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Stimulering van waterstof in de 
fiscaliteit  
 

Aan welke touwtjes moet er worden getrokken?  

Position paper 

______________________________________________________________________________ 

 

Wetgeving sluit idealiter aan op beleid, creëert idealiter kansen en neemt idealiter obstakels weg. 

Echter, de (Nederlandse) waterstofeconomie ondervindt momenteel in haar nog beperkte vorm en 

groeiproces op dit vlak vele obstakels. Een aantal daarvan is toe te rekenen aan inconsistenties in het 

(sturende) beleid van de overheid. Dit position paper richt zich puur op het fiscale milieubeleid.  

 

De belangrijkste obstakels in het fiscale landschap zijn: 

1. Behandeling van (groene) gassen; 

2. Geen onderscheid in typen waterstof; 

3. Dubbele heffing energiebelasting en opslag duurzame energie bij opslag; 

4. Belastingdruk zit met name bij het eindverbruik. 

 

Achtereenvolgens worden bovenstaande punten beknopt nader uitgewerkt.  

 

Wij vinden dat de belastingwetgeving toe is aan herziening. Daarnaast menen wij dat ook nieuwe 

wetgeving nodig is. In zijn algemeenheid pleiten wij voor het stimuleren van waterstof via de inzet van 

de fiscaliteit. Waar hierna over energiebelasting (EB) wordt gesproken wordt tevens de opslag 

duurzame energie (ODE) bedoeld. De regels van de ODE volgen namelijk die van de EB. 

 

1) Behandeling van (groene) gassen 

Momenteel is waterstof gelijkgesteld met ‘aardgas’. Onder de noemer ‘hernieuwbare energiebronnen’ 

vallen de volgende gassen: stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.1 Deze groene vormen van gas 

worden ook hetzelfde behandeld als aardgas.2 Ons inziens betreft deze gelijkstelling een obstakel in 

de huidige EB. Het is onredelijk en onbillijk dat deze producten als ‘gelijke’ kwalificeren en gelet op de 

beleidsdoelen die worden nagestreefd niet consistent. Wat ons betreft moet de nadruk grotendeels 

liggen op de milieu-impact van een energieproduct. Hierin verschillen waterstof en andere ‘duurzame 

gassen’ als groengas, namelijk wezenlijk van aardgas. Denk bijvoorbeeld aan de mate waarin de 

gassen CO₂ uitstoten.  

 

 

 

 
1 Art. 47 lid 1 onderdeel 1 Wet belasting op milieugrondslag. 

2 Deze vormen van gas gelden volgens artikel 48, lid 2 Wet belasting op milieugrondslag als aardgas. 
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Daarbij is de aanknoping bij CO₂-uitstoot juist in het kader van de huidige ontwikkelingen een 

belangrijk kenmerk om gerechtvaardigd onderscheid te maken. Zo speelt deze CO₂-uitstootcomponent  

bij uitstek een belangrijke rol in potentiële nieuwe wetgeving, zoals de CO₂-heffing voor de industrie en 

de minimum CO₂-prijs voor elektriciteitsopwekking.  

 

Kortom, het is onze aanbeveling om een onderscheid te maken op basis van milieuoverwegingen. 

Zodoende worden burgers en bedrijven optimaal gestimuleerd om duurzamere opties te kiezen. 

Tevens is de wetgeving dan meer in lijn met het basisbeginsel ‘de vervuiler betaalt’. 

 

Idealiter wordt hierbij aangesloten bij de daadwerkelijke input, zodat elektriciteit, warmte en gas naar 

de daadwerkelijke CO2-effecten kunnen worden belast. Zolang het nog niet goed mogelijk is om hierbij 

aan te sluiten, kan er bijvoorbeeld worden gewerkt met een CO2-uitstootcomponent op basis van de 

mix.  

 

Ook het Handboek Milieubelastingen van de Belastingdienst vereist een update. Een mengsel 

bestaande uit aardgas en waterstof is momenteel belast.3 Dit is niet wenselijk. Stel dat groene 

waterstof wordt gemengd met aardgas waarbij de verhouding bijvoorbeeld 30/70 betreft, dan zou het 

ons inziens niet redelijk en billijk zijn als er helemaal geen oog is voor de 30% aan duurzame 

waterstofinput.  

