Minimum CO2-prijs bij de productie van elektriciteit (euro per ton CO2)  
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5 
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9 
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4 
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8 
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8 
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4 

29 31,

9 

Verwachte ETS-prijs volgens 

de KEV 2019  

20,

5 

21 21,

5 

24,

6 

27,

7 

30,

8 

33,

4 

36,

3 

39,

3 

42,

7 

46,

3 

 

 

Berekeningsmethode 

Er wordt geen methode toegepast om de energiebesparing door een verminderd 

elektriciteitsverbruik te bepalen. Deze beleidsmaatregel draagt bij aan marktomstandigheden 

waarbij besparing op elektriciteit en het verminderen van CO2-emissies aantrekkelijker wordt 

gemaakt. 

Toezicht en controle 

Het toezicht- en controlesysteem wordt in onderstaande tabel 7.1 beschreven 

Tabel 7.2 toezicht en controle Minimum CO2-prijs elektriciteitssector 

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Nader te bepalen 

b. de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het 

kader van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met 

de verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie of andere 

maatregelen 

Nader te bepalen 
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c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

Nader te bepalen 

d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Nader te bepalen 

e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan verplichtingen 

gebonden partij, of elke 

subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, en 

het totaal in het kader van de 

regeling) 

Niet van toepassing 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Jaarlijks vindt monitoring plaats met 

betrekking tot leveringszekerheid van 

elektriciteit. TenneT onderzoekt ieder jaar 

risico’s voor leveringszekerheid voor 

steeds de daaropvolgende 6 jaren, op 

basis van objectieve indicatoren. Hierin 

worden nieuwe ontwikkelingen in de ETS-

prijs meegenomen. De 

monitoringsrapporten worden 

gepubliceerd op de website van Tennet44 

 

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

Nader te bepalen 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Het prijspad wordt naar beneden 

bijgesteld, wanneer uit de monitoring 

blijkt dat er risico’s voor 

leveringszekerheid, in één of meerdere 

jaren, blijken te zijn. Opwaartse 

bijstellingen van het prijspad worden 

minimaal 5 jaar van te voren 

aangekondigd, waarbij op basis van de 

eerder genoemde objectieve indicatoren 

(TenneT) blijkt dat de leveringszekerheid 

gewaarborgd blijft. 

 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op 

(deel)sector niveau, wordt besproken in 

het methodedocument van de betreffende 

klimaattafel. 

 
44 https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/publicaties/rapport-monitoring-leveringszekerheid/ 
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7.2. Energiebelasting & opslag duurzame energie 

 

Inleiding 

Op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag hanteert de overheid een energiebelasting (EB) 

over het  verbruik van elektriciteit en aardgas. Energieleveranciers betalen deze aan de 

Belastingdienst en kunnen deze doorberekenen aan hun klanten. De EB geeft een financiële 

stimulans voor energiebesparing. Sinds 2014 zijn er verlaagde tarieven (onder voorwaarden) voor 

duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren (VVE). Ook zijn er 

mogelijkheden tot aanvragen teruggave voor gebruikers met meer dan 10 miljoen kWh  én een 

meerjarenafspraak met de overheid ter verbetering van de energie-efficiëntie. Ingevoerd in 1996 als 

Regulerende Energie Belasting (REB) en in 2004 aangepast, waarmee het regulerende karakter sterk 

verminderde en de naam EB gebruikelijk werd. In 2013 is de opslag duurzame energie (ODE) 

ingevoerd ter dekking van de kasuitgaven ivm de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie 

(SDE+). De hoogte van de ODE wordt jaarlijks aangepast45. 

 

Berekeningsmethode 

Er wordt geen methode toegepast om de afzonderlijke energiebesparing van de energiebelasting en 

ODE te bepalen.  

Toezicht en controle 

Het toezicht- en controlesysteem wordt in onderstaande tabel 7.2 beschreven 

Tabel 7.2 toezicht en controle Energiebelasting & opslag duurzame energie 

e. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Energieleveranciers zijn belastingplichtig 

voor het leveren van energie aan 

gebruikers. De energiebelasting en ODE 

wordt doorberekend aan hun klanten. De 

belastingdienst controleert de 

belastingaangifte van de 

energieleveranciers.  

f. de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met de 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

De met de uitvoering belaste partijen zijn 

de Belastingdienst en de 

energieleveranciers. 

g. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

Controle op de uitvoering van de 

maatregel vindt plaats door 

Belastingdienst bij de beoordeling van de 

belastingaangifte van de 

energieleverancier. De Belastingdienst is 

 
45 Tarieven zijn te vinden op 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/
belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen
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een overheidsdienst en opereert 

onafhankelijk van belastingplichtige 

bedrijven en instellingen 

 

 

h. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Niet van toepassing. Wel worden 

steekproeven gebruikt bij de controle op 

juistheid van de belastingaangifte (zie 

ook onder punt g). 

i. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan verplichtingen 

gebonden partij, of elke 

subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, en 

het totaal in het kader van de 

regeling) 

De administratie van de belastingplichtige 

moet alle gegevens bevatten die voor de 

heffing van de EB van belang kunnen 

zijn, zoals de hoeveelheden geleverde 

energie, het eigen verbruik, aansluitingen 

etc. 

j. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Niet van toepassing. 

k. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

De Belastingdienst hanteert voor het 

toezicht op burgers en bedrijven 

verschillende instrumenten, waaronder 

controle. De Belastingdienst en de 

Douane voeren veel administratieve 

controles of boekenonderzoeken uit. 

Daarbij werken zij conform de 

Controleaanpak Belastingdienst (CAB).46 

 

Bij belastingfraude kan de Belastingdienst 

boetes opleggen of een strafrechtelijke 

vervolging instellen. 

l. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op 

(deel)sector niveau, wordt besproken in 

het methodedocument van de 

betreffende klimaattafel. 

