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Inhoud
 Schematisch overzicht instrumenten
 Onzekerheden en doorrekeningsvarianten

– Met aandacht voor:
› Beleidsvormgevingsonzekerheden
› Onzekerheden in de respons van bedrijven
› Omgevingsonzekerheden met energie- en CO2-prijzen
› Onzekerheden met betrekking tot technische maatregelen

 Technieken die zijn meegenomen in de analyses
 Analysetool voor de industrie

– Opzet
– Stap 1. Selectie van maatregelen
– Stap 2. Investeringsbeslissingen bedrijven
– Stap 3. Toekenning subsidies en eindresultaten

Jan Ros, PBL 2019
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SCHEMATISCH OVERZICHT VAN 
DE INSTRUMENTEN
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CO2-reductieplannen 
voor grote bedrijven 

(>10 kton)

Goedkeuring 
reductieplannen door 

RVO

Aanvraag SDE++ 
subsidie

Toekenning of afwijzing 
SDE++ subsidie

Bij toekenning: 
uitvoering van de 

maatregel

Bij afwijzing geen actie

Malus bij geen of 
niet goed-

gekeurd plan

Malus bij niet 
uitvoeren 

maatregel met 
toegekende 

subsidie

Beoordeling PBL 
totaal potentieel 
reductieplannen

Indicatief SDE++ 
budget voor 

industrie €550 
miljoen (plus HE)

Aanscherping

Overzicht op hoofdlijnen
van het 
beleidsinstrumentarium
dat voor de industrie in 
het OKA is gepresenteerd

Jan Ros, PBL 2019
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ONZEKERHEDEN EN 
DOORREKENINGSVARIANTEN

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Vier typen onzekerheden

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Beleids-
instrumenten

Onzekerheden
over de precieze

vormgeving

Respons van de 
actoren

Onzekerheden
over het gedrag
van mensen en

bedrijven

Potentiële
technische

maatregelen

Onzekerheden over 
kosten en effecten
van maatregelen

Omgeving
(prijzen, economische

ontwikkelingen, innovatie etc)

Onzekerheden
over context

Effecten
(emissies) 
met een
bandbreedte



CO2-reductieplannen 
voor grote bedrijven 

(>10 kton)

Goedkeuring 
reductieplannen door 

RVO

Aanvraag SDE++ 
subsidie

Toekenning of afwijzing 
SDE++ subsidie

Bij toekenning: 
uitvoering van de 

maatregel

Bij afwijzing geen actie

Malus bij geen of 
niet goed-

gekeurd plan

Malus bij niet 
uitvoeren 

maatregel met 
toegekende 

subsidie

Beoordeling PBL 
totaal potentieel 
reductieplannen

Indicatief SDE++ 
budget voor 

industrie €550 
miljoen (plus HE)

Aanscherping

Een belangrijke 
vormgevings-
onzekerheid:

haalbaarheid van de 
juridische basis, de 

wettelijke vastlegging

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Beoordeling juridische haalbaarbaarheid

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Bonus-malus systeem is 
juridisch niet haalbaar

Uitwerking analyse: de 
SDE++-regeling is het 
enige beleidsinstrument 
met effect.

Er zijn in de PBL-rapportage wel belangrijke aandachtspunten en 
mogelijke barrières benoemd, maar er is geen analyse gemaakt om 
over de juridische haalbaarheid tot een conclusie te komen. Daarom 
twee opties:

Het gehele 
beleidsvoorstel is 
juridisch wel haalbaar

Uitwerking analyse: 
het gehele beleidspakket 
heeft een in samenhang te 
beoordelen effect.



Onzekerheid in de respons van bedrijven

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Bedrijven zien het 
beleidsinstrumentarium 
(met name SDE++) 
vooral als kans

Willen profiteren van een 
tegemoetkoming in 
maatregelen waar ze zelf 
achter staan.

Bedrijven reageren vooral 
op verplichtingen en zien 
het beleidsvoorstel als 
bedreiging 

Hebben weerstand tegen 
maatregelen waar ze zelf 
(nog) niet achter staan.

Een potentiële verdeling van de bedrijven over deze categorieën 
(en eventuele tussencategorieën) is voor deze (nieuwe) situatie 
niet gemaakt en ook niet uit het OKA af te leiden.



