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Verder onder andere:
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KEYNOTE GABRIEL ZUCMAN
Gabriel Zucman geeft bij het Centraal 
Planbureau een keynote over globa-
lisering, belastingen en ongelijkheid. 
Hij doet onderzoek naar internationale 
belastingontwijking, belastingont-
duiking en ongelijkheid. Daarnaast 
is hij directeur bij het onafhanke-
lijke onderzoekslaboratorium EU Tax 
 Observatory. De dag wordt geopend 
door  Diederik Dicou, sectorhoofd Be-
lasting en begroting bij het CPB. Na de 
keynote is er ruimte voor reflectie van-
uit beleid en wetenschap. 

ECONOMIE-OLYMPIADE
De Nationale Economie-Olympiade is 
de jaarlijkse competitie waar bachelor- 
en masterstudenten economie zichzelf 
uitdagen met opgaven over verschil-
lende economische onderwerpen. De 
opgaven zijn samengesteld door hoog-
leraren economie uit heel Nederland. 
De prijzen variëren van 300 euro voor 
de winnaar tot 75 euro voor de hoogst 
scorende groep bachelor studenten. 
Ook zal voormalig CPB-directeur Coen 
Teulings die dag spreken.
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Actueel

Benoemingen
Joël van der Weele is per 
1 januari benoemd tot hoog-
leraar economische psycho-
logie bij de Universiteit van 
Amsterdam

Afscheidsrede
Lans Bovenberg – Citizenship 
and sustainability in economics 
education: About connection, 
meaning and life satisfaction. 
10 maart, Tilburg University

UvA seminar – Enabling rapid financial response to disasters: Knotting 
and reknotting multiple paradoxes in interorganizational systems. 
Paula Jarzabkowski (Bayes Business School)

Tinbergen seminar – Aversion to hiring algorithms: Transparency, gender 
profiling, and self-confidence. Dorothea Kübler (Technische Universität 
Berlin)

CPB seminar – Co-ethnic neighbors and the educational achievements 
of refugees. Emiel van Bezooijen (Universiteit Utrecht)

UNU-MERIT seminar – Information and communications technology 
capabilities, innovation and economic performance in Africa: The role of 
framework conditions, entrepreneurial activity and firm learning. Chuks 
Otioma (Universiteit Maastricht)

CPB seminar – Globalisering, belastingen en ongelijkheid. 
O.a. Gabriel Zucman (Paris School of Economics)  

Commissievergadering Tweede Kamer – Gesprek Jason Hickel en 
Barbara Baarsma over degrowth.

KVS – Nationale Economie-Olympiade. O.a. Coen Teulings 
(Universiteit Utrecht)     

Tinbergen seminar – The power of leadership in changing social norms. 
Marie Claire Villeval (Université de Lyon)

Tinbergen seminar – When talking doesn’t help: On the limits of 
communication and the value of simple contracts. Christian Zehnder 
(Université de Lausanne)

ACLE seminar – A functional analysis of shareholder rights in mergers. 
Ryan Bubb (New York University)



51ESB, 108(4818), 23 februari 2023

Erasmus Universiteit Rotterdam
Ilaria Orlandi – Unringing 
the stigma bell: Investigating 
informational and social mecha-
nisms behind boards of directors’ 
appointments. 10 maart

Universiteit Maastricht
Hannah Schmitt – Location- 
based marketing-six evidence- 
based narratives on the future of 
hyper-targeting in cities. 
27 februari

Universiteit van Amsterdam
Aslihan Akdeniz – On the origins 
of human sociality. 9 maart

Katharina Brütt – Strategic 
interaction and social information: 
Essays in behavioural economics. 
17 maart

Vrije Universiteit Amsterdam
Prita Nurmalia  
Kusumawardhani – Learning 
trends and supply-side education 
policies in Indonesia. 14 maart

Wageningen University 
& Research 

Kristina Subrtová – Making 
the difference: consumer-oriented 
marketing strategy of a new attri-
bute expansion through a spillover 
phenomenon lens. 28 februari

In de afgelopen decennia hebben meer-
dere landen grote begrotingstekorten 
gehad, en verhoogden ze zo hun staats-
schuld. Ook buiten de financiële crisis en 
de coronapandemie om is dit regelmatig 
gebeurd. Solide begrotingsbeleid is echter 
belangrijk voor een gezonde en stabiele 
economie. Begrotingsdiscipline is daarom 
noodzakelijk, zodat overheden de ruimte 
hebben om daadkrachtig te kunnen op-
treden in economisch zware tijden, en de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
gewaarborgd wordt. 
In mijn proefschrift bestudeer ik in hoe-
verre begrotingsregels kunnen helpen bij 
prudent begrotingsbeleid. Deze regels 
leggen beperkingen op aan het beleid, zo-
als een limiet voor een begrotingstekort of 
een plafond voor de staatsschuld. Ik stel 
een index op via data van het Internatio-
naal Monetair Fons over de aanwezigheid 
en karakteristieken van de begrotings-
regels die landen hebben aangenomen. 
Hiermee toets ik empirisch wat voor effect 
de begrotingsregels hebben gehad in de 
afgelopen decennia, op bijvoorbeeld de 
begrotingsplannen of de uitkomsten van 
begrotingsbeleid. De steekproeven die ik 
gebruik verschillen per project, variërend 
van enkel in de EU-lidstaten tot bij een 
veelvoud aan geavanceerde economieën 

en ontwikkelingslanden.
De resultaten laten zien dat begrotings-
regels inderdaad wenselijke instrumenten 
zijn om ondeugdelijk begrotingsbeleid 
mee te beteugelen. Ik laat bijvoorbeeld 
zien dat landen die begrotingsregels aan-
nemen en deze goed inrichten, over het 
algemeen meer begrotingsdiscipline ver-
tonen en minder vaak beleid voeren dat de 
economie destabiliseert (of te wel minder 
procyclisch is). Bovendien zorgen ze voor 
belangrijke aanpassingen die landen sti-
muleren om onhoudbaar begrotingsbeleid 
aan te pakken, waardoor er overheids-
schulden kunnen worden afgebouwd. Het 
versterken van de begrotingsregels helpt 
landen dus bij het verbeteren van hun be-
grotingsbeleid. 
Tegelijkertijd zullen louter betere begro-
tingsregels niet volstaan voor een gezond 
begrotingsbeleid. 
Naast begrotingsregels spelen andere fac-
toren een belangrijke rol bij het beïnvloe-
den van de besluitvorming van overheden. 
In mijn proefschrift laat ik zien dat de ef-
fectiviteit van begrotingsregels met name 
afhankelijk is van de hoeveelheid trans-
parantie in het begrotingsproces. Door 
het toezicht op begrotingsbeleid te verge-
makkelijken, zullen begrotingsregels dus 
eerder tot het gewenste resultaat leiden. 