 

  

 
46 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties
/controleaanpak_belastingdienst 
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7.3. Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP) 

 

Inleiding 

De missies die zijn geformuleerd naar aanleiding van het Klimaatakkoord vragen om gerichte 

innovatie door middel van een meerjarige en programmatische aanpak. De Topsector Energie heeft 

deze aanpak vormgegeven in 13 Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIPs). Elk 

MMIP schetst wat de verwachte bijdragen zijn aan de missies en welke kennis- en innovatieopgaven 

op korte termijn moeten worden opgepakt ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie 

en implementatie. Sinds 2020 ondersteunt de nieuwe subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, 

Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) de uitvoering van de MMIP’s.  

Berekeningsmethode 

Er wordt geen methode toegepast om de afzonderlijke energiebesparing van de MMIP’s of de MOOI-

regeling te bepalen, omdat de projecten zijn gericht op randvoorwaarden (het leveren van kennis en 

nieuwe producten) en doorgaans geen (of soms een heel beperkte bij demonstraties) directe 

effecten hebben; die komen van vervolgtoepassing van technieken die mede beschikbaar komen via 

innovatieregelingen. 

Toezicht en controle 

Het toezicht- en controlesysteem wordt in onderstaande tabel 7.3 beschreven. 

Tabel 7.3 Toezicht en controle MOOI-regeling 

i. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

 

j. de uitvoerende overheidsinstantie 

en haar belangrijkste taken in het 

kader van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met 

de verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie of andere 

maatregelen 

De met de uitvoering belaste partij is de 

Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland 

(RVO).  Door RVO wordt in overleg met 

EZK jaarlijks de inhoud van de MOOI 

regeling geactualiseerd. 

k. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

Controle op de uitvoering van de 

maatregel vindt plaats door RVO bij de 

beoordeling van de subsidieaanvraag. 

RVO is een overheidsdienst en opereert 

onafhankelijk van de bedrijven en 

instellingen die de subsidie aanvragen. 

l. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Niet van toepassing. 

m. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

Aanvragers moeten een innovatieplan 

voorleggen met daarin SMART (Specifiek, 
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partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan verplichtingen 

gebonden partij, of elke 

subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, en 

het totaal in het kader van de 

regeling) 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 

Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om 

de voortgang te kunnen volgen. 

De subsidieontvanger verstrekt 

gedurende de looptijd van het MOOI-

project jaarlijks een 

voortgangsrapportage aan RVO wat 

gebruikt kan worden voor de openbare 

brede verspreiding van de niet-

bedrijfsgevoelige kennis en informatie die 

met het project worden opgedaan. 

Om de subsidie vast te stellen dient de 

subsidieontvanger een financieel 

jaarverslag in te dienen, voorzien van een 

controleverklaring van een accountant. 

n. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

RVO publiceert jaarlijks gegevens over de 

projecten die zijn gefinancierd. Naast 

aantallen en bedragen, wordt ook 

ingegaan op welke technieken in 

ontwikkelingen zijn en welk type partijen 

daarmee bezig zijn47. 

o. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

Wanneer uit het financiële jaarverslag 

blijkt dat de subsidie niet (juist) is 

besteedt, kan de subsidie worden 

teruggevorderd door RVO. 

p. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op 

(deel)sector niveau, wordt besproken in 

het methodedocument van de betreffende 

klimaattafel. 

 

  

 
47 Zie Terugblik in Cijfers (RVO) 
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7.4. Regeling Groenprojecten 

 

Inleiding 

De Regeling groenprojecten stimuleert projecten die een positief effect hebben op natuur en milieu, 

maar die vanwege een laag economisch rendement of een hoog risico niet tot stand komen. Het 

betreft nieuwe technieken of werkwijzen (die minder dan ca 5%-10% toepassing hebben). De 

regeling loopt sinds 1995 en is in zijn huidige vorm sinds 1 april 2016 van kracht. De regeling vereist 

samenwerking tussen beleggers, banken en projectbeheerders. De overheid geeft belastingvoordeel 

aan 'groene' spaarders en beleggers. Daardoor kan de bank een lening voor een lager rentetarief 

aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Zo'n investeerder heeft hiervoor een 

groenverklaring nodig. RVO toetst de aanvragen en geeft al dan niet een groenverklaring af. Er zijn 

twee verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van de Regeling groenprojecten; als groene 

spaarder/belegger of als investeerder waarbij men gebruik maakt van groene financiering. Om geld 

groen te beleggen of te sparen kan men contact opnemen met een bank. 

Berekeningsmethode 

Er wordt geen methode toegepast om de afzonderlijke energiebesparing van de regeling 

groenprojecten te bepalen. Regeling groenprojecten is relevant voor de sectoren, maar alleen in 

randvoorwaardelijke zin. 

Toezicht en controle 

Het toezicht- en controlesysteem wordt in onderstaande tabel 7.4 beschreven 

Tabel 7.4 toezicht en controle Regeling Groenprojecten 

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Het toezicht op en de handhaving van de 

verplichtingen in de Regeling 

Groenprojecten berust bij de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland en de 

Belastingdienst. Op basis van gegevens in 

de financieringsaanvraag over het type 

technologie verzamelt de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) jaarlijks 

informatie over gerealiseerde hectares en 

emissiereductie. 

b. de uitvoerende overheidsinstantie 

en haar belangrijkste taken in het 

kader van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met 

de verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie of andere 

maatregelen 

De Regeling groenprojecten is een 

gezamenlijke Regeling van de ministeries 

van Infrastructuur en Waterstaat en 

Financiën. Het eigenaarschap voor het 

ministerie van Financiën komt voort uit 

het fiscale karakter van de Regeling. Het 

ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat is eigenaar als rechtsopvolger 

van het ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieu waar de 

Regeling bij de start in 1994 was 

ondergebracht.  

 

De uitvoering van de Regeling is belegd 

bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
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Nederland, de Belastingdienst en de 

zogenaamde Groenfondsen. 

 

Banken en beleggingsinstellingen richten  

groenfondsen op. Indien ze aan de 

voorwaarden voldoen, worden ze als 

groenfonds aangewezen door de 

Belastingdienst. Het groenfonds 

beoordeelt de financieringsaanvraag van 

het project en neemt daarin de 

mogelijkheid om groenfinanciering te 

verstrekken mee. 

