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Geen duurzaam groenbeleid

De explosieve groei van

de markt voor groene

stroom en de houdbaar-

heid van de ecotaks

waren de afgelopen

weken bijna dagelijks in

het nieuws. Hoe houd-

baar is het Nederlandse

groenbeleid?

Sinds april 2002 is groene
stroom in Nederland goed-

koper verkrijgbaar dan niet-groene
stroom (hierna grijze stroom).
Onder groene stroom valt onder
andere elektriciteit opgewekt uit
duurzame bronnen zoals wind-
energie, zonne-energie en energie
opgewekt uit biomassa. Het prijs-
verschil lijkt in strijd met de ver-
onderstelling dat duurzame, groe-
ne energie duurder is op te wekken
dan grijze stroom. Het prijsver-
schil voor consumenten tussen
groene en grijze stroom is het
gevolg van een door de overheid
gecreëerde marktimperfectie, die
niet lang stand kan en mag hou-
den: enerzijds is het huidige beleid
slecht voor het stimuleren van de
opwekking van duurzame energie
in Nederland, terwijl anderzijds de
consument niet zonder meer kan
vertrouwen op de inhoud van het
label ‘groene stroom’.

Groene-stroombeleid

In de afgelopen jaren heeft de
Nederlandse overheid op diverse
manieren geprobeerd om de vraag
naar en productie van groene
stroom te stimuleren, bijvoorbeeld

door de invoering van de regule-
rende energiebelasting (reb), ook
wel ecotaks genoemd1. Voor con-
sumenten geldt dat de reb voor
groene stroom nihil bedraagt per
kilowattuur, terwijl grijze stroom
belast is met een reb van � 0,0601
per kilowattuur. Het uitgangspunt
is hierbij dat groene stroom als
gevolg van een belastingmaatregel
tegen een competitieve prijs kan
worden aangeboden aan consu-
menten (zie figuur 1).

Met ingang van april 2002
wordt consumenten groene stroom
aangeboden, waarvan de consu-
mentenprijs na reb en btw zelfs
lager is dan grijze stroom2. Dit
prijsverschil lijkt voornamelijk te
worden bepaald door twee facto-
ren: een verruiming van het begrip
groene stroom en een verandering
in de waarde van groencertifica-
ten. Beide factoren worden toe-
gelicht.

Prijsontwikkeling 

Tot eind maart 2002 hebben de
Nederlandse energiebedrijven de
consumentenprijs van groene
stroom ongeveer gelijk gehouden
aan die van het grijze stroomtarief.
De recente consumentenprijsdaling
voor groene stroom is opvallend,
omdat de kostprijs van opwekking
van groene stroom recentelijk niet
op zodanige wijze is gedaald dat
daarmee deze prijsverlaging kan
worden verklaard. De lagere con-
sumentenprijs van groene elektrici-
teit laat zich als volgt verklaren.

Elektriciteitshandelaren kunnen
op drie verschillende wijzen elek-
triciteit inkopen en verkopen:
• groene stroom inkopen die in

Nederland is opgewekt, waar
tevens een goedgekeurd groen-
certificaat aan is gekoppeld;

• grijze stroom inkopen en los
daarvan een goedgekeurd groen-
certificaat inkopen voor dezelfde
hoeveelheid elektriciteit. De
ingekochte grijze stroom kan

dan worden verkocht als groene
stroom;

• grijze stroom inkopen en deze
verkopen als grijze stroom. Over
grijze stroom dient dan echter de
reb te worden betaald.

In figuur 2 wordt dit geïllus-
treerd. 

Fiscale ontwikkelingen

De eigenaar van een kwalifice-
rend groencertificaat kan bij de
levering van elektriciteit aan een
consument het tarief voor de reb
hanteren van nihil. Groencertifica-
ten zijn momenteel alleen dan een
prikkel om groene in plaats van
grijze stroom te kopen als de waar-
de van het groencertificaat onder
de waarde van de reb blijft3. Tot
voor kort kwalificeerden slechts
Nederlandse groencertificaten
zich. Sinds 21 maart 2002 echter
zijn de eerste certificaten uitgege-
ven voor in het buitenland opge-
wekte groene stroom. In eerste
instantie zijn alleen afspraken
gemaakt met certificerende en con-
trolerende organisaties in Noorwe-
gen, Zweden, Duitsland, Oosten-
rijk en Groot-Brittannië. Met het
accepteren van buitenlandse
groencertificaten uit voornoemde
landen is tot uitdrukking gebracht
dat in genoemde landen en Neder-
land hetzelfde wordt verstaan
onder groene stroom. Alle goedge-
keurde certificaten geven recht op
een reb-tarief gelijk aan nihil bij de
levering van groene stroom aan
consumenten. De vraag rijst echter
of de economische waarde van alle
groencertificaten (binnenlandse en
buitenlandse) gelijk is. Landen
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vanuit waar nu groencertificaten
kunnen worden geïmporteerd heb-
ben geen fiscale regeling die over-
eenkomt met de Nederlandse reb-
regeling. Hierdoor hebben
groencertificaten in de genoemde
landen een andere waarde dan in
Nederland en wordt de Neder-
landse markt overstroomd met
buitenlandse groencertificaten die
in eigen land een lagere waarde
hebben. Door het grote aanbod
van buitenlandse groencertificaten
treedt de vreemde situatie op dat
in Nederland de opwekking van
‘echte’ groene stroom (met wind-
molens enzovoort) commercieel
niet langer aantrekkelijk is, en alle
investeerders in ‘Made in Holland’
groene stroom de dupe worden
van het feit dat Nederland voorop
dan wel uit de pas loopt bij de libe-
ralisering van de markt voor groe-
ne stroom. Tevens wordt veel ver-
warring gesticht omtrent de lading
die de groene vlag zou moeten
dekken. Uit een recent consumen-
tenonderzoek blijkt namelijk dat
consumenten wantrouwend blij-
ven over de groenheid van groene
stroom4. Een verder afnemend
consumentenvertrouwen zou
funest zijn voor een efficiënt ope-
rerende markt voor groene
stroom, omdat er ofwel te weinig
volume wordt verhandeld, of er
alleen een haalbare markt komt
zolang de overheid intervenieert
door middel van belastingmaat-
regelen zoals de reb.