Daarom vier hoofdvarianten in de analyse

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Het is juridisch 
niet haalbaar

Het is juridisch 
wel haalbaar

Bedrijven 
reageren op 
kansen

Bedrijven 
reageren op 
verplichtingen

A

DC

B



Respons van de bedrijven
 Er is geen empirisch materiaal dat onderbouwing geeft aan een 

kwantificering van de respons van de bedrijven op de voorgestelde 
beleidsmaatregelen. De gekozen uitgangspunten zijn daarom vooral 
illustraties van wat er gebeurt bij een bepaalde respons:
– In de varianten A en B is ervan uitgegaan dat de meeste bedrijven meedoen. 
– In variant C is het uitgangspunt dat 30% van de bedrijven SDE++-subsidie in 

overweging neemt. 
– In variant D wordt de respons vooral bepaald door het verplichtende karakter (en de 

malus) in de aanpak.

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Varianten A en B
 De varianten A en B zijn beide gericht op de situatie dat de meeste 

bedrijven vooral de kansen die de SDE++-regeling met zich meebrengt 
nadrukkelijk in overweging nemen. 

 Er zijn verschillen tussen deze varianten die positief dan wel negatief kunnen 
uitwerken. Het verplichtende karakter in variant B kan een deel van de 
bedrijven terughoudend maken; daarentegen kan het vermijden van een 
eventuele malus in variant B ook een extra prikkel betekenen.

 Toch kan in beide situaties worden verwacht dat er slechts in beperkte mate 
relatief goedkope opties buiten beeld blijven. Bij de subsidieverlening kan 
een kostenefficiënt pakket van maatregelen uit een ruim aanbod aan opties 
worden geselecteerd. Het resultaat is vooral afhankelijk van het budget.

 Om deze redenen is voor B geen andere inschatting van het mogelijke 
resultaat gemaakt dan voor A.

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Overige onzekerheden en varianten in beleid en 
respons

 Er zijn in praktische vormgeving en de uitwerking van de 
beleidsinstrumenten alsmede in de respons van bedrijven daarop nog 
diverse onzekerheden, die aanleiding zijn geweest om binnen de genoemde 
hoofdvarianten A/B , C en D ook subvarianten door te rekenen. In het 
vervolg wordt hierop ingegaan.

 Daarnaast is op verzoek van het kabinet voor de industrie ook een variant 
met een alternatief voor de vaststelling van de malus (100 euro/ton, binnen 
variant D) geanalyseerd. 

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Omgevingsonzekerheden: scenario’s en prijzen
 NEV2017 is basispad (Nederlandse Energieverkenning 2017)

– De enige aanpassing hierop is het weglaten van SDE+ daarin omdat daarvoor aangepaste 
beleidskeuzen aan de orde kunnen zijn

– Dit scenario is ook gebruikt voor analyses die ook hebben geleid tot de emissieopgaven voor de 
verschillende tafels; de opgave voor extra emissiereductie van 14,3 Mton CO2-eq is ook 
vastgesteld ten opzichte van dit basispad

 Gevoeligheidsanalyse met prijsverwachtingen op basis van actuele 
ontwikkelingen
– Het geeft een schets van de gevoeligheid voor andere prijzen binnen de context van het basispad. 

Daarin zijn meegenomen:
› Prijzen voor energiedragers waaronder aardgas en elektriciteit
› CO2-prijzen in het kader van EU-ETS

– Dit is geen nieuw scenario, omdat het opstellen van een geheel nieuw, consistent scenario 
onmogelijk was in de beperkte tijd

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Energie- en CO2-prijzen (1/2)

Jan Ros, PBL 201915
Achtergronddocument industrie



Energie- en CO2-prijzen (2/2)

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Prijzen NEV 2017 (Constante prijzen 2018)

Nadere omschrijving
Eenheid
(constante prijzen 2018) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Olie North Sea Brent Euro per vat 48 47 52 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103
Gas Groothandelsprijs Euro per m3 0.16 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23 0.25 0.26 0.28 0.29 0.30 0.32
Kolen Import ketelkolen Nederland Euro per ton 56 52 53 55 56 58 59 61 63 64 66 67 69
Elektriciteit Groothandelsprijs basislast Euro per MWh 33 31 33 35 40 43 46 49 50 50 50 49 48