PromotiesPromotiebespreking: Bram Gootjes

Zie www.esb.nu/actueel voor meer informatie en 
actuele agenda. Organiseert u een publieksbijeenkomst voor 

economen? Laat het ons weten via redactie@esb.nu.

Oratie
Florian Noseleit – From 
disruption to impact: Why 
tomorrow’s entrepreneurs are 
different. 24 februari, 
Rijksuniversiteit Groningen

Do fiscal rules pave the 
way for sound fiscal policy?

Bram Gootjes

Rijksuniversiteit Groningen, 

9 maart



52 ESB, 108(4818), 23 februari 2023

Boze mannen
Mannelijke economen reageren tijdens 
seminars vaker boos en streng dan vrou-
welijke economen. Met behulp van een 
machine-learning model dat toon kan 
herkennen, analyseerden Handlan en 
Sheng de audiobestanden van 500 presen-
taties bij het National Bureau of Economic 
Research in Amerika. Feedback op een 
dergelijke negatieve toon blijkt relatief 
vaak gericht te zijn aan vrouwelijke eco-
nomen. Ook als vrouwen boos en streng 
reageren, is dat vaker gefocust op vrouwen 
dan op mannen. Er bleek geen verschil te 
zijn in het aantal keren dat mannelijke en 
vrouwelijke economen worden onderbro-
ken. Wel worden vrouwelijke economen 
gemiddeld langer onderbroken. 
Handlan, A. en H. Sheng (2023) Gender and tone in 
recorded economics presentations: Audio analysis with 
machine learning. SSRN Working Paper, 4316513.

T echnologische verandering tussen 1995 en 2017 
heeft ongeveer net zo veel banen geautomati-
seerd als het nieuwe heeft opgeleverd. Tot deze 

conclusie komen Jongen et al. op basis van data over 
productiviteit en beroepen in Nederland. In de onder-
zoeksperiode is bijna twintig procent van de taken 
van werkenden geautomatiseerd. Deze automatise-
ring vertaalt zich in een lager arbeidsinkomens aandeel 

Toeslagentijdperk 
Het kabinet heeft aangegeven op termijn 
het toeslagenstelsel te willen afschaffen. 
Ondertussen moet het huidige systeem 
verbeterd worden door de toekennings-
zekerheid te vergroten, en door onder 
andere de terugvorderingen te beperken. 
Volgens een evaluatie van SEO Econo-
misch onderzoek is het aantal terugvorde-
ringen en nabetalingen afgenomen, maar 
nog steeds hoog. 130.000 huishoudens 
hadden in 2020 moeite met het terug-
betalen van de toeslag. Uit een enquête 
onder 1.000 burgers met toeslagen blijkt 
dat negen procent van hen een negatieve 
ervaring heeft met toeslagen. Voor het 
verbeteren van de toeslagervaring moet 
zowel het stelsel als de uitvoering ervan 
minder vergen van het ‘doenvermogen’ 
van de burger.
SEO (2022) Evaluatie toeslagenstelsel. SEO-rapport, 

2022-123.

Succesvoller zonder suiker
Een hogere suikerconsumptie als baby, verhoogt de 
kans op chronische ziektes en verlaagt latere school-
prestaties. Tot deze conclusie komen Gertler en 
 Gracner met een regression discontinuity design, toege-
past op het opheffen van de rantsoenering op suiker in 
het Verenigd Koninkrijk in 1953. Mensen die net na 
1953 zijn geboren hebben een 52 procent hogere kans 

Schuld door concurrentie 
Bedrijven in financiële nood pro-
beren competitiever te zijn door 
hun prijzen te verlagen, waardoor 
hun winstmarges slinken. Als 
gevolg hiervan komen de finan-
ciële problemen juist dichterbij. 
Chen et al. laten dit zien door 
middel van een theoretisch model 
en bevestigen dit vervolgens met 
data over oligopolies. Doordat 
andere bedrijven in de sector 
moeten volgen, moeten zij ook 
lagere winstmarges accepteren. 
Als gevolg neemt het schulden-
niveau in de sector toe. Het schul-
denniveau kan daardoor hoger 
worden dan optimaal vanuit de 
sector bezien, wat de financiële 
stabiliteit van de sector als geheel 
in gevaar brengt.
Chen, H., W.W. Dou, H. Guo en Y. Ji (2023) 

Feedback and contagion through distressed 
competition. NBER Working Paper, 30841.

Vast in de bijstand 
Rotterdammers die langdurig in 
de bijstand zitten en deelgeno-
men hebben aan een activatiepro-
gramma vonden niet gemakke-
lijker een baan, maar gingen wel 
minder medicijnen voor de men-
tale gezondheid gebruiken. Basti-
aans et al. laten dit zien met een 
difference-in-differences-analyse, 
door tot vijf jaar na het program-
ma de participanten te volgen. 
Andere vormen van zorggebruik 
zijn niet toegenomen tijdens de 
onderzoeksperiode, hetgeen kan 
duiden op een daadwerkelijke ver-
betering van de mentale gezond-
heid. Daarnaast lijkt er zelfs een 
positief effect te zijn voor de kin-
deren van ouders die initieel geen 
medicatie gebruikten.
Bastiaans, M., R. Dur en A.C. Gielen 

(2023) Activating the long-term inactive: 
labor market and mental health effects. 