Het groenfonds vraagt de groenverklaring 

aan bij RVO.  

RVO toetst op basis van het projectplan 

ex ante of het voorgestelde project 

voldoende bijdraagt aan milieuwinst en/of 

innovatie. Daarvoor zijn er voor 11 

projectcategorieën criteria geformuleerd 

waar de projecten aan moeten voldoen 

voordat zij in aanmerking kunnen komen 

voor een groenverklaring. Ook wordt 

getoetst of voldaan is aan de 

rendementseis48. RVO geeft de 

groenverklaring af aan het groenfonds 

met een afschrift aan de 

projectbeheerder. Met de groenverklaring 

kan het bedrijf/instelling/particulier het 

project/investering financieren vanuit het 

groenfonds. 

Particuliere beleggers geven de groene 

beleggingen aan in hun belastingaangifte 

voor inkomstenbelasting. 

c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

De Ministeries van I&W en Financiën, de 

Belastingdienst en de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland zijn 

overheidsdiensten en opereren 

onafhankelijk van de bedrijven en 

instellingen die een belang kunnen 

hebben. 

d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Niet van toepassing. 

e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan 

verplichtingen gebonden partij, of 

elke subcategorie van een aan 

Een bedrijf/instelling/particulier (de 

projectinitiatiefnemer) maakt plannen 

voor een project of investering. De 

projectinitiatiefnemer bereidt het project 

voor (intern of door het inhuren van 

 
48 Regeling groenprojecten, Staatscourant 2016, nr. 15992, de toelichting op artikel 15. 
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verplichtingen gebonden partij, en 

het totaal in het kader van de 

regeling) 

een adviseur). Diverse opties worden 

vergeleken en mogelijkheden voor 

financiering en financiële ondersteuning 

worden onderzocht. 

Het groenfonds beoordeelt de 

financieringsaanvraag en vraagt de 

groenverklaring aan bij RVO. Bij de 

aanvraag voegt het groenfonds een 

projectplan met een beschrijving van het 

project, de benodigde financiering, het 

verwachte projectrendement, de 

verwachte milieuverdienste, planning en 

de risico's.  

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Jaarlijks worden de jaarcijfers van de 

Regeling groenprojecten gepubliceerd49. 

Deze cijfers betreffen: 

- Aantal afgegeven 

groenverklaringen per 

projectcategorie 

- Toegekend projectvermogen in 

mln euro per projectcategorie  

- Milieukentallen; gerealiseerde 

hectares en emissiereductie (N.B. 

geen energiebesparing) 

In 2013 is de Regeling Groenprojecten 

geëvalueerd door CE Delft50 en in oktober 

2019 is de laatste evaluatie (voor de 

periode 2010-2017) afgerond.51  

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

Projecten worden door RVO 

steekproefsgewijs gecontroleerd. 

Daarnaast hanteert de Belastingdienst 

voor het toezicht op burgers en bedrijven 

verschillende instrumenten, waaronder 

controle. Bij belastingfraude kan de 

Belastingdienst boetes opleggen of een 

strafrechtelijke vervolging instellen. 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op 

(deel)sector niveau, wordt besproken in 

het methodedocument van de betreffende 

klimaattafel. 

 

  

 
49 Zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regeling-groenprojecten/publicaties 
50 Zie https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/CE%20Delft%20-
%20De%20duurzaamheidswinst%20en%20economische%20winst%20van%20de%20Regeling%20groenproject
en%20CE%20Delft%202013.pdf  
51 Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/beleidsevaluatie-regeling-
groenprojecten-2010-2017  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regeling-groenprojecten/publicaties
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/CE%20Delft%20-%20De%20duurzaamheidswinst%20en%20economische%20winst%20van%20de%20Regeling%20groenprojecten%20CE%20Delft%202013.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/CE%20Delft%20-%20De%20duurzaamheidswinst%20en%20economische%20winst%20van%20de%20Regeling%20groenprojecten%20CE%20Delft%202013.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/CE%20Delft%20-%20De%20duurzaamheidswinst%20en%20economische%20winst%20van%20de%20Regeling%20groenprojecten%20CE%20Delft%202013.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/beleidsevaluatie-regeling-groenprojecten-2010-2017
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/22/beleidsevaluatie-regeling-groenprojecten-2010-2017


 

  97 

7.5. Wet milieubeheer: energiebesparingsplicht en de informatieplicht 

 

Inleiding 

 De Wet Milieubeheer (en het Activiteitenbesluit) bevat regels rond milieubeheer met o.a. een 

energiebesparingsplicht. Sinds 2008 is vastgelegd, dat inrichtingen (met enkele uitzonderingen) met 

een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of van 25.000 m³ aardgas(eq.) alle 

maatregelen die zich in 5 jaar of sneller terugverdienen moeten doorvoeren. Door afspraken in het 

Energieakkoord zijn sinds 2015 zgn Erkende Maatregelen Lijsten (EML) toegevoegd met relevante 

maatregelen voor gebouwen, faciliteiten en processen. Een ondernemer kan een alternatieve 

maatregel treffen (waarbij voor de toezichthouder dan doorslaggevend is of deze alternatieve 

maatregel een minstens even grote energiebesparing bereikt). Per 1 juli 2019 is er een 

standaardformule voor het berekenen van de terugverdientijd opgenomen ter aanvullende 

verduidelijking. Per 1 juli 2019 is er ook de vierjaarlijkse informatieplicht energiebesparing. Dit 

betekent dat inrichtingen uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting had moeten 

rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. 

Berekeningsmethode 

Er wordt geen methode toegepast om de afzonderlijke energiebesparing van de Wet Milieubeheer te 

bepalen. Data vanuit de Wet Milieubeheer worden door TNO wel meegenomen in het model 

waarmee energiebesparing binnen de Gebouwde Omgeving wordt berekend.   