CO2
Europees emissiehandelssysteem 
(ETS) Euro per ton 5.7 5.8 6.8 7.8 8.7 9.6 10.4 11.2 12.1 13.3 14.3 15.5 16.9

Actuele inzichten (voorlopige cijfers KEV2019) - Constante prijzen 2018

Nadere omschrijving
Eenheid
(constante prijzen 2018) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Olie North Sea Brent Euro per vat n/a n/a 54 57 61 64 67 70 74 77 80 83 86
Gas Groothandelsprijs Euro per m3 n/a n/a 0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.25
Kolen Import ketelkolen Nederland Euro per ton n/a n/a 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Elektriciteit Groothandelsprijs basislast Euro per MWh n/a n/a 48 48 49 49 50 50 50 51 51 52 52

CO2
Europees emissiehandelssysteem 
(ETS) Euro per ton n/a n/a 21.0 21.5 22.1 25.0 27.9 30.8 33.4 36.3 39.3 42.7 46.3

 Biomassaprijzen
– Biomassa pellets: 10 euro per GJ (constante prijzen 2018)
– Biomassa afval: 2,0 euro per GJ (constante prijzen 2018)



Onzekerheden met betrekking tot technische 
maatregelen

 Kosten en rendementen van technische maatregelen met als belangrijke 
onzekerheden:
– Investeringskosten, waarbij naast de kosten van een nieuw apparaat of nieuwe procesonderdelen 

met name de kosten voor inpassing hiervan in het bestaande proces op de bestaande locatie sterk 
kunnen variëren

– Potentiële emissiereductie in 2030 van bepaalde typen maatregelen, met name van maatregelen 
die bij vele bedrijven aan de orde kunnen zijn, zoals verbetering van procesefficiency en 
elektrificatie

– Mogelijk startjaar van een maatregel dat afhankelijk kan zijn van zowel bedrijfsinterne 
voorbereidingen als externe factoren en dan voor of na 2030 kan liggen en daarmee van invloed is 
op de potentiële emissiereductie

– Kostenreductie dan wel rendementsverbetering van (vooral relatief nieuwe) technieken in de tijd, 
doordat daarmee ervaring wordt opgedaan 

 Er is in de analyse gewerkt met bandbreedtes voor parameters van 
technieken

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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TECHNIEKEN DIE ZIJN 
MEEGENOMEN IN DE ANALYSES

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Technologie-dataset
 Technologie-dataset gebaseerd op literatuur, informatie van bedrijven en overige

bronnen

 Twee typen maatregelen
– Veel voorkomende, relatief kleine maatregelen
– Enkele grote, unieke maatregelen

 Indeling maatregelen
– Carbon Capture and Storage (CCS)
– Elektrificatie en waterstof

› Industriële warmtepompen, elektrische verwarming, mechanische damprecompressie, 
waterstof voor warmte, …

– Procesefficiency
– Overige maatregelen

› Biomassaketels, groen gas, geothermie, CCU, circulaire economie, reductie niet-CO2
broeikasgassen, …

Jan Ros, PBL 201919
Achtergronddocument industrie



Kenmerken en potentieel
 Het betreft het potentieel maatregelen die niet zijn meegenomen in het NEV-2017 referentiebeeld
 Er zijn eigenschappen van circa 50 verschillende maatregelen vastgelegd:

– Broeikasgas-emissiereductie, investering, afschrijvingstermijn, O&M kosten, effect op verbruik
energiedragers

– Voor procesefficiency en in beperkte mate ook elektrificatie is rekening gehouden met het feit dat
in het basispad een deel van het huidige potentieel al is ingezet

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Kostencurves: onzekerheid per maatregel

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie 
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Reductiepotentieel