Tinbergen Institute Discussion Paper, 

2023-003/V.

Banen vervangen

Uitgelicht
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Heeft u recent een maatschappelijk relevant 
wetenschappelijk artikel gepubliceerd? 

Laat het ons weten via redactie@esb.nu.

in sectoren als de bouw. In andere sectoren, zoals de 
ICT, kwamen er juist banen bij door technologische 
vooruitgang, en nam het arbeidsinkomensaandeel toe. 
Door de toegenomen productiviteit nam bovendien 
de materiële welvaart toe, met meer consumptie en 
meer banen als gevolg. 
Jongen, E., W. van den Berge, M. Goos en Y. Kerkezemos (2023) Tech-
nologie, de arbeidsmarkt en de rol van beleid. CPB Publicatie, januari.

op diabetes en andere aan suiker gerelateerde ziektes, 
dan mensen die tijdens de rantsoenering zijn geboren. 
Ook neemt de kans om een opleiding af te ronden met 
9,2 procent af voor mensen die net na de rantsoenering 
zijn geboren. 
Gertler, P. en T. Gracner (2022) The sweet life: The long-term effects of 
a sugar-rich early childhood. NBER Working Paper, 30799.

Kostbare lage inflatie 
Als een centrale bank over lange-
re tijd niet in staat is de inflatie op 
te trekken tot het inflatiedoel, kan 
dat de kosten van overheden met 
dezelfde munteenheid opjagen. 
Dat tonen Andreolli en Rey met 
een theoretisch model en vervol-
gens met data van de eurozone. 
Lidstaten met veel schulden met 
een lange looptijd en een hoge 
staatsschuld als percentage van 
het bruto binnenlands product, 
betalen een te hoge rente als 
gevolg van de te lage daadwerke-
lijke inflatie. Dat komt omdat de 
lidstaten hun schuldenstructuur 
traag aanpassen en door de lage 
inflatie de schulden verkeerd wor-
den geprijsd. Lage inflatie kan zo 
dus kostbaar uitpakken voor de 
overheid.
Andreolli, M. en H. Rey (2023) The fiscal 
consequences of missing an inflation tar-
get. NBER Working Paper, 30819.

Inflatie schaadt overheid
De hoge inflatie heeft niet alleen 
het vertrouwen van Nederlanders 
in De Nederlandsche Bank en 
de Europese Centrale Bank ver-
laagd, maar ook het vertrouwen 
in de overheid. Tot deze conclusie 
komen Van der Cruijsen et al. op 
basis van een enquête onder ruim 
2.400 Nederlanders, gehouden 
van maart tot april 2022. Ruim 
zeventig procent van de respon-
denten vindt dat het de taak van 
de overheid is om prijsstabiliteit 
te bewaren, terwijl slechts de 
helft denkt dat dit (ook) de taak 
is van de Europese Centrale Bank. 
Hierdoor rekenen respondenten 
de huidige inflatiegolf ook de 
overheid aan, en daalt daarbij 
hun vertrouwen. 
Cruijsen, C. van der, J. de Haan en 

M. van Rooij (2023) The impact of high 
inflation on trust in national politics and 
central banks. DNB Working Paper, 762.

Overdreven functietitels 
Amerikaanse bedrijven verwerken de ter-
men ‘manager’ of ‘director’ in titels voor 
niet-managementfuncties, zodat ze geen 
extra salaris voor overuren hoeven te beta-
len. Tot deze conclusie komen Cohen et 
al. op basis van een eventstudie rondom 
de invoering van een nieuwe wet. De wet 
ontziet bedrijven van de plicht om mini-
maal 150 procent van het loon voor over-
uren te betalen, wanneer het de overuren 
van een manager betreft. Nadat de wet 
was ingegaan, plaatsten bedrijven bijna vijf 
maal zoveel vacatures met woorden zoals 
‘manager’ in de titel dan daarvoor (zoals 
‘manager klantervaringen’, in plaats van 
‘medewerker servicebalie’). Naar schatting 
verlagen bedrijven hiermee hun loonkos-
ten voor overuren met 13,5 procent.
Cohen, L., U. Gurun en N.B. Ozel (2023) Too many 
managers: The strategic use of titles to avoid overtime 
payments. NBER, 30826. 

Econoom drukt loon 
Wanneer een manager met een bedrijfs-
economische graad de manager zonder 
graad vervangt, verbeteren de bedrijfs-
resultaten van het bedrijf. Niet omdat er 
een verschil is in de productiviteit van de 
manager, maar doordat de salarissen ver-
laagd worden. Acemoglu et al. laten dit 
zien voor de Verenigde Staten en Dene-
marken. De afname in lonen komt door 
de onwil van managers met een graad om 
extra winsten te delen met de werknemers. 
De managers zonder graad verhogen wel 
de lonen na de extra winsten. Het verschil 
lijkt te kunnen woren verklaard door de 
uitgedragen waarden in het bedrijfseco-
nomisch onderwijs. 
Acemoglu, D., A. He en D. le Maire (2022) Eclipse 
of rent-sharing: the effects of managers’ business edu-
cation on wages and the labor share in the US and 
 Denmark. NBER Working Paper, 29874.

Banen vervangen
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Door het grotendeels wegvallen van het Russi-
sche gas kampten we het afgelopen jaar niet 
alleen met hoge prijzen, maar zijn ook de plan-

nen voor de energietransitie uit het lood geslagen. Het 
plan was dat gas zeker in de komende decennia nog een 
relatief grote rol zou spelen bij de energie voorziening, 

zo laat Pieter Boot in deze ESB zien. Op 23 april vorig 
jaar zorgden zon en wind weliswaar voor meer energie 
dan we nodig hadden, met negatieve stroomprijzen als 
gevolg (NOS, 2022), maar beide hernieuwbare bronnen 
kunnen niet in onze energie voorzien tijdens de vele 
donkere en windstille uren. In die uren had Nederland 
graag de gascentrales laten draaien, want gas is verge-
leken met andere fossiele brandstoffen relatief emis-
siearm en de centrales zijn flexibel inzetbaar. 