 

2) Geen onderscheid in typen waterstof   

De wet en haar wetsgeschiedenis kent geen definitie van het begrip ‘waterstof’. Ook in het Handboek 

Milieubelastingen ontbreekt een definitie. Wij vinden het raadzaam dat de overheid met een definitie 

komt. Een definitie geeft bij uitstek meer zekerheid voor belastingplichtigen.  

 

Bij het formuleren van een definitie is het aanbevelenswaardig daarbij onderscheid aan te brengen in 

de verschillende typen waterstof. Op basis van de waterstofproductie bestaan momenteel grofweg drie 

typen: groen, grijs en blauw. Dit kleurenonderscheid is ons inziens ook onvermijdelijk als de overheid 

een definitie aan het begrip ‘waterstof’ geeft. Het ontbreken van onderscheid vinden wij een gemiste 

kans om het produceren van groene waterstof te stimuleren.  

 

Samengevat, voor een toekomstbestendige EB is de ontwikkeling van een definitie en het onderscheid 

tussen de productiewijze gewenst.  

 

3) Opslag 

In sommige gevallen is momenteel sprake van dubbele heffing bij de levering aan een waterstofopslag. 

Dit vindt plaats in de volgende situatie. Er wordt belasting geheven over de levering van elektriciteit 

aan een waterstofopslag-exploitant. Deze elektriciteit wordt tijdelijk opgeslagen in waterstof. Na 

verloop van tijd levert de exploitant de elektriciteit weer terug aan de energieleverancier. Deze 

energieleverancier levert de elektriciteit vervolgens aan een afnemer. Over deze laatste levering is 

tevens belasting verschuldigd. Zo wordt dus tweemaal EB (alsook ODE) geheven over dezelfde 

stroom.  

 

 
3 Handboek Milieubelasting 2019 Belastingdienst, p. 89, bron: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handbo

ek_milieubelastingen. 
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Bovenstaande situatie is vooralsnog enkel van toepassing op grootverbruikersaansluitingen. De 

salderingsregeling voorkomt namelijk dubbele heffing in het geval van kleinverbruikersaansluitingen.4 

Echter, voor de toekomst is de overheid voornemens om de salderingsregeling af te bouwen naar nul 

in het jaar 2031.5 Als gevolg zal bij het ontbreken van een saldering, dus ook dubbele heffing optreden 

in het geval van kleinschalige waterstofopslag.  

 

Met het oog op de toenemende behoefte aan het managen van discrepantie tussen vraag en aanbod 

in de situatie van wisselende duurzame energieopbrengsten, menen wij dat het van wezenlijk belang is 

dat opslag geen hinder ondervindt van deze dubbele heffing. Wij achten het noodzakelijk dat deze 

dubbele heffing wordt bestreden.  

 

4) Belastingdruk zit met name bij het eindverbruik 

In de EB geldt de regel dat indien geen sprake is van een levering, er aangesloten wordt bij het 

verbruik. Aldus is de aanwending van waterstof in bepaalde situaties belast. De achterliggende 

gedachte is immers dat de laatste levering respectievelijk het verbruik in de keten de belastingdruk 

moet voelen. Om de (Nederlandse) waterstofeconomie in haar beginfase optimaal te stimuleren, 

vinden wij het niet wenselijk dat het eindverbruik van waterstof belast is.  

 

De EB kent in haar huidige vorm een aantal vrijstellingen. Het is mogelijk dat onder omstandigheden 

een vrijstelling van toepassing is op de situatie van waterstof. Dit is wenselijk, omdat dan het einde van 

een keten van belastingdruk wordt ontzien. Zo is het momenteel onder andere pleitbaar dat de 

volgende zaken - levering/verbruik - vrijgesteld zijn, dan wel dat een teruggaafverzoek door de 

verbruiker kan worden ingediend: 

- Waterstof dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van mineralogische procedés; 

- Waterstof dat wordt gebruikt anders dan als brandstof respectievelijk dat wordt gebruikt als 

additief of als vulstof in producten die direct of indirect zijn bestemd voor verbruik ; 

- Het gebruik van waterstof voor de vervaardiging van waterstof binnen dezelfde inrichting is 

ons inziens onder voorwaarden niet belast; 

- Het gebruik van waterstof voor de opwekking van elektriciteit is wat ons betreft onder 

voorwaarden niet belast; 

- Het gebruik van waterstof voor metallurgische procedés is naar onze mening onder 

voorwaarden vrijgesteld; 

- Daarnaast indien waterstof in de toekomst wordt aangewend voor de warmtevoorziening, zou 

er sprake kunnen zijn van de vrijstelling voor blokverwarming en de regeling voor 

warmtekrachtkoppeling. 