Prijs 
euro/ton

Resultaat… en alles daartussen

Reductiepotentieel

Prijs 
euro/ton

Basiswaarden

Prijs afhankelijk van:
• Rente voor kapitaalslasten
• Energieprijzen
• CO2-prijs

Onzekerheid



Voorbeelden van kostencurves 2030 op basis van het databestand

Jan Ros, PBL 2018
OKA analyse industrie

22



Overige opties
 Aanvullend op het potentieel in de voorgaande sheet zijn er maatregelen gericht op productie van 

hernieuwbare energie, maar het OKA laat onzeker of naast de aangegeven €550 miljoen nog extra 
budget naar industrie kan gaan; in de bandbreedte is daarvoor om die reden 0-2,6 megaton 
opgenomen (onder overige maatregelen); hiervoor zijn aparte berekeningen uitgevoerd met het 
RESOLVE-model
– Biomassaketels; emissiereductie in competitie met andere opties voor hernieuwbare warmte 0-2,5 megaton onder 

overige maatregelen 
– Geothermie; bandbreedte 0-0,08 megaton onder overige maatregelen
– Productie groen gas met (aanzienlijke) potentie voor negatieve emissies, maar dit laatste voordeel kan in het 

RESOLVE-model niet worden meegenomen; wel opgenomen als (relatief dure optie) in het technologiebestand van 50 
maatregelen

 Hergebruik van restgassen bij staalproductie voor de productie van nafta (aangeduid met CCU)
– beschouwd als nieuwe productie met emissiereductie van 0,5 megaton (C-opname in product nafta); hieraan zijn geen extra emissiereductiekosten 

toegerekend; beslissing over deze nieuwe productie door het bedrijf moet nog vallen, daarom 0-0,5 megaton in bandbreedte onder overige 
maatregelen; aanvullende CCS-optie meegenomen bij elektriciteit

 CO2 voor glastuinbouw
– de levering betekent minder potentieel voor opslag en dus aftrek van het emissiereductiepotentieel van CCS (< 1 Mton)

 Productie geavanceerde biobrandstoffen, waarvoor een budget van € 200 miljoen (cumulatief) 
beschikbaar is; voor de industrie zou dit type productie een aanzienlijk potentieel voor relatief 
goedkope negatieve emissies kunnen opleveren 
– als gevolg van verplichtingen voor de inzet van biobrandstoffen bij mobiliteit is er een markt gecreëerd en is het onduidelijk waarvoor het budget 

moet worden ingezet; daarnaast is het onzeker tot welke productieomvang in Nederland deze vraag zou leiden; om die redenen is deze optie niet 
meegenomen  

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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ANALYSETOOL 
VOOR DE INDUSTRIE

OPZET

Jan Ros, PBL 2019
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Analysetool voor de industrie: 3 hoofdstappen

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Basisbestand met 
circa 50 technische

maatregelen

Stap 1. 
Selectie van 
maatregelen

Stap 2.
Analyse van de keuze
bedrijven over principe

bereidheid tot het 
nemen van de 

maatregel

Stap 3.
Toekenning subsidie op 

volgorde van het 
subsidiebedrag
(van laag naar hoog in 

euro/ton CO2) 
tot aan het 
beschikbare

subsidiebudget



Verwerking van onzekerheden in de 
berekeningen

 Monte Carlo aanpak
– Voor een groot aantal parameters is een onzekerheidsbandbreedte gedefinieerd
– Elke doorrekeningsvariant wordt automatisch 50 keer doorgerekend, waardoor elke variant een

gemiddeld resultaat en een bandbreedte daaromheen oplevert

Jan Ros, PBL 201929
Achtergronddocument industrie



ANALYSETOOL 

STAP1
SELECTIE VAN MAATREGELEN

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Stap 1: Selectie van maatregelen

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie
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Basisbestand met 
circa 50 technische

maatregelen

Varianten A en B Variant C Variant D
Het volledige 
technisch potentieel 
wordt in de analyse 
meegenomen

Potentieel dat in de 
analyse wordt 
meegenomen is 30% 
van het totaal van 
veel voorkomende 
maatregelen en 30% 
kans voor unieke 
projecten

Uitgangspunt voor het 
potentieel is wat is 
vereist in de 
reductieplannen en 
terughoudendheid bij 
bedrijven

(zie volgende overzicht) 



Beperkingen aan het potentieel in variant D (1/2)
 Er is verondersteld dat alle bedrijven – mede onder invloed van de malus die daarmee wordt 

vermeden – een emissiereductieplan opstellen
 Uitgangspunten:

– Het totaal voor de emissies in de reductieplannen moet voldoende zijn voor realisatie van de 
opgave van 14,3 Mton

– De emissiereductie als criterium voor de emissiereductieplannen is vooraf niet af te stemmen op 
potentiële maatregelen bij een bedrijf en is daarom vergelijkbaar verondersteld voor alle 
bedrijven; geen kostenefficiënte selectie

– Er kunnen bedrijven zijn die desondanks projecten met een iets hogere emissiereductie dan strikt 
nodig is opnemen

– Er is een maximum voor CCS gehanteerd, gebaseerd op de volgende afspraak in het OKA “CCS mag 
niet leiden tot ongewenste verdringing. Ongewenste verdringing treedt op als technologieën die noodzakelijk zijn voor de mix in 
2030, maar nu nog te duur zijn in de SDE+, niet tijdig tot uitrol komen. Onder deze beperkende voorwaarden is er vanuit de 
SDE++ naar verwachting ruimte voor 7 Mton CCS in 2030 die bijdragen aan het behalen van de indicatieve doelstelling van 14,3 
Mton . Medio 2020 zal worden bezien of een bijstelling van de indicatieve 7 Mton gewenst is.”

 Twee subvarianten binnen variant D voor beperking van potentieel in CO2-reductieplannen:
– Maximaal 15 Mton emissiereductie, inclusief maximaal 7 Mton CCS vooral bij bronnen met 

geconcentreerde CO2-stromen
– Maximaal ruim 18 Mton emissiereductie, inclusief maximaal ruim 9 Mton CCS, vooral bij bronnen

met geconcentreerde CO2-stromen
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Beperkingen aan het potentieel in variant D (2/2)
 In de uitwerking van de reductieplannen is verondersteld dat de daarop volgende 

verplichting en een eventuele malus voor vele bedrijven aanleiding zal zijn gebruik te 
maken van de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke factoren aan te dragen die boven op 
de in de vorige sheet aangegeven potentiëlen kunnen leiden tot verdere vermindering 
van het potentieel op twee manieren:
– Minder maatregelen worden opgenomen
– Voor de veel voorkomende, relatief kleine maatregelen is een periode vastgelegd waarin de 

maatregelen uitgevoerd kunnen worden; voor de grote, unieke maatregelen is een specifiek jaar 
vastgelegd waarin de maatregel uitgevoerd kan worden. Bedrijven kunnen in de plannen 
maatregelen later inzetten. Bij vertraging tot na het jaar 2030 draagt uitvoering van een 
maatregel niet meer bij aan emissiereductie in 2030

Subvarianten binnen variant D:
– Een deel van de maatregelen wordt niet opgenomen (geldt niet voor grote, unieke projecten):

› Variant 1: tussen 10 en 30% minder potentieel
› Variant 2: tussen 20 en 40% minder potentieel

– Vertraging uitvoering maatregelen:
› Variant 1: 50% kans op 0 jaar vertraging, 50% kans op 1 jaar vertraging
› Variant 2: 33% kans op 1 jaar vertraging, 33% kans op 2 jaar vertraging, 33% kans op 3 jaar vertraging
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ANALYSETOOL 

STAP 2
INVESTERINGSBESLISSINGEN 

BEDRIJVEN
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Factoren van invloed op de investeringsbeslissing 

 Raming van de kosten en de onzekerheden daarin

 Tegemoetkoming in de onrendabele top in het kader van de SDE++; het 
wordt in de analyse niet als vanzelfsprekend aangenomen dat het kunnen 
verkrijgen van subsidie ook leidt tot het nemen van de maatregel

 Vermijden van de kosten voor een eventuele malus (in variant D)

 Andere factoren die de beslissing kunnen beïnvloeden, zoals verwachtingen 
met betrekking tot verwacht of aangekondigd beleid, het bedrijfsimago of 
(on)bekendheid en mogelijke risico’s met een nieuwe technologie

Deze factoren gelden in principe voor alle beslissingen over emissiereducerende maatregelen, ook die 
voor maatregelen die mogelijk door de overheid niet als onrendabel worden beschouwd (waaronder die 
met een terugverdientijd <5 jaar)
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Rendementseisen van bedrijven
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 Voor elke potentiële investering wordt de netto contante waarde vanuit het perspectief van het bedrijf berekend. 