Toezicht en controle 

Het toezicht- en controlesysteem wordt in onderstaande tabel 7.6 beschreven 

Tabel 7.6 toezicht en controle Wet Milieubeheer 

a. korte beschrijving van het 

toezichts- en verificatiesysteem 

en van het verificatieproces 

Het toezicht op en de handhaving van de 

energiebesparingsverplichting in de Wet 

milieubeheer en de informatieplicht berust 

bij het bevoegd gezag op grond van de Wet 

milieubeheer. Inrichtingen rapporteren de 

uitgevoerde besparingsmaatregelen aan de 

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 

(RVO). 

 

b. de uitvoerende overheidsinstantie 

en haar belangrijkste taken in 

het kader van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband 

met de verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie of andere 

maatregelen 

Het toezicht op de naleving van de 

energiebesparingsverplichting in de Wet 

milieubeheer en de informatieplicht berust 

bij het bevoegd gezag op grond van de Wet 

milieubeheer. Dit is meestal het college van 

burgemeester en wethouders van 

gemeenten en voor grote inrichtingen 

meestal de gedeputeerde staten van 

provinciën. 

 

Veelal wordt het toezicht uitgeoefend door 

de daartoe door het bevoegd gezag 

aangewezen uitvoeringsdiensten. Het 

bevoegd gezag blijft verantwoordelijk voor 
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de goede uitvoering en handhaving. De 

omgevingsdiensten voeren slechts uit. 

 

Inrichtingen rapporteren in het kader van de 

informatieplicht welke energiebesparende 

maatregelen zijn uitgevoerd aan de 

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 

(RVO). Het bevoegde gezag bepaalt of er is 

voldaan aan de energiebesparingsplicht. 

c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de 

uitvoering belaste partijen 

Gemeenten, provinciën, omgevingsdiensten 

en de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland zijn overheidsdiensten en 

opereren onafhankelijk van 

vergunningsplichtige bedrijven 

d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter 

verbetering van de energie-

efficiëntie en het aandeel en de 

criteria die zijn gebruikt om een 

representatieve steekproef te 

definiëren en te selecteren 

Niet van toepassing.  

e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan 

verplichtingen gebonden partij, of 

elke subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, 

en het totaal in het kader van de 

regeling) 

Inrichtingen met een 

energiebesparingsverplichting in het kader 

van de Wet Milieubeheer rapporteren welke 

energiebesparende maatregelen zijn 

uitgevoerd aan de Rijksdienst Voor 

Ondernemend Nederland (RVO). 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de 

verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie en alternatieve 

maatregelen 

Gegevens over het aantal ingediende 

rapportages voor de informatieplicht worden 

hier gepubliceerd: 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/energie-

besparen/informatieplicht-

energiebesparing/bedrijven-en-

instellingen/feiten-en-cijfers-informatieplicht  

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij 

niet-naleving op te leggen boetes 

Het bevoegd gezag bepaalt of er wordt 

voldaan aan de energiebesparingsplicht en 

de informatieplicht. Naar aanleiding van de 

gerapporteerde 

energiebesparingsmaatregelen kan het 

bevoegde gezag aanvullende vragen hebben 

en/of een controlebezoek willen uitvoeren. 

Als er niet conform de verplichtingen wordt 

gerapporteerd kan het bevoegd gezag 

handhavend optreden. Handhaving kan 

bestuursrechtelijk en strafrechtelijk 

plaatsvinden. Voor het eerste geval is 

daarvoor het instrumentarium van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

beschikbaar. Voor het tweede geval is 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/feiten-en-cijfers-informatieplicht
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/feiten-en-cijfers-informatieplicht
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/feiten-en-cijfers-informatieplicht
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/feiten-en-cijfers-informatieplicht
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/feiten-en-cijfers-informatieplicht


 

  99 

daarvoor het algemene strafrechtelijke 

instrumentarium (WED) beschikbaar. 

 

Voor het uitvoeren van deze taak heeft het 

bevoegd gezag bepaalde bevoegdheden. Op 

basis van Awb heeft zij algemene 

bevoegdheden om noodzakelijke informatie 

op te vragen of zelfs op te eisen die nodig is 

om vast te stellen of de wet- en regelgeving 

is nageleefd. De standaard (juridische) 

handhavingsinstrumenten uit de Awb zijn 

toepasbaar voor het handhaven van de 

wettelijke verplichtingen als deze niet 

worden voldaan. Dit zijn toepassing van 

bestuursdwang (afdeling 5.3.1 Awb) en het 

opleggen van een last onder dwangsom 

(afdeling 5.3.2 Awb). In het laatste geval 

wordt een overtredende ondernemer gelast 

normconform te handelen en wordt daarbij 

een dwangsom opgelegd. 

 

Voorts kan strafrechtelijk worden 

gehandhaafd op grond van de Wet 

economische delicten (WED). Het overtreden 

van de Wet Milieubeheer is expliciet via de 

WED als economisch economisch delict 

bestempeld. Dit kan worden bestraft met 

een geldboete, taakstraf of een 

gevangenisstraf. 

 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het 

geval dat de vooruitgang niet 

bevredigend is 

Afspraken om te zorgen dat er voldoende 

vooruitgang wordt geboekt op (deel)sector 

niveau, wordt besproken in het 

methodedocument van de betreffende 

klimaattafel. 
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7.6. Klimaatwet 

 

Inleiding 

In de Klimaatwet staan klimaatdoelstellingen voor Nederland. Voor 2050 is de doelstelling om 95% 

minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Om dat doel te bereiken is het de bedoeling dat 

Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990 en dat de 

elektriciteitsproductie in 2050 volledig C02-neutraal is. 

De Klimaatwet bevat behalve klimaatdoelstellingen ook een beleidskader om die doelstellingen te 

halen. In de wet staan daarvoor drie beleidsinstrumenten: het vijfjaarlijkse Klimaatplan, de 

tweejaarlijkse Voortgangsrapportage en de jaarlijkse Klimaatnota. 