Opwekking groene stroom
in Nederland

Van alle mogelijkheden om
groene stroom op te wekken was
voor 21 maart 2002 in Nederland

windenergie in het stadium beland
dat het mogelijk was dankzij de
bestaande fiscale faciliteiten wind-
energie op een commercieel renda-
bele wijze te produceren. Dit
maakt windenergie een interessan-
te casus, die als voorbeeld kan die-
nen voor andere alternatieve ener-
giebronnen.

De opwekking van windelektri-
citeit in Nederland kost circa 
� 0,05 per kilowattuur. Ter verge-
lijking, een kilowattuur grijze
stroom op de spotmarkt kost
gemiddeld circa � 0,025 tot 
�0,050. Er zijn dus nu reeds
momenten waarop windenergie
concurrerend is ten opzichte van
de spotprijs voor grijze stroom. Uit
de prijsopbouw van elektriciteit
voor een handelaar (zie figuur 2)
blijkt dat de aantrekkelijkheid van
het inkopen van echte groene
stroom (bijvoorbeeld door middel
van langetermijncontracten bij
Nederlandse windmolenexploitan-
ten) sterk onder druk te worden
gezet indien de waarde van groen-
certificaten sterk daalt. Afhanke-
lijk van de waarde van het groen-
certificaat kan namelijk worden
geconcurreerd met grijze stroom
(voornamelijk op de huishoudelij-
ke markt, waar het eindgebruiker-
tarief nog gereguleerd is) of met
andere vormen van groene stroom.
Laat een voorbeeld hier voor ver-
duidelijking zorgen.

Stel dat de opwekkingsprijs van
windelektriciteit in Nederland 
�0,05 per kilowattuur is, terwijl
de spotprijs van elektriciteit � 0,03
per kilowattuur bedraagt. Laat
verder de reb gelijk zijn aan �0,06
per kilowattuur5. Als nu de waar-
de van een groencertificaat ergens
tussen � 0,02 en �0,06 per kilo-
wattuur ligt, dan kan een hande-
laar groene stroom voordeliger
aanbieden dan grijze, omdat het
groencertificaat goedkoper is dan
de waarde van de reb. Ligt de
waarde van het groencertificaat
echter lager dan �0,02 per kilo-
wattuur, dan kan er zelfs goed-
koper groene stroom worden aan-
geboden dan er in Nederland kan
worden geproduceerd. Dit laatste
scenario kan worden gerealiseerd

door goedkope grijze stroom, bij-
voorbeeld kernenergie, in te kopen
met een los, goedkoop buitenlands
groencertificaat.

In een gesloten markt, zoals van
vóór 21 maart 2002, kwamen
alleen Nederlandse groencertifica-
ten in aanmerking voor het nihil-
tarief van de reb. Hierdoor leek
het geen reëel scenario dat grijze
stroom gecombineerd met een
groencertificaat goedkoper zou
zijn dan echte groene stroom.
Sinds 21 maart accepteert de
Nederlandse overheid echter ook
certificaten uit het buitenland.
Dumping van buitenlandse certifi-
caten vormt een bedreiging voor
de ontwikkeling van de opwekking
van groene stroom in Nederland.
De handel in echte groene stroom
wordt ontmoedigd, omdat goed-
kope grijze stroom gecombineerd
met een groencertificaat goed-
koper kan zijn. Als afgeleide hier-
van worden de investeringen in
opwekking van groene stroom in
Nederland ontmoedigd, omdat er
minder handelaren geneigd zullen
zijn om echte groene stroom in te
kopen zolang er geen waarmerk
bestaat dat differentiërend werkt.

