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De energie-intensieve industrie is van groot belang voor onze economie. Het is voor 
deze bedrijven van cruciaal belang dat ze tot de wereldtop met betrekking tot energie-
efficiency behoren of gaan behoren. Energie is immers hun grootste kostenpost die in de 
toekomst waarschijnlijk duurder gaat worden. Hoe minder je nodig hebt per eenheid 
product, hoe sterker je concurrentiepositie. 
 
Landen die subsidie geven op energie voor de energie-intensieve industrie zijn 
strategisch niet slim bezig. Als de prijs lager is wordt het minder interessant om te 
investeren in energie-efficiency, terwijl de concurrentie in landen zonder subsidie dat 
wél doet. Je creëert dus op termijn een probleem. 
 
Aan de andere kant kan een subsidie, in dit geval in Duitsland, gebruikt worden om 
concurrenten op korte termijn uit te schakelen. Daarover moet je niet naïef zijn, het zou 
schadelijk zijn voor onze economie. Dit wetsvoorstel is vooral gebaseerd op het 
oplossen van het korte-termijn-concurrentie probleem van onze energie intensieve 
industrie. Daar is helemaal niets mis mee, mits de korte termijn oplossing niet onze 
strategische lange termijn koers in gevaar brengt. Is de minister met de SP-fractie eens 
dat de toekomst van de energie-intensieve industrie niet gediend is met structurele 
subsidies op energie of op netkosten? Onderschrijft de minister ook dat we zo snel 
mogelijk met Duitsland dan wel in EU-verband afspraken moeten maken over reële 
nettarieven en reële energietarieven voor de industrie? 
 
Daarmee kom ik op een merkwaardig aspect van het wetsvoorstel. De minister zegt: ik 
kom met dit wetsvoorstel om een eind te maken aan de discrepantie tussen 
kostenstructuur en tariefstructuur. Grootverbruikers, met name grootverbruikers met een 
constant afnamepatroon, zijn goed voor de netstabiliteit. Die factoren worden op dit 
moment onvoldoende gewaardeerd in de tariefstructuur, dat is de redenering van de 
minister. Als deze redenering klopt zou de tariefstructuur wat ons betreft sowieso 
veranderd moeten worden, want de SP-fractie is groot voorstander van een 
tariefstructuur die gebaseerd is op het beginsel “de veroorzaker betaalt.” 
 
Maar klopt deze redenering? Wij hebben bij onze schriftelijke inbreng gevraagd om een 
beschrijving van de bestaande kostenstructuur van het netbeheer, en analyse van de 
variabelen bij gebruikers die de kosten beïnvloeden, een onderbouwing van de huidige 
tariefstructuur en een analyse hoe de tariefwijziging volgt uit het 
kostenveroorzakersbeginsel. Het antwoord van de minister luidt letterlijk: “Dergelijke 
analyses zijn niet eenduidig te maken.” En iets verderop: “De reden daarvoor is dat het 
in de praktijk niet mogelijk is precies te bepalen wie precies welke kosten veroorzaakt.” 
[NnavV, p5] 
 
Voorzitter, hier is iets merkwaardigs aan de hand: aan de ene kant zegt de minister: er is 
op dit moment sprake van een discrepantie tussen kostenstructuur en tariefstructuur. 



Maar aan de andere kant kan ik geen onderbouwing van de kostenstructuur leveren.” 
Daar wringt iets. 
 
Wat ons betreft mag er best aan de tariefstructuur gesleuteld worden, en mag dat ook 
best leiden tot een netto voordeel voor grootverbruikers, mits dit voordeel voortvloeit 
uit het kostenveroorzakersbeginsel. Dat is temeer van belang omdat de huidige 
tariefstructuur ons niet op alle punten evenwichtig voorkomt. Zo is er het probleem van 
de geconcentreerde vestiging van nieuw fossiel productievermogen op drie locaties in 
NL, waardoor zéér hoge extra investeringen in het netwerk nodig zijn, kosten die voor 
bijna 100% gesocialiseerd worden. Dat lijkt me niet echt het principe “de veroorzaker 
betaalt.” 
 
Aan de andere kant betaalt kleinschaliger duurzaam productievermogen een relatief veel 
hoger deel van de veroorzaakte netkosten. Ik zag dat mevrouw Van Tongeren daar via 
haar amendement op nr.9 iets aan wil doen. Sympathiek, al vraag ik me af of de route 
“het is gratis voor de één, dus maken we het ook gratis voor de ander” in dit verband de 
meest logische is. Hoe dan ook: ik vind haar voorstel in ieder geval beter dan de situatie 
zonder amendement, omdat er in ieder geval wel sprake is van een gelijk speelveld voor 
grootschalige fossiele en decentrale duurzame energieproductie. 
 
Een andere onvolkomenheid in de tariefstructuur is naar onze mening de doorbelasting 
van de netverliezen aan de diverse categorieën gebruikers. Daar hebben we 2,5 jaar 
terug stevige discussies met minister Verhagen over gevoerd, omdat de kleinverbruikers 
een –naar onze mening- extreem hoog aandeel van de netverliezen voor hun kiezen 
krijgen. In vergelijking met dit wetsvoorstel, dat een verschuiving van €21 miljoen/jaar 
aan kosten beoogt, gaat dat écht om groot bier. De netverliezen bedragen €400 miljoen 
per jaar, waarvan €280 fysieke verliezen en €120 miljoen fraude en diefstal. Een 
deskundige uit de sector heeft destijds naar mijn mening overtuigend voorgerekend dat 
de kleinverbruikers jaarlijks  €112 miljoen te veel betalen. Daar is tot op heden nog 
niets aan gedaan. Hoe zit dat? 
 
Voorzitter, waarom al deze voorbeelden die niet rechtstreeks het wetsvoorstel raken? 
Dat is om te onderbouwen dat de huidige tariefstructuur al een krakkemikkig gebouw is, 
waar we nu zonder funderingsonderzoek een flinke dakopbouw op gaan bouwen. 
Ik ben net met minister Blok op werkbezoek geweest rond het thema funderingsherstel, 
vandaar deze vergelijking. 
 
De SP-fractie zou nog best kunnen leven met een ietwat opportunistische aanpak voor 
de korte termijn, als de coalitiepartijen en de minister bereid zijn om hier te beloven dat 
ze net als wij vinden dat de tariefstructuur zo snel mogelijk écht kosten georiënteerd  
moet worden, met als fundament een deugdelijke, onafhankelijke analyse van de 
huidige kostenstructuur. Zo nodig kom ik op dat punt met een motie. 
 
Feitelijk is er nog wat meer nodig: een échte publieke periodieke benchmark van de 
regionale netbeheerders en TenneT om te controleren hoe ze scoren ten opzichte van 
vergelijkbare bedrijven. Graag een reactie. 
 



Daarmee kom ik op een laatste punt: de afschaffing van het systeemtarief. Hoewel ook 
dit onderdeel van het wetsvoorstel niet onderbouwd is met een kwantitatieve analyse 
vind ik de argumentatie van de minister wel hout snijden. Met name het gegeven dat de 
rest van Europa het apart tarief voor systeemdiensten niet nodig vindt is een goed 
argument dat je ook zonder kan, met winst voor de administratieve lasten. Het 
wetsvoorstel kan door deze wijziging wel leiden tot een fluctuatie van de 
transporttarieven in de komende twee jaar. Dat kan voorkomen worden door in de 
vaststelling van het transporttarief voor 2014 al te anticiperen op de stijging in 2015. Is 
de minister bereid om de ACM te verzoeken dit te doen. 
 
 
 
  