 De criteria voor een goede businesscase verschillen per bedrijf. De (niet unieke) maatregelen worden verdeeld
verondersteld over vier categorieën van rendementseisen van bedrijven (zie tabel). In elk van de categorieën valt
een kwart van de bedrijven. Voor unieke projecten wordt een kans afgeleid dat een bedrijf in een bepaalde categorie
valt.

Categorie Discontovoet
(standaard)

Discontovoet
(variant met hogere
rendementseisen)

Discontovoet
(variant met lagere
rendementseisen)

I 14% 17% 11%

II 11% 13% 9%

III 8% 9% 7%

IV 5% 5% 5%



Tegemoetkomingsregeling SDE++ 
 Een bedrijf mag tenderen op CO2-vergoeding. 
 Er wordt onderzocht of voor bepaalde categorieën van technische maatregelen kan worden gewerkt met basisbedragen, 

vergelijkbaar met die in de huidige SDE+-regeling voor hernieuwbare energie. Voor subsidiebedragen wordt in de 
uitgevoerde analyses uitgegaan van door het bedrijf aangereikte kostengegevens.

Financiële parameters SDE++ (aangereikt door het Ministerie van EZK)
 Inflatie: 2%
 Rente lening: 2%
 Vereiste return on equity: 11%
 Verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen: 50%/50%
 Vennootschapsbelasting: 25%
 Afschrijvingstermijn: 8-15 jaar

Doorrekening:
 Er wordt verondersteld dat de genoemde financiële parameters worden gehanteerd voor bepaling van de maximale

subsidie.
 Bij CCS-projecten wordt uitgegaan van een subsidie-looptijd van 12 jaar en bij andere projecten van een subsidie-looptijd 

van 10 jaar.
 De malus werkt niet door in de vaststelling van de onrendabele top die wordt gehanteerd voor vaststelling van de hoogte

van de subsidie
 Bedrijven kunnen de investering bij hun subsidie-aanvraag hoger ramen dan de daadwerkelijke investering. Dit effect is 

groter naarmate er voor de goedkeuringsprocedure minder tijd/capaciteit beschikbaar is.
 Subvarianten voor hogere inzet investeringskosten voor subsidie:

– Bij redelijke capaciteit voor controle en een competitieve tender is voor de overschatting van de investering 10-30% 
aangehouden

– Bij beperkte capaciteit voor controle en een minder competitieve tender is voor de overschatting van de investering 
30-50% aangehouden
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Malus voor bedrijven die reductiemaatregelen niet (tijdig) implementeren

 “Bedrijven die wél een goedgekeurd reductieplan hebben, maar de in dat plan opgenomen reductiemaatregelen 
niet (tijdig) implementeren, krijgen een malusheffing op basis van de niet gerealiseerde uitstootreductie zoals 
vastgelegd in het goedgekeurde reductieplan. Deze malusheffing blijft 2 jaar beschikbaar om de noodzakelijke 
maatregelen alsnog te nemen. Na deze periode worden de middelen toegevoegd aan de verbrede SDE+.”

 Uitgangspunten voor het effect van malus op investeringsbeslissingen:
– De vermeden malusheffing telt mee bij het bepalen van de netto contante waarde van een project en 

daarmee bij de investeringsbeslissing van het bedrijf.
– De vermeden malusheffing heeft geen directe invloed op de hoogte van de SDE++-tegemoetkoming.
– Bedrijven kunnen beargumenteren dat zij niet in staat waren de maatregel te nemen (bijvoorbeeld bij 

afhankelijkheid van andere partijen). In het geval afwijzing van een SDE++ subsidie-aanvraag vindt geen 
malus-heffing plaats.
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Hoogte van de malus (CO2 minimumprijs)
 Bij hogere ETS-prijzen valt het effect van een CO2-minimumprijs weg

 Doorrekeningsvarianten voor de hoogte van de malus:
– De malus (CO2 minimumprijs) loopt op van 30 euro/ton naar 43 euro/ton CO2-eq
– Extra beleidsvariant op verzoek van het Kabinet: Malus van 100 euro/ton CO2-eq

Jan Ros, PBL 201939
Achtergronddocument industrie



Overige factoren bij investeringsbeslissingen
 Bij de investeringsbeslissing kunnen naast financiële ook overige factoren een rol spelen, zoals 

technisch risico, het bedrijfsimago of de verwachtingen over klimaatbeleid.