Geen makkelijke oplossing 
Hoe nu verder zonder het Russische gas? Een aange-
wezen oplossing is er niet. Op de korte termijn heeft 
de aanvoer van vloeibaar gas (lng) ons uit de brand 
geholpen. Maar, zo stelt Pieter Boot in zijn bijdrage, 
de grootschalige investeringen in lng-terminals en de 
langlopende contracten op de lng-markt maken de 
uitfasering van gas op de langere termijn – richting 
2050 – nog moeilijker. Lng mag dan een deel van het 
antwoord zijn, al dan niet in combinatie met water-
stof, maar het volledig inzetten op lng zal de benodig-
de energietransitie schaden. 

In het eerste deel van dit tweeluik stelden Reyer 
Gerlagh en Herman Vollebergh dat het nu tijd wordt om 
grootschalig te investeren in energieopslag ( Gerlagh 
en Vollebergh, 2023). Zo zouden we momenten van 
overvloedige energie kunnen benutten om de donkere 
en windstille uren te overbruggen. De economische 
situatie is er rijp voor, en de innovaties volgen elkaar 
snel op. Dat is veelbelovend, maar er is geen garantie 
dat er een opslagtechnologie zal komen die een volle-
dig hernieuwbare energievoorziening mogelijk maakt. 

Groen gas is in theorie een optie, maar het aan-
bod is nu al schaars. Annet Jantien Smit en Ruud Paap 
doen in dit nummer voorstellen om de productie aan 
te jagen en het huidige aanbod maatschappelijk opti-
maal te benutten. De huidige productie staat echter in 
geen verhouding tot de hoeveelheid Russisch gas die 
we tot vorig jaar geïmporteerd hebben. Groen gas zal 
dus hooguit een kleine bijdrage gaan leveren. 
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Noot van de redactie
In dit nummer vindt u tevens een bespreking van de Nobelprijs 
van 2022 door Arnoud Boot. Persbureau Bloomberg berichtte 
op 16 december 2022 dat Washington University aantijgin-
gen onderzoekt van grensoverschrijdend gedrag door Philip 
 Dybvig (Bloomberg, 2022). Het is echter niet duidelijk wanneer 
dit onderzoek wordt afgerond, en of de resultaten door de uni-
versiteit openbaar gemaakt zullen worden. Door Bloomberg 
gevraagd om een reactie hierop, stelt Tore Ellingsen, voorzitter 
van het Nobelcomité voor economie: “As long as the university has 
not determined that Dybvig has done something wrong, I think we 
owe him an untarnished celebration of his great scientific achieve-
ment.” Met de publicatie van het artikel volgen we als redactie 
deze lijn van het Nobelcomité.
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En kernenergie dan? Het kabinet heeft hierop een 
voorschotje genomen door aan te kondigen dat het 
stappen gaat zetten om twee extra centrales te bou-
wen. Jasper J. van Dijk bespreekt in dit nummer de 
voor- en nadelen en de extra informatie die er nodig is 
om tot een goede beleidsafweging te komen. Machiel 
Mulder en Arjen Veenstra dragen een steentje bij aan 
de benodigde informatie met hun modelanalyse van 
een energiesysteem waarin hernieuwbare energie-
bronnen een grote rol spelen. Ze tonen dat het erg 
kostbaar zal worden om ook de laatste energie op te 
wekken met zon en wind. Zo kostbaar dat  kernenergie 
er – ondanks de hoge investeringskosten – gunstig 
bij afsteekt. Ook voor waterstof, waar beleidsmakers 
nu op inzetten (Keijzer-Baldé, 2023), zijn volgens hun 
analyse meer subsidies nodig dan voor kernenergie. 
Vanwege het radioactieve afval en de (weliswaar klei-
ne) kans op nieuwe kernrampen à la Tsjernobyl, is ook 
kernenergie echter politiek gecompliceerd.

Meerdere wegen bewandelen 
Wat gas betreft lijkt er dus vooralsnog geen ideaal 
alternatief voor handen. Het is daarom noodzake-
lijk om alle opties te verkennen, zo adviseert Pieter 
 Hasekamp in zijn column in dit nummer. Door groene 
innovatie te stimuleren zonder ons op specifieke tech-
nieken vast te leggen, kunnen we onze kansen sprei-
den. Het is daarbij niet onwaarschijnlijk dat de golden 
bullet uitblijft, en we het zullen moeten hebben van 
een combinatie van oplossingen, waarbij er naast lng, 
energieopslag (al dan niet via waterstof), groen gas en 
kernenergie, ook energiebesparing, op de piekuren in 
het aanbod aangepast energieverbruik, CO2-opvang 
en -opslag, en wellicht ook  vooralsnog onbekende 
technieken een steentje kunnen bijdragen.

Aandacht voor energie-infrastructuur 
Hoe dan ook is het van belang om de energie- 
infrastructuur voor te bereiden op de groeiende rol 
van hernieuwbare energie. Robert Hensgens,  Martijn 

van Heugten en Maurice Koerse betogen in dit num-
mer dat er daarvoor een hoger rendement voor net-
beheerders is vereist, zodat zij de noodzakelijke 
investeringen, bij gebrek aan middelen, niet voor-
uit schuiven.  Leendert Florusse stelt bovendien een 
andere marktstructuur voor. Met de opkomst van her-
nieuwbare energie is niet zozeer de opwekcapaciteit 
schaars, als wel de netwerkcapaciteit op de piekmo-
menten. Door het gebruik van de netwerkcapaciteit 
te beprijzen, worden energieleveranciers geprikkeld 
om de energie op de juiste momenten en plekken op 
te wekken – wat ook de benodigde investeringen van 
netbeheerders zou kunnen beperken. 