Groencertificaten als
kwaliteitslabel

De handel in groene stroom is
lucratief; enerzijds vanwege de
directe opbrengsten, anderzijds
vanwege de indirecte effecten van
het toegenomen groene imago van
de handelaar in kwestie. Echter,
het label ‘groene stroom’ blijkt
meer te omvatten dan sommige
consumenten begrijpen. Zo kan de
groene stroom niet alleen uit ver-
schillende bronnen zijn opgewekt,
maar ook uit verschillende landen
afkomstig zijn. Voorts geeft een
goedgekeurd groencertificaat geen
enkele garantie dat er daadwerke-

4. Uitgevoerd door marktonderzoeksbureau
Jungle Rating en het groene stroom platform
Greenprices. Zie www.junglerating.nl voor
het persbericht, of www.greenprices.nl om
het rapport te bestellen.

5. Dit getal is afgerond en geldt voor regulier
huishoudelijk verbruik.
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lijk groene stroom is ingekocht (zie
in dit kader de argumentatie rond-
om figuur 2), maar lijkt het zelfs
veel aantrekkelijker om grijze
stroom in bulk in te kopen, en
deze van een dun laagje groen te
voorzien door middel van de
inkoop van goedkope groencertifi-
caten. Ofschoon dit laatste een
volledig legale activiteit is, rijst de
vraag of de consument die werke-
lijk om het milieu geeft ook wil
betalen voor goedkoop ingekochte
kernenergie gecombineerd met
gedumpte buitenlandse groencerti-
ficaten. Deze energie werd voor-
heen namelijk ook al verkocht,
alleen dan zonder het groene
imago.

De aanbieders van groene
stroom in Nederland maken het de
consument niet duidelijker. Niet
alleen wordt de consument over-
spoeld met een scala aan labels
voor groene stroom, ook is het niet
altijd duidelijk of de handelaar in
kwestie nu echte groene stroom
heeft ingekocht, of grijze met een
groencertificaat. 

Sommige van de leveranciers
van groene energie garanderen dat
zij echte groene stroom inkopen
dan wel produceren. Andere leve-
ranciers beroepen zich op de over-
heid als kwaliteitswaarborger en
laten daarmee in het midden wat
er waar wordt ingekocht. De toe-
voeging van ‘Made in Holland’-
achtige garanties is begrijpelijk,
want hiervan ligt de kostprijs
hoger dan van inkoop van grijze
stroom plus goedkope groenlabels.
Het leidt echter tot welvaarts-
verlies, daar er geld en moeite
wordt gestoken in een label dat
niets zegt. Het huidige groencerti-
ficaat geeft geen voldoende waar-
borg dat daadwerkelijk groene
stroom is ingekocht door de han-
delaar, maar opent de mogelijk-
heid dat consumenten het gevoel
krijgen dat er een eerlijke prijs
wordt betaald voor duurzame
energie. Zolang er echter geen
garantie bestaat dat de waarde van
een groencertificaat een weerspie-
geling is van de waarde van de ver-
meden milieubelasting, in plaats
van het resultaat van vraag en aan-

bod in een verstoorde markt,
wordt de geloofwaardigheid van
het groencertificaat als ‘waarborg
van authenticiteit’ aangetast. Extra
garanties van energiehandelaren,
zoals het publiek maken van delen
van inkoopcontracten, zijn onpro-
ductief en zorgen voor nog meer
verwarring.

Discussie

Met het accepteren van buiten-
landse groencertificaten voor het
nihil tarief voor de reb heeft de
Nederlandse overheid een markt-
imperfectie gecreëerd. De oorzaak
van deze marktimperfectie ligt
besloten in het feit dat ofschoon
technisch gezien de buitenlandse
certificaten dezelfde (brede) lading
dekken als de Nederlandse, er in
economische zin een verschil kan
bestaan omtrent de waarde van
een dergelijk certificaat. De landen
waar vanuit nu groencertificaten
kunnen worden geïmporteerd,
hebben immers niet een fiscale
regeling die overeenkomt met de
reb-regeling in Nederland.

Het huidige Nederlandse beleid
ter stimulering van het inkopen
van groene stroom door consu-
menten leidt niet tot een stimule-
ring van handel en productie van
echte groene stroom in Nederland.
Door de import van goedkope bui-
tenlandse groencertificaten wordt
het lucratiever om geen groene
stroom te kopen die in Nederland
is opgewekt (dan wel te produce-
ren), maar juist grijze stroom met
een goedkoop buitenlands groen-
certificaat. Investeerders in Neder-
landse opwekkingscapaciteit voor
groene stroom en handelaren die
zich reeds committeerden aan
lange-termijn inkoopcontracten
hebben een nadeel ten opzichte
van de handelaren die grijze
stroom inkopen met een groen
laagje. Omdat het groencertificaat
niet differentieert naar herkomst,
is het lastig voor de consument om
prijs of etiket als signaal voor kwa-
liteit te hanteren. In feite creëert de
overheid nu een marktimperfectie
waar handelaren in groene energie
kunnen profiteren van de intrans-

parantie van het systeem.
Ofschoon het loffelijk is van de
Nederlandse overheid om zich in
te zetten voor het liberaliserings-
proces binnen de EU, alsmede voor
de stimulering van vraag naar en
productie van groene stroom, heeft
de huidige regelgeving tot gevolg
dat de Nederlandse groene indus-
trie het slachtoffer lijkt te worden
van diezelfde politiek. Nederland
is te klein om voorop te lopen in
liberaliseringsprocessen.
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