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Mogelijke koppeling innovatiesubsidies en koolstofcertificaten 
 

Inleiding 
Het Rulebook SNK bevat de regel ‘Additionaliteit van emissiereducties’.1 Hierin is vastgelegd dat een 

emissiereductie- of koolstofvastlegging additioneel is als de projectmaatregel geen onderdeel is van 

vigerend beleid en de toegepaste technologie of techniek nog niet gangbaar is in de relevante markt 

(common practice). Onder vigerend beleid wordt verstaan vastgestelde of voorgenomen 

beleidsmaatregelen, ingericht met beleidsinstrumenten. De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning 

(KEV) van het PBL beschrijft het Nederlands vigerend beleid voor klimaat en energie, inclusief de 

geschatte emissiereductie of koolstofvastlegging als gevolg ervan. 

Combinatie subsidies en koolstofcertificaten tijdens exploitatie project 
Subsidies behoren tot het instrumentarium van vigerend beleid. De hoogte van een subsidie is vaak 

afgeleid van een gangbaar rentabiliteitscriterium (bijv. Subsidieregeling Duurzame Energie, SDE++), 

waardoor maatregelen waarvoor een subsidieregeling geldt, binnen de SNK vaak niet meer als 

additioneel worden beschouwd. Immers, dankzij de subsidie wordt de maatregel rendabel en kan deze 

ook zonder de waarde van de koolstofcertificaten worden uitgevoerd. In het geval een subsidie niet als 

doel heeft een maatregel volledig rendabel te maken, maar deze deels ondersteunt, bijvoorbeeld via 

een voorwaarde van cofinanciering, is een combinatie met koolstofcertificaten wel mogelijk. Een andere 

voorbeeld is een natuursubsidie die een grondeigenaar ontvangt voor natuurbeheer (bijv. aantal 

broedparen weidevogels) en waarvoor een advies grondwaterpeil geldt (het peil dat als nodig 

verondersteld wordt voor het halen van het subsidiedoel). In dat geval hanteert SNK het adviespeil als 

baseline en kunnen certificaten ontvangen worden voor een peilverhoging boven het adviespeil. 

Combinatie subsidies en koolstofcertificaten in verschillende projectfasen 
Een ander voorbeeld van toegestane combinatie is die van de subsidieregeling Demonstratie Energie- 

en Klimaatinnovatie (DEI+) en koolstofcertificaten. Stel, een project past een innovatieve technologie 

toe en krijgt voor deze initiële kapitaalinvestering (CAPEX) een subsidie DEI+. Voor het sluitend krijgen 

van de exploitatie (OPEX) vraagt het project een subsidie SDE++ aan. Als alternatief zou dit project alleen 

DEI+ kunnen aanvragen en ter ondersteuning van de exploitatie koolstofcertificaten kunnen verkopen 

(het project ziet dan af van SDE++).2 Conform de DEI+ wordt de subsidie ook alleen verstrekt voor een 

eerste toepassing van de techniek, ter ondersteuning van de innovatie, waarna vervolgprojecten alleen 

voor SDE++ in aanmerking komen (of koolstofcertificaten). 

Combineren van DEI+ (gericht op CAPEX) en koolstofcertificaten is binnen SNK daarom mogelijk, omdat 

DEI+ niet is gericht op de exploitatie van een project en niet specifiek is gericht op reductie van 

broeikasgasemissies. Hiermee zou SNK de sequentie van toepassing van DEI+ en SDE++ volgen, zoals 

door de overheid toegestaan in innovatieve projecten. Concreet zou dit betekenen dat als een project 

gebruik maakt van bijvoorbeeld de DEI+-regeling voor de realisatie, zij dan voor de exploitatiefase de 

afweging kan maken tussen een subsidie SDE++ of koolstofcertificaten via SNK. Het bovenstaande is 

gebaseerd op de specifieke situatie van DEI+ en SDE++, maar de genoemde argumentatie kan gelden 

 
1 Beleidsadditionaliteit.pdf (nationaleco2markt.nl) 
2 In de regel over Beleidsadditionaliteit is al vastgelegd dat een project SDE++ en koolstofcertificaten niet mag 
combineren, maar een project dat afziet van SDE++ kan wel koolstofcertificaten krijgen. 

https://nationaleco2markt.nl/wp-content/uploads/2020/11/Beleidsadditionaliteit.pdf
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voor elke (combinatie van) subsidieregelingen, die binnen de beleidsinstrumenten gecombineerd of 

aanvullend op elkaar mogen worden aangevraagd en benut. 

Bij het bovenstaande wordt aangetekend dat de combinatie DEI+ en koolstofcertificaten voor een 

bepaalde techniek mogelijk niet frequent zal zijn, omdat het gaat om een subsidie voor eerste 

toepassingen van een techniek. Na verloop van tijd komt de techniek niet meer in aanmerking voor DEI+. 

Conclusie 
Combineren van subsidies en koolstofcertificaten is mogelijk wanneer de subsidie niet tot doel heeft 

een maatregel volledig rendabel te maken en niet specifiek is gericht op het reduceren van 

broeikasgasuitstoot. 