 

Specifiek willen wij hier nog het volgende aan toevoegen. Op dit moment is het niet duidelijk of de 

gebruikte elektriciteit bij de productie van waterstof onder de vrijstelling van elektrolytische procedés6 

valt. Met andere woorden, of de technologie ‘elektrolyse’ kwalificeert als een elektrolytische procedé in 

de zin van de EB. Überhaupt zijn er nog geen rechtelijke uitspraken gewezen die de fiscale uitwerking  

 

 

 
4 Kamerbrief staatssecretaris d.d. 5 juli 2019, ‘Reactie motie van der Lee c.s. energiebelasting batterijopslag’, kenmerk 

2019-0000106682, bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief -over-het-

voorkomen-van-dubbele-energiebelasting. 

5 https://www.internetconsultatie.nl/omvormingsalderen.  

6 Art. 64 lid 3 Wet belasting op milieugrondslag. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-over-het-voorkomen-van-dubbele-energiebelasting
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/05/kamerbrief-over-het-voorkomen-van-dubbele-energiebelasting
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van waterstof hebben 

uitgekristalliseerd. Aldus, en met name in het kader van de productie van groene waterstof, vinden wij 

het van belang dat hieromtrent juist door de wetgever helderheid wordt verschaft.  

 

 

 

Afbeelding 1: grove indeling keten. In de keten zijn diverse momenten aan te stippen die mogelijkerwijs 

(andere) consequenties voor de EB met zich brengen. In zijn algemeenheid geldt dat het casuïstisch 

is. Nummer 1) De input van elektriciteit en/of aardgas is in beginsel belast. Als reeds hierboven 

aangegeven, kan het mogelijk zijn dat voor elektriciteit de vrijstelling voor elektrolytische procedés van 

toepassing is. Ook de input van aardgas is in beginsel belast. Indien aardgas wordt gebruikt anders 

dan als brandstof is daarover geen EB/ODE verschuldigd. Laatstgenoemde ‘feedstockvrijstelling’ wordt 

momenteel erkend door de Belastingdienst. Nummer 2) De levering van waterstof aan een opslag is 

belast, tenzij een beroep op de ‘vrijstelling’ voor doorlevering mogelijk is. Nummer 3) Het ge-/verbruik 

van waterstof bijvoorbeeld voor de conversie naar elektriciteit of anderszins is belast. Wanneer sprake 

is van conversie naar elektriciteit kan wellicht een beroep worden gedaan op de vrijstelling voor 

energieopwekking. Vrijstellingen voor andere toepassingen zijn zeer casus specifiek , zoals 

bijvoorbeeld voor metallurgische procedés. Nummer 4) De levering van elektriciteit is belast. 

 

Overige opmerkingen 

Indien de wetgever in de toekomst duidelijk onderscheid aanbrengt tussen duurzame en niet-duurzame 

gassen, is het hierbij noodzakelijk dat de herkomst van duurzame gassen aantoonbaar is. Wij pleiten 

voor een Europees certificeringssysteem dat de duurzame oorsprong kan weergeven.  

 

Naast de fiscale wetgeving, behoeft andere gerelateerde wetgeving ook vernieuwing. Hierbij moet 

onder andere worden gedacht aan netwerkregulering (bijv. netwerktarieven), accijnzen en 

vergunningen. Het stimuleren van (commerciële) vraag, het verwijderen van onnodige regels en het 

harmoniseren van regels is immers niet beperkt tot de fiscale grenzen.  
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Wat betreft accijns merken wij nog op dat momenteel waterstof als motorbrandstof niet onderhevig is 

aan accijns. Wij adviseren de wetgever dit in de toekomst zo te houden.   

 

De fiscale hobbels in de weg naar een succesvolle (Nederlandse) waterstofeconomie dienen te worden 

weggenomen door aanpassing en/of nieuwe wetgeving. Helaas is nieuwe wetgeving een proces van 

lange adem. Mogelijkerwijs kan op korte termijn fiscale stimulering via een Besluit van de 

staatssecretaris en/of aanpassing in het Handboek milieubelastingen uitkomst bieden.  

 

De wetgever dient hoe dan ook snel zorg te besteden aan de inzet van fiscale instrumenten. Daarmee 

kan zij duidelijk maken aan welke touwtjes zij wil trekken om de (Nederlandse) waterstofeconomie op 

de kaart te zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