Geen onbegaanbaar pad 
De snellere uitfasering van gas zet 
de energietransitie dus op een onge-
baand, maar niet noodzakelijkerwijs 
onbegaanbaar pad – en de overheid kan 
helpen bij het bewandelen ervan.
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Gastekort vergt bijsturing 
plannen energietransitie  

I n de zomer van 2019 werd er in Nederland afgespro
ken om ‘van het aardgas af te gaan’. In het Klimaat
akkoord werd er aan gemeenten meegegeven om 
plannen te maken hoe dat in de gebouwde omgeving 

in 2050 mogelijk zou zijn, met tussenstappen in 2030. Ook 
het algehele gasverbruik zou in Nederland flink moeten 
dalen in 2050. Velen deden daar een beetje lacherig over. 

Sinds de gascrisis als gevolg van de Russische inval 
in Oekraïne is afbouw van de gasafhankelijkheid plotse
ling hoogst urgent. En door het huidige gastekort zijn de 
geplande afbouwpaden bovendien uit het lood geslagen. 

Het tekort kan worden beperkt door nieuwe inves
teringen in gasfaciliteiten (zoals de lngterminals), maar 
dat maakt de uitfasering van gas op de langere termijn nog 
moeilijker. Wat is wijsheid?

In dit artikel ga ik eerst in op de ramingen voor de 
energievoorziening op lange termijn, om dan terug te kij
ken naar de aardgasvoorziening in de komende jaren en de 
mogelijke alternatieven daarop. 

Ramingen lieten al dalend gasgebruik zien
Het uitfaseren van gas was al voor de huidige crisis een 
behoorlijke opgave. Om de energietransitie te begeleiden 
hebben steeds meer landen een doel geformuleerd om in 
of vóór 2050 nettonul broeikasgasemissies te hebben – de 
resterende emissies worden gecompenseerd door opname 
van broeikasgassen via bijvoorbeeld bomen of biomassa in 
combinatie met de opslag van koolstof. Er werd daarom 
ook steeds meer nagedacht over hoe de energievoorziening 
er dan zou kunnen uitzien. 

Er zijn verschillende ramingen beschikbaar die de rol 
van gas in de energiemix voorspellen. De ramingen voor 
het gebruik van gas gingen al voor de crisis allemaal uit van 
een dalende trend. 

Europese Unie
In de Europese Unie is de aardgasvraag al over zijn piek 
heen. In 2021 was deze bijvoorbeeld vijf procent lager dan 
in 2010, zo blijkt uit de in november gepubliceerde jaar
lijkse World Energy Outlook van het Internationaal Ener
gieagentschap (IEA), waarin ook cijfers zijn vermeld voor 
de Europese Unie (IEA, 2022a). In de IEAraming, met 
het nu in de EUlidstaten vastgestelde en geraamde beleid, 
daalt de vraag naar aardgas in 2030 met zo’n twintig pro
cent (van 421 naar 340 miljard kubieke meter), om in 2050 
(235 miljard kubieke meter) op toch nog meer dan de helft 
van die in 2021 uit te komen. 

Het IEA heeft verder nog twee ramingen met lagere 
broeikasgasemissies: in de ene raming voeren de landen uit 
wat ze in internationaal kader hebben beloofd (Announced 
Pledges Scenario, APS) en komt de EU ook de afspraken 
na die ze gemaakt hebben na de Russische inval in Oekra
ine. In het andere beeld koerst de hele wereld op nettonul
emissies in 2050. Voor de Europese Unie maakt dat qua 
maatregelen nauwelijks uit, omdat met de toezeggingen 
in 2050 al netto nul wordt bereikt. Omdat het APSbeeld 
beleidsmatig ook per regio is berekend, baseer ik me daar
op. In het APS bedraagt de EUaardgasvraag in 2050 (45 
bcm) iets meer dan tien procent van die in 2021 (421 bcm). 
Deze raming van het IEA komt overeen met de scenario’s 
die er voor de ons omringende landen zijn opgesteld. 

Nederland
Ook in Nederland is er tot 2050 nog een rol weggelegd 
voor gas in onze ramingen. In 2020 was het aandeel gas in 
het finale energieverbruik in Nederland 32 procent, tegen 
een vergelijkbare 34 procent in het VK, tegenover 28 pro
cent in Duitsland, maar tegen een lagere 22 procent gemid
deld in de Europese Unie. In de gebouwde omgeving is 
het aandeel aardgas in de verwarming van Nederland zelfs 
85 procent, veel meer dan elders in de EU. We zien zo dat 
Nederland (en het VK) van oudsher gasproducerende lan
den zijn, tegenover een Duitsland, dat al decennialang ver
trouwt op goedkoop en stabiel Russisch gas.

Nederland heeft geen standaard nettonulbeeld. De 
meest toonaangevende zijn vier geheel verschillende ramin
gen van de netbeheerders, en twee scenario’s van TNO. In 
de ramingen van de netbeheerders ligt de nadruk op Euro
pese samenwerking, kan het beleid ook primair nationaal 
zijn en is er al dan niet ruimte voor veel regionale initia
tieven. Dat resulteert in verschillende cijfers aangaande de 
energievraag en de samenstelling daarvan. TNO heeft twee 
scenario’s voor het bereiken van nettonul broeikasgasemis
sies, waarin in het ene de aanpassing van menselijk gedrag 

De meeste transitiescenario’s gaan uit van een geleidelijke uitfa-
sering van gas. Met de oorlog in Oekraïne is de beschikbaarheid 
van gas echter flink afgenomen. Wat te doen? 

IN HET KORT
 ●Om de nul-emmisiescenario’s van 2050 te bereiken is er een 
geleidelijke, maar forse reductie van gasgebruik nodig. 
 ● Er wordt nu geïnvesteerd in nieuwe gasinfrastructuur voor lng, 
maar dat staat op gespannen voet met de transitie.
 ●Om het gastekort op te vangen zijn gedragsveranderingen, 
besparingsmaatregelen, en investeringen in waterstof nodig.

NAAR EEN NIEUWE ENERGIEMIX BESCHOUWING
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een belangrijke rol speelt, en in het andere de oplossing 
geheel gezocht wordt in schone technologie. 