De regering moet in ieder geval elke vijf jaar een Klimaatplan opstellen waarin de hoofdzaken van het 

klimaatbeleid voor de komende tien jaar staan. Elk jaar, in principe op de vierde donderdag van 

oktober, stuurt de minister van Economische Zaken en Klimaat een Klimaatnota naar de Eerste en 

Tweede Kamer. In deze nota reageert de minister op het jaarlijkse rapport van het Planbureau voor 

de Leefomgeving (de klimaat- en energieverkenning) over de voortgang van het klimaatbeleid. Elke 

twee jaar na het Klimaatplan verschijnt er een Voortgangsrapportage waarin aanvullend beleid kan 

staan om de doelen in de Klimaatwet te halen. 

Berekeningsmethode 

Er wordt geen methode toegepast om de afzonderlijke energiebesparing van de Klimaatwet te 

bepalen. De Klimaatwet is relevant voor de sectoren doordat de overheid een klimaatplan moet 

opstellen, waarin beleidsmaatregelen worden aangekondigd.  

Toezicht en controle 

Het toezicht- en controlesysteem wordt in onderstaande tabel 7.7 beschreven 

Tabel 7.7 toezicht en controle Klimaatwet 

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Het Planbureau voor de Leefomgeving 

(middels de KEV, de Klimaat- en 

Energieverkenning) en het Centraal 

Planbureau rapporteren over de 

voortgang van het klimaatbeleid. De Raad 

van State toetst vervolgens in hoeverre 

het Klimaatplan bijdraagt aan het 

bereiken van de klimaatdoelstellingen die 

in de Klimaatwet staan. 

  

b. de uitvoerende overheidsinstantie 

en haar belangrijkste taken in het 

kader van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met 

de verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie of andere 

maatregelen 

De uitvoering van de Klimaatwet gebeurt 

door middel van het Klimaatplan, waarbij 

veel verschillende partijen betrokken zijn. 
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c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

Controle op de uitvoering van de 

Klimaatwet vindt plaats door de Raad van 

State, op basis van PBL- en CPB-

rapportages. De Raad van State is 

onafhankelijk adviseur van de regering en 

de hoogste algemene bestuursrechter van 

het land. 

 

 

d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Niet van toepassing  

e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan verplichtingen 

gebonden partij, of elke 

subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, en 

het totaal in het kader van de 

regeling) 

Elk jaar (de vierde donderdag van 

oktober) stuurt de minister van 

Economische Zaken en Klimaat een 

Klimaatnota naar de Eerste en Tweede 

Kamer. Hiervoor worden gegevens 

gebruikt over de voortgang van het 

klimaatbeleid uit de jaarlijkse Monitor 

Klimaatbeleid. In de Klimaatnota reageert 

de minister op het jaarlijkse rapport van 

het Planbureau voor de Leefomgeving (de 

klimaat- en energieverkenning) over de 

voortgang van het klimaatbeleid. Elke 

twee jaar na het Klimaatplan verschijnt er 

een Voortgangsrapportage.  

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Zie punt e.  

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

Niet van toepassing. 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

In de Voortgangsrapportage kan 

aanvullend beleid staan dat mogelijk 

nodig is om de doelen in de Klimaatwet te 

halen.  
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7.7. Klimaatcampagne 

 

Inleiding 

De Klimaatcampagne is een campagne over de klimaattransitie vanuit de Rijksoverheid samen met 

bedrijven en maatschappelijke organisaties. De campagne biedt, o.a. met de website 

iedereendoetwat.nl, concrete handvatten aan mensen die hun leven willen verduurzamen.  

Berekeningsmethode 

Er wordt geen methode toegepast om de afzonderlijke energiebesparing van de Klimaatcampagne te 

bepalen. De Klimaatcampagne levert geen directe energiebesparing op maar creëert 

randvoorwaarden voor nieuwe besparing. Het draagt bij aan de formatie van een markt doordat het 

draagvlak en legitimiteit creëert onder eindverbruikers.  

Toezicht en controle 

Het toezicht- en controlesysteem wordt in onderstaande tabel 7.8 beschreven 

Tabel 7.8 toezicht en controle Klimaatcampagne 

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

Er is geen toezichts- en 

verificatiesysteem voor de 

Klimaatcampagne. 

b. de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met de 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

De campagne is een gezamenlijk initiatief 

van de ministeries van EZK, BZK, I&W en 

LNV. 

c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

De Ministeries zijn overheidsdiensten en 

opereren onafhankelijk van de bedrijven 

en instellingen die een belang kunnen 

hebben. 

d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Niet van toepassing. 

e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan verplichtingen 

gebonden partij, of elke 

subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, en 

het totaal in het kader van de 

regeling) 

Niet van toepassing. 

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

Niet van toepassing. 
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voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 
g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

Niet van toepassing. 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is  

Niet van toepassing. 
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7.8. Green Deals (GD) 

 

Inleiding 

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen, een interactie werkwijze waarmee de overheid 

vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door 

knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie 

te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden met ondernemingen en andere 

maatschappelijke partijen. Inmiddels zijn er medio 2020 232 Green Deals afgesloten. 

 

Green deals richten zich dus met name op verbeteren van randvoorwaarden voor toepassing van 

duurzame oplossingen in de maatschappij.  Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen 

bedrijven, mede-overheden en groepen burgers immers soms tegen barrières aan.  Vaak kan of moet 

de overheid ondersteunen bij het samen wegnemen van barrières. De rol van de overheid hierbij 

varieert per initiatief. Denk hierbij aan: 

• wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving (systeemfactor: marktformatie) 

• toegankelijk maken van netwerken (systeemfactor: netwerken) 

• ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt (systeemfactor: hulpbronnen) 

• inbrengen van kennis (systeemfactor: kennis) 

 

Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende duurzame 

initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact. De Green Deals hebben 

een doorlooptijd van gemiddeld 2 tot 3 jaar.  Ze betreffen niet allen energie & klimaatthema’s, maar 

kunnen zich ook op andere centrale thema’s richten zoals voedsel, water, biodiversiteit, grondstoffen 

(circulaire economie), enzovoorts.  In een deal participeren doorgaans meerdere ministeries, mede 

vanwege de doorgaans doorsnijdende thema’s, maar elke deal kent 1 ministerie als 

hoofdverantwoordelijke. Tot enkele jaren geleden was dit via centrale coördinatie van EZK (B&I) 

mede via een interdepartementale Stuurgroep. Inmiddels is de coördinatie gedecentraliseerd naar 

de diverse ministeries.  