 Deze overige factoren worden gekwantificeerd en behandeld als een correctie op de NPV:
– Doorrekeningsvarianten voor overige factoren:
– Effect van +15 tot +30 euro/ton vermeden CO2-eq in 30% van de situaties.
– Effect van -15 tot -30 euro/ton vermeden CO2-eq in (andere) 30% van de situaties.
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ANALYSETOOL 

STAP 3
TOEKENNING SUBSIDIES EN 

EINDRESULTATEN

Jan Ros, PBL 2019
Achtergronddocument industrie

41



Verbreding SDE+ 
 “De SDE+ wordt, conform Regeerakkoord, verbreed. De precieze vormgeving van de nieuwe regeling wordt op 

dit moment nog verder uitgewerkt. Ten behoeve van de doorrekening kan daarom worden uitgegaan van een 
indicatieve verdeling van de beschikbare kasmiddelen over de diverse opties.”

Toelichting bij doorrekening:
 SDE++ budget voor CO2-reductie industrie in 2030: € 550  mln in lopende prijzen (= ca. € 450 mln in 

constante prijzen 2018)
 Hernieuwbare warmte en groen gas uit de reguliere SDE+ komen niet ten laste van het budget voor CO2-

reductie in de industrie. Aangezien onduidelijk is of bedoeld is dat bovenop de € 550 mln nog extra budget (op 
basis van RESOLVE-berekeningen 350 mln euro in 2030 in constante prijzen 2018) ten goede komt aan de 
industrie is deze onzekerheid in de bandbreedte verwerkt.

Niet meegenomen in de analyse inzake industrie:
 Het indicatieve budget van in totaal 200 mln euro voor productie van biobrandstoffen 
 Voorfinanciering met een maximum van 340 mln euro; extra overheidsbudget na 2030 is als te onzeker 

beschouwd)
 Bereidheid industrie om via ODE-heffing 150 mln ten laste van de industrie beschikbaar te maken; onduidelijk 

of dit totaal of jaarlijks is, over welke periode het gaat en hoe die extra heffing wordt vormgegeven.
 Ondersteuning voor hybride warmtevoorziening omdat het beleidsinstrumentarium daarvoor nog niet is 

geconcretiseerd en de geschetste opzet van de SDE++ niet passend is.
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Selectie van kostenefficiënte maatregelen

 De maatregelen die na de selectie in stap 1 en na bedrijfsbeslissingen in stap 2 
overblijven worden geordend naar oplopende subsidievraag in euro per ton vermeden 
CO2-eq.

 Op basis van die ordening wordt de laatste selectie van maatregelen gemaakt tot aan 
het beschikbare subsidieniveau. Daarbij is verondersteld dat het probleem dat niet alle 
subsidieaanvragen tegelijk binnenkomen en direct tegen elkaar kunnen worden 
afgewogen wordt ondervangen met voldoende inzichten in het totale potentieel, al dan 
niet via de emissiereductieplannen.

 Alle maatregelen die in de stappen 1 en 2 zijn geselecteerd en die volgens de criteria 
van de overheid geen onrendabele top kennen worden meegenomen.

Overigens is er daarmee in de analyse van uitgegaan dat voor onrendabele maatregelen waarvoor geen 
subsidie wordt toegekend voor de bedrijven de verplichting om dergelijke maatregelen te nemen vervalt.
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Berekening nationale kosten
 Nationale kosten zijn de kosten voor de maatschappij als geheel, los van 

overdrachten als belastingen, heffingen en subsidies. Dit zijn dus
nadrukkelijk niet de kosten voor een specifieke actor, bijvoorbeeld een
bedrijf.

 Bij de berekening van de nationale kosten wordt uitgegaan van een
discontovoet van 3%.

 Bij de berekening van nationale kosten is uitgegaan van de kosten in het 
databestand van technieken en niet van de (te zijnder tijd) door het bedrijf
voor subsidieverlening mogelijk aan te reiken kosten.
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ENKELE
EINDRESULTATEN
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