Beprijzing van emissies
Om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen heeft de overheid drie vormen van beleid:
subsidiëren, beprijzen en normeren. De beprijzing vindt plaats via een belasting of heffing op het
energiegebruik of de emissies die daaruit resulteren.

Energiebelasting (EB)
Het doel van de energiebelasting is een efficiënt gebruik van energie te stimuleren. De belasting
wordt geheven ter zake van de levering van elektriciteit en gas – per kWh - via een aansluiting aan
de verbruiker (Wet belastingen op milieugrondslag). Er zijn veel uitzonderingen op de regels voor
energiebelasting. Deze staan vermeld in het handboek milieubelastingen.

Opslag Duurzame Energie (ODE)
De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) is een heffing op het verbruik – per kWh van aardgas en elektriciteit. De zogenaamde doelheffing wordt ingezet om duurzame
energieproductie en de terugdringing van CO2-emissies te financieren via de subsidieregeling
SDE++.

Emissiehandelssysteem (EU-ETS)
Het systeem voor emissiehandel is het belangrijkste Europese instrument om broeikasgassen
terug te dringen. Emissiehandel is handel in uitstootrechten. De rechten vertegenwoordigen een
vaste hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen tegen een prijs (euro/ton CO2). Het EU-ETS werkt op
basis van het ‘cap and trade’ principe: er wordt een plafond ingesteld op de totale uitstoot van de
deelnemende sectoren. Dat plafond neemt jaarlijks af en daarbinnen kunnen bedrijven
uitstootrechten ontvangen of verkopen. Door de uitstoot van bedrijven te koppelen aan een prijs,
kunnen bedrijven een investeringsafweging maken: investeren in schonere technologie of rechten
bijkopen om niet minder uitstoot te hoeven produceren. In Nederland vallen ca. 300 bedrijven
onder het ETS. Monitoring vindt plaats door de Nederlandse Emissieautoriteit NEa

CO2-heffing
Nederland heeft als enige Europese land naast het EU-ETS een nationale CO2-heffing ingevoerd
voor industriële uitstoters. De heffing is een instrument om de reductiedoelstelling voor de
industrie uit het Klimaatakkoord te borgen en een prikkel om in CO 2-reductie te investeren. De
heffing moet worden betaald over de uitstoot die gereduceerd moet worden in het kader van de
doelstelling (14,3 Mton). Daarom wordt een deel van de CO2-uitstoot vrijgesteld van de heffing. De
vrijgestelde uitstoot zal jaarlijks afnemen terwijl het tarief (prijs/ton CO2 )zal stijgen. Als bedrijven
efficiënter produceren dan de Europese benchmark, dan ontvangen zij dispensatierechten voor
hun volledige uitstoot. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven beter moeten presteren dan de
10% meest efficiënte installaties in Europa om de heffing te vermijden.
Voldoende en betaalbaar water van de juiste kwaliteit is voor u als zakelijke watergebruiker
essentieel om duurzaam te kunnen ondernemen, maar dit is niet vanzelfsprekend. VEMW werkt
daarom aan het behouden en waar nodig versterken van de vestigingscondities voor
waterafhankelijke bedrijven en instellingen.