 

Hoewel de kwantitatieve effecten dus in samenhang met andere instrumenten optreden en 

doorgaans daar gemeten worden, werd wel een beperkte monitoring van het instrument uitgevoerd, 

vooral gericht op het volgen van het portfolio aan green deals en de voortgang daarvan. Via enkele 

audits en evaluaties is het instrument aanvullend geëvalueerd.  

 

Berekeningsmethode 

De Green Deals richten zich dus op randvoorwaarden en ondersteunen zo de verdere doorbraak en 

toepassing van duurzame oplossingen (technieken, producten, diensten, aanpakken e.d.) rond 

energie-efficiency, duurzame energie en vele andere duurzaamheidsoplossingen.  

Zij werken dus samen met andere instrumenten en acties om de relevante ‘systemen’  rond energie-

efficiënte technieken en diensten’ te versterken de effecten op energiebesparing te bereiken. Zij 

maken het door de randvoorwaarden te helpen creëren dat de daadwerkelijke toepassing van 

energie-efficiënte technieken bereikt kan worden zoals gemeten via instrumenten, zoals EIA, SDE++ 

etc. In de rapportages omtrent effecten zal daarom geen apart kwantitatief effect aan de deals 

worden toegekend.  
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Via een ‘ lichte’  monitoring werd door RVO het portfolio en de voortgangsstatus van de relevante 

green deals bijgehouden. Samenhangend met de decentralisatie van de aansturing, is ook deze 

monitoring verder verminderd en meer de verantwoordelijkheid van het departement geworden. 

Voor de rapportages onder EU/INEK/EED is de opzet dat RVO ook verder periodiek een overzicht bij 

zal houden van de deals die relevant (beogen te) zijn bij de implementatie van het klimaatbeleid en 

zal daarbij ook kort kwalitatief ingegaan worden op de systeemrol.  

Ter illustratie zijn de voor energie-efficiency relevante per 1 januari 2020 nog lopende green deals 

aangegeven in onderstaande tabel: 

Tabel 7.9 Overzicht lopende Green Deals 

Titel deal Korte omschrijving Startjaar Gepland 

eindjaar 

GD194 Waterstof 

Symbiose in de Delta 

Regio 

De deelnemende partijen beogen met elkaar samen te 

werken zodat de waterstofsymbiose tussen een aantal 

bedrijven in het gebied wordt gerealiseerd. De 

waterstofsymbiose houdt in dat waterstof dat als 

reststroom overblijft bij een van de bedrijven via een 

uitgebruik zijnde gasleiding geleverd wordt aan twee 

andere bedrijven. Hierdoor hoeven deze partijen deze 

grondstof niet meer te produceren en/of per vrachtwagen 

aanvoeren. Daarmee kan een forse daling in het 

energieverbruik worden gerealiseerd door vooral het 

vermijden van aardgasverbruik voor het produceren van 

waterstof.  

2016 2020 

GD202 Warmtenet 

Hengelo: ‘backbone’ en 

HTSP-campus 

 In 2008 besloot de gemeente Hengelo tot de oprichting 

van een gemeentelijk warmtenet. Een van de bedrijven 

waar warmte vrijkomt is AkzoNobel. Om deze warmte te 

benutten wil men het warmtenetwerk in Hengelo 

verbinden met AKZO/Nobel via een ‘backbone’, die wordt 

doorgetrokken naar de HTSP Campus. Het Warmtenet 

Hengelo beoogt daarmee een CO2- besparing op te 

leveren  

2016 2020 

GD203 Het Nieuwe 

Draaien 

In de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de 

agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof 

verbruikt door mobiele werktuigen. Partijen in deze deal 

willen de  CO2-uitstoot met 10% beperken en de NOx-

uitstoot met 15% gedurende de looptijd. Daartoe 

ontplooien zij acties op een aantal terreinen. 

Gedragsverandering van chauffeurs/machinisten is een 

van de manieren waardoor het brandstofverbruik kan 

dalen. Daarnaast moet er een positieve impuls komen van 

aanbestedende partijen om energiezuinig werken te 

bevorderen. Maar ook is er aandacht voor: aanleren van 

energiezuinig gebruik in opleidingen, inzetten van 

2016 2020 
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biobrandstoffen, het inzetten van schoner en beter 

onderhouden materieel én op Europese schaal wordt 

aandacht gevraagd voor energiezuiniger werktuigen.  

GD226 Duurzame zorg 

voor een gezonde 

toekomst 

Via de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde 

toekomst’ maken 132 partijen uit de zorg, overheid en 

bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland 

duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-

uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder 

medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving 

voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers. Deze Green Deal 

is een vervolg op de eerdere Green Deal Nederland op 

weg naar duurzame zorg die in 2015 gesloten werd. 

2018 2022 

 

Toezicht en controle 
 

Het toezicht- en controlesysteem wordt in onderstaande tabel 7.9 beschreven. 

Tabel 7.10 toezicht en controle Green Deals 

a. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

RVO monitort de voortgang van het 

portfolio van Green Deals.  

b. de uitvoerende overheidsinstantie 

en haar belangrijkste taken in het 

kader van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met 

de verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie of andere 

maatregelen 

Green Deals zijn convenanten tussen 

maatschappelijke partijen en de 

rijksoverheid. De convenanten zijn juridisch 

niet bindend, maar kunnen gezien worden 

als een inspanningsverplichting. Partijen 

zijn samen verantwoordelijk voor 

uitvoering, monitoring en, indien daartoe is 

besloten, evaluatie van de betreffende 

green deals. 