Bij de uitvoering van het huidige Nederlandse beleid 
– dat nog lang niet op weg is om in 2050 nettonul te rea
liseren – is de prognose van de Klimaat en Energieverken
ning (KEV) dat de vraag naar aardgas van 2021 tot 2030 
met ruwweg een kwart tot een derde zal dalen, waarbij de 
bandbreedte afhankelijk is van de positie van Nederlandse 
gascentrales in de NoordwestEuropese elektriciteitsmarkt 
(PBL, 2022). 

Het snelst gaat de daling in de elektriciteitsvoorzie
ning, die steeds meer gedomineerd zal worden door de 
opwekking middels wind op zee. We hebben dan nog wel 
gascentrales nodig voor als de wind niet waait of de zon 
niet schijnt, maar ze zullen wel steeds minder draaien. De 
aardgasvraag in de glastuinbouw neemt ook fors af – met 
een derde. In de gebouwde omgeving is de afname een 
kwart, maar de KEV verwacht dat deze afname in de indus
trie minder zal zijn. 

Huidige gascrisis leidt tot tekorten
De gascrisis heeft het speelveld veranderd ten opzichte van 
de ramingen. De problemen op de gasmarkt begonnen al 
in 2021, door achterblijvende investeringen in nieuwe win
ning en een oplevende economie na corona (Yergin, 2022). 
Rusland begon daarnaast vanaf najaar 2021 minder gas te 
leveren. 

In een poging om Rusland minder inkomsten uit ener
gie te bezorgen, heeft de Europese Unie in het voorjaar van 
2022 het RePowerEUbeleid geformuleerd, waarin er meer 
import van lng, meer biomethaan en waterstof, een vrijwil
lige tijdelijke vermindering van het gasverbruik, en meer 
hernieuwbaar opgewekte elektriciteit is voorzien. 

Ook heeft energiebesparing het makkelijker gekregen, 
want in de portemonnee betaalt het nu sneller uit. Het 

IEA raamde in december 2022 dat de  EUgasvraag in 2022 
ruim tien procent lager zou zijn dan die in 2021 (van 410 
naar 360 bcm), waarvan de helft door besparing en minder 
elektriciteitsproductie uit gas, en de andere helft door weg
gevallen industriële productie (IEA, 2022b). De procen
tuele vraagreductie in Nederland is  het dubbele (Bruegel, 
2022), mede door minder kunstmestproductie. 

Mede vanwege de forse energiebesparing en rela
tief zachte winter, zijn rampen vooralsnog uitgebleven, 
ondanks de vele zorgen. Maar al in de loop van 2022 ging 
de grootste zorg uit naar 2023/2024, en dat is nog steeds 
het geval. Tot de zomer van 2022 bleef Rusland – voorheen 
de grootste gasleverancier die voor veertig procent van het 
totale aanbod zorgde – immers nog leveren, maar daar kan 
nu niet meer op worden gerekend. 

 Het IEA verwacht bij een strengere winter in 2023 een 
mogelijk tekort van zo’n vijftien procent van de Europese 
gasvraag – met een berekende vraag van 395 bcm en een 
mogelijk aanbod van slechts 338 bcm.  Het in gang gezette 
beleid zou de helft daarvan kunnen opvangen. Er is veel 
geïnvesteerd in lngterminals, maar het omvangrijke extra 
lngaanbod is pas vanaf 2025/2026 te verwachten. Extra 
kolencentrales zijn al opgestart, maar deze waren meer 
nodig om de wegval van Franse kerncentrales en Spaanse 
waterkracht te compenseren, dan dat ze voor minder gas
gebruik zorgden. Voor de andere helft is er vooral een blij
vende inzet op gedragsaanpassing nodig. Ook andere orga
nisaties verwachten tot 2025 een krappe en onzekere markt 
(Equinor, 2022). 

Een verder punt van zorg zijn de regionale verschil
len in kwetsbaarheid bij een volledige wegval van Russisch 
gas. Deze is het grootst in de deelmarkt Benelux, Duitsland 
en MiddenEuropa (OIES, 2022). Duitsland is bovendien 
zeer bezorgd over de positie van de chemische industrie. 
Een bedrijf als BASF, dat in Ludwigshafen over het groot
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ste geïntegreerde chemiecomplex ter wereld beschikt, ver
wacht dat het prijsnadeel met de VS zo groot zal blijven 
dat het eigenlijk zinloos is om nog grote investeringen in 
Europa te doen (CLEW, 2023). Voor alle energieintensie
ve industrie geldt in zekere zin hetzelfde: de te berekenen 
gasprijs de komende jaren is in Europa globaal het dubbele 
van die in de VS. 

Het is wat dat betreft overigens opmerkelijk hoe 
Nederland in het Europese gasdebat ontzien wordt. De 
terugval van de Nederlandse gasproductie uit Groningen 
in de laatste vijf jaar is immers ruwweg gelijk aan een kwart 
van de Russische aanvoer in 2021. 

Knelpunt op de middellange termijn
Op de middellange termijn liggen er twee andere proble
men groot op tafel. Als vervanging van het Russische pijp
leidinggas is lng nodig. De vraag is ten eerste hoeveel we 
nodig hebben. De Duitse plannen voor lngterminals tellen 
al op tot méér dan de vroegere import van Russisch gas –  en 
wellicht is slechts een derde daarvan nodig (CLEW, 2023).

De tweede vraag is hoe we deze lng gaan contracteren. 
Europa was gewend om aardgas op de spotmarkt af te reke
nen, maar nu er naast vervoer van lng ook nieuwe gaspro
ductie nodig is, moet deze verkregen worden middels lan
getermijncontracten van doorgaans vijftien à twintig jaar. 
De meeste nieuwe leveranties beginnen rond 2025/2026, 
en een contract van vijftien à twintig jaar kan dan nog gel
dig zijn op het moment waarop Duitsland de wettelijke 
nettonulemissies moet hebben (2045). Ook het Neder
landse energiesysteem zou rond die datum nettonul moe
ten zijn, om de resterende emissies uit de landbouw en het 
landgebruik te kunnen compenseren. Vanuit dit oogpunt is 
het van belang om de beleidsopties die Nederland heeft om 
dit probleem op te lossen te evalueren.

