Rapportage over de uitgaven aan de subsidieregeling indirecte emissiekosten
ETS in Nederland in 2017
1. In artikel 10 bis (6) van de herziende EU ETS richtlijn (2003/87/EG) is opgenomen
dat lidstaten vanaf 2018 jaarlijks dienen te publiceren hoeveel zij uitgeven aan de
compensatie van indirecte emissiekosten ETS.
2. De Nederlandse subsidieregeling indirecte kosten ETS 2017 biedt bedrijven in
sectoren die worden geacht te zijn blootgesteld aan een risico op carbon leakage als
gevolg van de indirecte emissiekosten ETS compensatie financiële compensatie over
het voorgaande jaar (2016). Voor de regeling van 2017 (over het jaar 2016) bedroeg
het totaal uitgekeerde bedroeg €53.476.834.
3. Aangezien het totale compensatiebedrag meer dan 25% van de Nederlandse
jaarlijkse veilingopbrengsten bedraagt, geldt voor Nederland ook de rapportage
verplichting uit paragraaf 2 van artikel 10a(6) om de redenen voor overschrijding van
van dit percentage op te geven.
4. De totale Nederlandse veilingopbrengsten die in 2016 zijn gehouden bedroegen
€145,5 miljoen (Rijksbegroting 2016, jaarverslag, begroting Infrastructuur & Milieu,
art. 19). Dit betekent dat de uitgaven van de subsidieregeling indirecte kosten ETS
2017 (over het jaar 2016) circa 37% van de veilingopbrengsten in datzelfde jaar
bedroeg. Hiermee gaf Nederland meer dan 25% van de opbrengsten uit veilingen uit
aan de subsidieregeling indirecte kosten ETS.
5. Deze uitgaven kunnen als volgt worden verklaard. De Nederlandse subsidieregeling
indirecte kosten ETS komt voort uit afspraken met maatschappelijke partijen in het
Energieakkoord (2013). In het Energieakkoord (2013) is afgesproken dat het kabinet
aan bedrijven die gevoelig zijn voor carbon leakage en die deelnemen aan een
convenant ter bevordering van energie-efficiëntie voor de periode van 2013 tot en
met 2020 compensatie biedt voor de indirecte emissiekosten als gevolg van het EU
emissiehandelssysteem (EU ETS). De regeling is overigens in lijn met de Europese
staatsteunmaatregelen in het kader van de regeling voor handel in emissierechten.
De verplichting om deel te nemen aan een convenant ter bevordering van energieefficiëntie laat tevens zien dat er wel degelijk aandacht is in Nederland voor andere
maatregelen dan indirecte kostencompensatie om de indirecte CO₂-kosten op de
lange termijn duurzaam te verlagen.
In 2017 heeft het kabinet een evaluatie uitgevoerd naar de subsidieregeling indirecte
emissiekosten ETS. De evaluatie concludeerde dat de regeling doeltreffend en
doelmatig wordt uitgevoerd en over het algemeen goed functioneert. Wel doet de
evaluatie een aantal aanbevelingen ten aanzien van mogelijke aanpassingen van de
regeling, waaronder de suggestie om de regeling meer te richten op bedrijven
waarvoor het sterkst geldt dat de indirecte elektriciteitskosten als gevolg van het ETS
een nadelige invloed hebben op de internationale concurrentiepositie.
In het licht van de gemaakte afspraken met de partijen van het Energieakkoord die
zijn gemaakt voor de totale periode 2013 tot en met 2020, heeft het kabinet besloten
om de regeling in de huidige vorm te handhaven. Bij een eventuele voortzetting
zouden deze aanbevelingen uit de evaluatie kunnen worden meegenomen. Er is nog
niet besloten over een eventuele voortzetting van de regeling vanaf het jaar 2021.

Toegekende compensatie indirecte emissiekosten ETS 2017 per sector:

Sector

Aantal bedrijven

EU ETS compensatie

Chemie

47

€ 30.069.958

Metaal

19

€ 17.078.698

Papier & Karton 20

€ 6.076.682

Overig

6

€ 251.496

Totaal

92

€ 53.476.834

In de categorie Overig zijn aanvragers uit een aantal sectoren samengevoegd. Dit zijn
allen relatief kleine aanvragers.