 

RVO houdt in opdracht van betrokken 

ministeries via de ‘lichte’ overall 

monitoring van het instrument het 

portfolio en de voortgangsstatus van de 

relevante green deals bij. 

 

c. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

Het instrument is enkel keren geëvalueerd 

door onafhankelijke partijen. Via de KEV 

worden daarnaast jaarlijks door het 
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deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

onafhankelijke planbureau PBL, de effecten 

van de green deals op het bereiken van de 

energiebesparing en emissiedoelstellingen 

meegewogen/geanalyseerd als onderdeel 

van de bredere KEV-analyses. 

  

d. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Niet van toepassing. Green deals worden 

alleen kwalitatief meegenomen in de 

rapportages over resultaten. 

e. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen  

Per green deal worden door de partijen 

afspraken gemaakt over rapportages over 

de deal en de daarbij behorende 

verantwoordelijkheden. Voor elke deal kan 

dit bezien worden op de website: 

www.greendeals.nl  

f. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Via de voornoemde website worden ook  

relevante rapportages over voortgang en 

resultaten bekend gemaakt. 

  

g. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

Niet van toepassing. De green 

dealconvenanten zijn niet juridisch 

bindend.  

 

h. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Per green deal worden afspraken gemaakt  

m.b.t. voortgangscontrole. In overleg kan 

worden besloten of de deal aangepast 

wordt.  Voor de INEK/EED is de opzet dat 

RVO ook verder periodiek een overzicht bij 

zal houden van de deals die relevant 

(beogen te) zijn bij de implementatie van 

het klimaatbeleid en de systeemrol 

daarvan. Eventuele problemen bij de 

voortgang kunnen daarmee besproken 

worden met betrokkenen. 

 

 

  

http://www.greendeals.nl/
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7.10 . Nationaal programma Regionale Energiestrategie 

 

Inleiding 

De Rijksoverheid heeft met het provincies en gemeenten een meerjarige programmatische nationale 

aanpak met nationaal dekkende integrale Regionale Energiestrategieën (RES) afgesproken, als 

onderdeel van het Klimaatakkoord. De regio is in veel gevallen het juiste schaalniveau om de opgave 

van de energietransitie te verbinden met andere opgaven in de fysieke leefomgeving, en zo belangen 

tegen elkaar af te wegen. De RES biedt een nieuw instrument waarbij gemeenten, provincies en 

waterschappen op een regionaal niveau samenwerken om integrale afwegingen te maken over de 

opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor 

benodigde opslag en infrastructuur. Dit doen zij samen met netbeheerders, bedrijven en 

maatschappelijke partijen. De vaststelling van de RES vindt plaats door de gemeenteraden, 

provinciale staten en de algemeen besturen van de waterschappen. 

De uitvoering van de RES wordt ondersteund door het interbestuurlijke Nationaal Programma RES 

(NP RES). Het NP RES biedt een platform voor leren en afstemmen, en ondersteunt de regio’s in het 

doelbereik en het ontwikkelen van een solide en maatschappelijk gedragen proces daartoe. 

Berekeningsmethode 

Er wordt geen methode toegepast om de energiebesparing van de afzonderlijke RES-en te bepalen. 

Een RES draagt bij aan het creëren van randvoorwaarden voor nieuwe besparingen.  

Toezicht en controle 

Het toezicht- en controlesysteem wordt in onderstaande tabel 7.10 beschreven. 

Tabel 7.11 toezicht en controle Nationaal programma Regionale Energiestrategie 

i. korte beschrijving van het toezichts- 

en verificatiesysteem en van het 

verificatieproces 

De concept-RES en RES 1.0 worden 

kwantitatief en kwalitatief geapprecieerd 

door het PBL . De voortgang wordt 

tevens meegenomen in de KEV en 

Klimaatnota. 

 

j. de uitvoerende overheidsinstantie en 

haar belangrijkste taken in het kader 

van het toezichts- en 

verificatiesysteem in verband met de 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie of andere maatregelen 

De uitvoering van de RES wordt 

ondersteund door het interbestuurlijke 

Nationaal Programma RES (NP RES). 

 

Het NP RES heeft vijf opdrachtgevers: 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat, het 

Interprovinciaal Overleg, de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten en de Unie 

van Waterschappen. 

 

k. de onafhankelijkheid van het 

toezicht op en de controle van de 

aan verplichtingen gebonden, 

deelnemende of met de uitvoering 

belaste partijen 

De NP RES is een samenwerking van 

verschillende overheden en opereert 

onafhankelijk van de bedrijven en 

instellingen die een belang kunnen 

hebben. 
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PBL is een onafhankelijk planbureau, dat 

organisatorisch onderdeel is van het 

Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat en onafhankelijk opereert van 

bedrijven, overheden en instellingen die 

een belang kunnen hebben. 

 

l. een statistisch significant aandeel 

van de maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie en het 

aandeel en de criteria die zijn 

gebruikt om een representatieve 

steekproef te definiëren en te 

selecteren 

Niet van toepassing. 

m. rapportageverplichtingen voor de 

aan verplichtingen gebonden 

partijen (besparingen die zijn 

behaald door elke aan verplichtingen 

gebonden partij, of elke 

subcategorie van een aan 

verplichtingen gebonden partij, en 

het totaal in het kader van de 

regeling) 

De RES regio’s leveren 1 oktober 2020 de 

concept-RES en op 1 juli 2021 de RES 

1.0 aan bij NP RES voor de appreciatie 

door PBL. De RES’en worden om de 2 

jaar geactualiseerd door de regio. 

n. bekendmaking van de (jaarlijkse) 

behaalde energiebesparing in het 

kader van de verplichtingsregeling 

voor energie-efficiëntie en 

alternatieve maatregelen 

Op 1 februari komt PBL met de 

kwantitatieve en kwalitatieve analyse van 

de concept-RES’en en het NP RES (in 

afstemming met de opdracht gevende 

partijen) met een advies.  

o. informatie over het recht van de 

lidstaten met betrekking tot bij niet-

naleving op te leggen boetes 

Niet van toepassing. 

p. informatie over geplande 

beleidsmaatregelen voor het geval 

dat de vooruitgang niet bevredigend 

is 

Mochten de regio’s er uiteindelijk 

onverhoopt niet in slagen om gezamenlijk 

te komen tot een invulling van de 

afgesproken doelen en de in het 

appreciatiekader opgenomen 

aandachtspunten en richtinggevende 

elementen, dan treden de gezamenlijke 

borgingsafspraken in werking. 

