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Geachte heren Bos en Kamp, 
 
Aan u is de taak gegeven de formatie van een nieuwe, stabiele regeringscoalitie te begeleiden. 

In deze brief voorzien wij u van advies over het in het regeerakkoord op te nemen energiebeleid 

op het gebied van duurzaamheid, vanuit het perspectief van de energiegebruiker. De 

Consumentenbond, de Nederlandse Energie Maatschappij, de Vereniging voor Energie, Milieu 

en Water (VEMW) en DONG Energy raden u aan het recent ingezette duurzaamheidsbeleid te 

continueren én waar nodig te versterken, maar vooral niet over te gaan tot invoering van een 

leveranciersverplichting. In deze brief lichten wij toe waarom.  

 

Decentrale opwekking 

Laten wij voorop stellen dat zowel huishoudelijke als zakelijke energieverbruikers voor een 

verdere verduurzaming van de energievoorziening in Nederland zijn. Tevens lijkt er begrip te 

bestaan dat de hiervoor benodigde transitie investeringen met zich meebrengt die op dit 

moment onmogelijk via de Rijksbegroting kunnen lopen. Bovendien is de Nederlandse 

energieafnemer sterk geïnteresseerd in energiebesparing en duurzame decentrale opwekking, 

hetgeen onder andere door middel van het wegnemen van barrières in wet- en regelgeving 

verder gestimuleerd zou moeten worden. 

 

SDE+ niet opheffen, maar versterken 

Op dit moment is de zogeheten SDE+ regeling het voornaamste stimuleringsinstrument voor 

verduurzaming in Nederland. Het feit dat deze SDE+ regeling duurzame technologieën 

onderling laat concurreren op efficiëntie, betekende, ten opzichte van haar beleidsvoorganger 

de SDE regeling, al een enorme vooruitgang. De resultaten laten zien dat met hetzelfde budget 

telkens meer duurzame energie geproduceerd kan worden.  

Betrokken partijen weten anderzijds dat ook de SDE+ regeling nog niet perfect is. Duidelijk is 

dat er uiteindelijk te weinig projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dat betekent echter 

niet dat de regeling dan maar weer moet worden opgeheven. De imperfectie kan immers 
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worden gerepareerd door het regelgevend kader van de SDE+ te versterken, waardoor voor 

nagenoeg onhaalbare projecten geen plaats meer is ten faveure van de realiseerbare. 

 

Partijen gaan ervan uit dat de SDE+ regeling per 1 januari 2013 via een opslag op de 

energiefactuur in rekening gebracht gaat worden. Energieleveranciers hebben hun 

facturatiesystemen reeds op zodanige wijze aangepast. Evenals een leveranciersverplichting 

legt de SDE+ regeling daarmee ook géén beslag op de rijksbegroting. 

 

Leveranciersverplichting geen alternatief 

Het zou een bijzonder onverstandige zet zijn om – in plaats van de reeds geïmplementeerde 

SDE+ regeling te versterken – wederom over te schakelen naar een geheel nieuw systeem. Als 

alle betrokken partijen bij de ontwikkeling van duurzame energie het ergens over eens zijn, dan 

is het wel het ontbreken van enige continuïteit van stimuleringsmaatregelen. Het feit dat 

Nederland niet op koers ligt om de Europese doelstellingen voor duurzame energie te behalen, 

is voornamelijk te verklaren door de vele verschillende stimuleringsmaatregelen die elkaar 

binnen enkele jaren hebben opgevolgd. Bij ontwikkelaars van duurzame energie projecten 

leiden de wijzigingen tot grote onzekerheid over de financiële haalbaarheid van toekomstige 

investeringen. Dit zal het behalen van de Europese doelstellingen voor duurzame energie 

verder onder druk zetten.  

 

Het overstappen naar weer een ander systeem zal zonder twijfel wederom tot grote 

onzekerheid leiden. Mogelijk zal in 2020 door de Europese Unie gekozen worden voor een 

enkele doelstelling om klimaatverandering tegen te gaan: één doelstelling die voorschrijft 

hoeveel minder CO2 uitgestoten mag worden. Het invoeren van een complexe 

leveranciersverplichting in 2014 of 2015 voor slechts een paar jaar wordt daardoor een nog 

onverstandiger beslissing. 

 

Ten tweede blijkt uit ervaringen in het buitenland dat een leveranciersverplichting noodzaakt tot 

constant ingrijpen door de overheid. Enerzijds door het vaststellen van de zogenaamde boete 

(en dus de certificaatprijs) die partijen moeten betalen wanneer ze niet voldoen aan het 

gestelde quotum. Anderzijds blijkt dat de overheid constant het systeem bij moet sturen omdat 

de invoering zeer complex is en de uitwerking op de markt onbekend. Hiermee wordt het enig 

beoogde doel van de invoering van een verplichting, het overlaten van duurzaamheid aan ‘de 

markt’, volstrekt niet gehaald.  

 

Ten derde is bekend dat een leveranciersverplichting eenvoudigweg leidt tot marktmacht (van 

biomassa-/kolenproducenten), overwinsten (windfall profits) en een gebrek aan liquiditeit zonder 

dat daarvoor tot nog toe steekhoudende (uitvoerbare) oplossingen zijn aangedragen.  

 

Bovendien kan worden vastgesteld dat ‘certificaten’ die resulteren uit een 

leveranciersverplichting door externe investeerders als veel risicovoller zullen worden 

gepercipieerd dan ‘harde’ SDE+ gelden. De prijs van certificaten staat namelijk niet voor 15 of 

20 jaar vast maar is afhankelijk van jaarlijkse beslissingen van de overheid en 

marktontwikkelingen. Dit betekent dat deze investeerders in het geval van kleinere duurzame 

projecten zullen afhaken dan wel een forse premie zullen vragen die uiteindelijk weer wordt 



  
 
 

 

12201b14 
4 oktober  2012 

Blad 3 van 3 
 

 
 
 

verdisconteerd in de prijs van energie. Op die manier werkt het systeem in de hand dat 

kolencentrales worden ‘gesponsord’ en écht duurzame projecten niet van de grond komen. 

 

De maatschappelijke kosten die voor de overgang naar en uitvoering van een dergelijk stelstel 

moeten worden gemaakt, komen uiteindelijk bij huishoudens en bedrijven terecht. Dat moet 

worden voorkomen; steeds meer energieafnemers hebben nu al moeite de maandelijkse 

energiekosten te betalen. Er is dan ook géén draagvlak in de samenleving om een verplicht 

aandeel duurzaam voor leveranciers in te voeren. 

 

Wij zijn gaarne bereid in dialoog met de overheid het energiebeleid voor de lange termijn vorm 

te geven op basis van een redelijke verdeling van lasten voor de energietransitie. 
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