Waterstof kan het gat deels opvullen
Waterstof gaat waarschijnlijk een rol spelen in het opvullen 
van de gaten die door het gastekort zijn ontstaan. Waterstof 
speelde al voor het huidige gastekort een belangrijke rol bij 
het verminderen van de broeikasgasemissies. Zo daalt in 
Duitsland het aandeel aardgas in de energievoorziening 
in het nettonulscenario van DENA van 24,7 procent in 
2018 naar 21,2 procent in 2030 en 7,7 procent in 2045 – 
het jaar waarop Duitsland nettonul wil bereiken, dus vijf 
jaar eerder dan de EU of Nederland (Boot, 2022; ETES, 
2022). Tegenover de dalende gasvraag in Duitsland, staat 
een toenemend aandeel van groene waterstof: van nul nu, 
via 1,9 procent in 2030, naar 15,3 procent in 2045. Het 
totaal aandeel gassen in de Duitse energievoorziening blijft 
zo ruwweg gelijk en ze blijven nodig omdat een overschot 
aan elektriciteit niet opgeslagen kan worden voor tijden 
met een tekort; ook is stroom nodig voor het bereiken van 
hoge temperaturen, voor de vervaardiging van grondstof
fen en voor het transport. De totale energievraag daalt fors, 
zodat de hoeveelheid gebruikte gassen in 2045 zestig pro
cent is van de huidige. 

Ook het Verenigd Koninkrijk zette al in op waterstof. 
In het Verenigd Koninkrijk is gas – net als in Nederland – 
relatief belangrijk. In 2020 was het aandeel gas in het finale 
energieverbruik 34 procent, iets meer dan in Nederland.

In het Verenigd Koninkrijk is de nettonulstratregie verge
lijkbaar met Duitsland, zij het dat daar een debat gevoerd 
wordt of er in de gebouwde omgeving het beste vooral op 
elektrificatie dan wel op een combinatie met schone gassen 
ingezet kan worden.

Toch bestaan er wat betreft de rol van waterstof in 
het geval van Nederland nog een aantal onzekerheden. Er 
is in Nederland namelijk geen eenduidig toekomstbeeld 
wat betreft de mate van gebruik van waterstof in de ener
gievoorziening. Het TNOscenario dat uitgaat van ver
andering van menselijk gedrag, en waarin de productie 
van schone elektriciteit tot een maximum wordt opgerekt, 
komt tot ongeveer twintig procent van het energieverbruik 
uit waterstof. Maar het is vraag of dat zal worden gehaald 
want in het gedragsscenario is er verondersteld dat er fors 
internationaal beleid op brandstoffen voor de internatio
nale transportsector zal komen. Dat heeft een relatief groot 
effect vanwege de belangrijke rol van het internationale 
(zee en lucht) transport in Nederland (waarbij er behoefte 
is aan de zogeheten bunkerbrandstoffen). Zonder interna
tionale afspraken zal het effect kleiner zijn, want Nederland 
kan er nauwelijks nationaal beleid voor maken. Zonder die 
gedragsverandering is het denkbaar dat de vraag naar aard
gas groter blijft dan die naar waterstof. In het TNOscena
rio zonder gedragsverandering wordt er minder gerekend 
op internationale afspraken en komt het waterstofgebruik 
in Nederland lager uit. Drie van de vier ramingen van de 
netbeheerders zitten hier tussenin. 

Directe elektrificatie alternatief voor  waterstof
Beter is het wellicht direct te elektrificeren dan via de 
omweg van watertof. De keuze tussen directe elektrificatie 
en waterstof is een politieke kwestie. Het gaat dan vooral 
om twee overwegingen. De eerste is in welke mate er de 
voorkeur wordt gegeven aan directe elektrificatie – dus zo 
veel mogelijk elektriciteit in het noodzakelijke energiever
bruik in gebouwen, bedrijven en transport – of dat er voor
al waarde wordt gehecht aan de ontwikkeling van water
stof. Energetisch is elektrificatie het beste – men verliest 
een derde van de energie wanneer waterstof met behulp 
van elektriciteit wordt gemaakt – maar waterstof kan veel 
gemakkelijker getransporteerd en opgeslagen worden dan 
elektriciteit. Dit is niet alleen een kwestie van autonome 
kosten(ontwikkeling), maar ook van de vraag waar de sub
sidies heengaan, en welke prioriteit de verzwaring van de 
elektriciteitsnetten krijgt. 

De tweede overweging is hoeveel van die benodigde 
waterstof we in eigen land zouden willen produceren, en 
hoeveel ervan we willen importeren. Eigen productie geeft 
een zekerder gevoel, maar import uit SubSaharaAfrika 
of het MiddenOosten kan uiteindelijk goedkoper zijn. 
Een bepaalde mate van import is dan zeker te overwegen 
als het uit verschillende regio’s komt, zolang deze voor de 
opbrengst net zozeer van ons afhankelijk zijn als wij van 
hen wat betreft de voorziening. Een land als Duitsland is 
hard bezig met concrete afspraken over grootschalige leve
ring van schone waterstof, maar het Verenigd Koninkrijk 
denkt zo veel ruimte voor wind op zee te hebben dat water
stofimport niet nodig is. Nederland zal daar tijdig een stra
tegische positie in moeten bepalen. 