Uitgangspunten hierbij zijn subsidiariteit 

en bestuurlijke instrumenten (het goede 

gesprek) boven juridische instrumenten. 
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8. Nationaal systeem van toezicht en controle 
 

Nederland heeft een uitbreid en betrouwbaar systeem van monitoring, toezicht en controles zowel 

op nationaal niveau als op het niveau van beleidsmaatregelen. Taken en bevoegdheden zijn 

vastgelegd in wetgeving en uitvoeringsorganisaties beschikken over capaciteit en expertise.  

8.1. Klimaatwet 

Voor het klimaat- en energiebeleid vormt de Klimaatwet een belangrijke juridisch kader dat ervoor 

moet zorgen dat Nederland zijn klimaatdoelstellingen zal halen (zie ook paragraaf 7.7). In de wet 

staan daarvoor drie beleidsinstrumenten: het vijfjaarlijkse Klimaatplan, de tweejaarlijkse 

Voortgangsrapportage en de jaarlijkse Klimaatnota. De regering moet in ieder geval elke vijf jaar een 

Klimaatplan opstellen waarin de hoofdzaken van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar staan. 

Elk jaar, in principe op de vierde donderdag van oktober, stuurt de minister van Economische Zaken 

en Klimaat een Klimaatnota naar de Eerste en Tweede Kamer. Deze nota wordt mede gebaseerd op 

het jaarlijkse rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (de klimaat- en energieverkenning) 

over de verwachte effecten van het klimaatbeleid en op de Monitor Klimaatbeleid waarin jaarlijks 

over de gerealiseerde voortgang van het klimaatbeleid wordt geraporteerd. Elke twee jaar na het 

Klimaatplan verschijnt er een Voortgangsrapportage waarin aanvullend beleid kan staan om de 

doelen in de Klimaatwet te halen. 

 

8.2. Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 

Jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV). De KEV is een jaarlijkse verkenning van de realisaties 

en verwachtte voortgang en effecten van het totale energie- & klimaatbeleid die door het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt gemaakt. PBL is onafhankelijk ik de onderzoeken die 

zij uitvoert. De KEV geeft enerzijds een integraal overzicht en analyse van de gesignaleerde 

gerealiseerde duurzame energieproductie, energieverbruiken en -besparingen, alsmede de daarmee 

gepaard gaande broeikasgasemissiereducties. Dit gebeurt op basis van de meest recente beschikbare 

statistische gegevens (CBS en andere bronnen) en realisatie gegevens uit beleidsinstrumenten (RVO 

en anderen). Daarmee is er een interne toetsing van de kwaliteit en coherentie van de gebruikte 

gegevens. Deze jaarlijkse verkenning zorgt voor een samenhangende actuele, onafhankelijke blik op 

daadwerkelijke realisaties, alsmede op effectiviteit, meerwaarde en vooruitzichten met het pakket 

aan vaststaand, respectievelijk voorgenomen beleid. Indien de verwachte voortgang onvoldoende is 

om doelen te halen, dan zorgt dat voor belangrijke informatie voor de bijsturing van het beleid. Als 

uit de KEV blijkt dat de energiebesparingverplichting niet gehaald gaat worden, dan worden er 

aanvullende maatregelen getroffen. De KEV en achtergrondrapportages vormen hiermee een 

belangrijke basis voor het onder UN en EU regels vereiste nationale systeem rond 

emissierapportages, PAMs en projecties in Nederland en borging voor het realiseren van 

beleidsdoelen. De KEV publicaties zijn openbaar beschikbaar. 

 

8.3. Overige regelmatige evaluaties 

Naast het kader dat de Klimaatwet biedt om op nationaal niveau de voortgang te monitoren, worden 

daarnaast voor alle beleidsterreinen de volgende (verplicht) regelmatige evaluaties uitgevoerd: 
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- Ex-ante evaluatie bij beleidsvoorbereiding. artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 vraagt

bij nieuwe beleidsmaatregelen naar de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid

- Periodieke evaluaties van beleidsinstrumenten. Hierbij wordt normaliter gekeken naar het

effect van een beleidsmaatregel, met focus op effectiviteit (werkt het?) en efficiëntie (wordt

het doel zo goedkoop mogelijk bereikt?). Sinds 2006 is in de Regeling Periodiek

Evaluatieonderzoek (RPE) opgenomen dat ministers verplicht zijn om periodiek

beleidsevaluaties en – doorlichtingen te (laten) verrichten.

- Periodieke beleidsdoorlichtingen. Een beleidsdoorlichting vat de kennis samen m.b.t. de

effectiviteit en doelmatigheid van een heel beleidsterrein. Zo’n doorlichting kijkt naar de

samenhang tussen verschillende vormen van beleid. Losse evaluaties van

beleidsinstrumenten onderbouwen dit.

- Onderzoeken door de Algemene Rekenkamer (ARK). De Algemene Rekenkamer is een Hoog

College van Staat, een onafhankelijk instituut en geen onderdeel van de regering of het

parlement. De ARK heeft wettelijke bevoegdheden en heeft een aantal wettelijk vastgelegde

taken. Zo controleert zij de inkomsten en uitgaven van het Rijk en rapporteert daarover via

een jaarlijks rapport aan het parlement op Verantwoordingsdag. Daarnaast doet de ARK

afzonderlijke onderzoeken, waarbij zij zelf kan bepalen welke thema’s of beleidsonderdelen

bekeken worden. De energietransitie is één van de onderwerpen waar onderzoek naar wordt

gedaan.
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