NAAR EEN NIEUWE ENERGIEMIX
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Stevige beleidskeuzes zijn nodig
Er moet dus over nagedacht worden hoe het gastekort op 
middellange termijn op te lossen. Dat is niet eenvoudig, 
want Europa opereert in een markt waarbij de verkoper 
meer te zeggen heeft dan de koper. Er zijn een paar mogelijke 
opties. De eerste is om het gasverbruik terug te brengen om 
zo niet te veel aardgas te hoeven kopen, bijvoorbeeld door in 
2030 een derde te besparen, in 2040 twee derde, en in 2050 
85 procent. Dan stuur je dus niet alleen op een verminde
ring van de broeikasgasemissies, zoals nu het geval is, maar 
voeg je daar kwantitatieve doelen over energiebesparing aan 
toe. In de na te streven maatwerkafspraken met de energie
intensieve industrie gaat het dan niet alleen om reductie van 
broeikasgasemissies, maar ook over het energieverbruik. In 
zo’n benadering zou je bijvoorbeeld serieus kunnen naden
ken of de voor kunstmest benodigde grondstof –  ammoniak 
– niet beter elders gemaakt kan worden. Meer nadenken hoe 
de energievraag kan dalen is in lijn met het Europese beleid, 
en als die ammoniak elders met hernieuwbare energie kan 
worden gemaakt, biedt dat ook klimaatwinst.  

De tweede optie is om de overgang naar waterstof nu 
concreet in de beschouwing mee te nemen. Een voorbeeld 
is de recente overeenkomst tussen Duitsland en Noorwe
gen, waarin het Noorse Equinor en het Duitse RWE samen 
gascentrales in Duitsland gaan bouwen – om kolencentra
les te vervangen, en om voor elektriciteit te zorgen als het 
niet waait en de zon niet schijnt. Deze schakelen eerst over 
op waterstof uit aardgas dat koolstofarm is gemaakt door 
de koolstof af te vangen en ondergronds op te slaan, en 
daarna op waterstof dat door elektrolyse via windenergie op 
zee is opgewekt. Zo’n overeenkomst heeft voor beide lan
den voordeel. Een ander voorbeeld is om, in de noodzake
lijk te sluiten langetermijncontracten voor gaslevering, de 
mogelijkheid in te bouwen deze later – als het aardgas hier 
niet meer nodig is – door te kunnen verkopen aan (armere) 
landen die redelijkerwijs hun nettonulemissie pas later 
hoeven te bereiken. 

Een bijkomende vraag is hoe de overgang van aardgas 
naar schone gassen vorm kan krijgen. Deze zijn immers 
nog duurder – waarschijnlijk tot 2030 –  maar zullen toch 
geleidelijk aan op de markt moeten komen. Zoals gezegd 
kunnen we die deels importeren, maar we willen ze ook 
zelf maken. Dat zal voor een deel gebeuren middels subsi
dies – zoals dat nu vooral het geval is – maar het kan ook 
gebeuren door een verplichting om een bepaald percentage 
biomethaan of schone waterstof bij te mengen. Dat laatste 
is bij transportbrandstoffen al gebruikelijk, en is op de gas
markt technisch mogelijk.

Gebrek aan samenwerking bemoeilijkt pad
Een bemoeilijkende factor bij de het beleid is overigens 
dat de huidige ramingen er nog flink naast kunnen zit
ten. De ramingen voor het afbouwen van gas in Neder
land en Europa gaan allemaal uit van blijvende internati
onale samenwerking. Dit is echter – zoals we aan den lijve 
hebben ondervonden door de oorlog in Oekraïne – geen 
vanzelfsprekendheid, en kan de voortgang van de transitie 
bemoeilijken. 

Sommige waarnemers vinden dat de raming van het 
IEA te zeer uitgaat van een harmonieuze wereld. Er zijn 

immers ook geopolitieke factoren die meewegen, zoals 
internationale conflicten die aanbodschokken van gas of 
andere grondstoffen teweeg kunnen brengen. Daarom is 
het de moeite waard om nog twee ramingen van het Noorse 
Equinor mee te nemen, waarvan er één expliciet uitgaat van 
een wereld waarin er weinig wordt samengewerkt (Equinor, 
2022). Het Equinor heeft twee ramingen gemaakt waarbij 
er onderscheid wordt gemaakt tussen samenwerking in de 
wereld en geen samenwerking – zowel wat betreft voorzie
ningszekerheid als decarbonisatie: in de raming Walls is er 
geen sprake van samenwerking en in de raming Bridges wel. 
In de raming zonder samenwerking (Walls) wordt de tem
peratuurstijging van 1,5 graad dan ook niet gehaald, maar 
in de tweede raming (Bridges) wel. 

De Equinorscenario’s illustreren hoe onzeker de daad
werkelijke ontwikkeling van gas in de energiemix kan zijn. 
Vooral de mate van energiebesparing verschilt in de twee 
scenario’s. Het resultaat is dat de aardgasvraag in de Euro
pese Unie in Walls in 2050 (194 bcm) nog bijna de helft 
is van die in 2019 (403), en in Bridges (71 bcm) minder 
dan twintig procent. Vanaf de jaren dertig wordt aardgas 
in Bridges grotendeels door schone waterstof vervangen, 
maar in Walls lukt dat veel minder. In Bridges is het aard
gasverbruik in 2050 in de EU zo’n 71 bcm, terwijl er 262 
bcm schone waterstof wordt geproduceerd. In Walls is de 
verhouding andersom: daar is er sprake van nog 194 bcm 
aardgasverbruik, tegen 39 bcm schone waterstofproductie. 

Conclusie
Bij het huidige beleid, maar meer nog bij een nulemissie
beleid, zal de vraag naar aardgas in de EU gaan afnemen, en 
deels vervangen worden door inzet van schone gassen. In 
2050 is het aardgasgebruik echter niet nul en, als verschil
lende grote regio’s er niet in slagen goed samen te werken, 
zelfs nog aanzienlijk. Extra aanbod van lng is nu nodig, 
maar de daarvoor noodzakelijke langetermijncontracten 
kunnen op gespannen voet staan met de Europese klimaat
ambities. Sterker inzetten op vermindering van energie
vraag kan die spanning verminderen; ook waterstof speelt 
daarin een rol. 
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Overheid moet gebruik 
schaars groen gas slimmer 
stimuleren

N ederland is voor 27 procent van haar aardgas-
verbruik, oftewel 10 miljard kubieke meter (10 
bcm) (data: GasTerra), afhankelijk van invoer 
uit Rusland. Als gevolg van de oorlog in Oekra-

ine wil de EU de import van Russisch gas stoppen in 2030 
(Europese Commissie, 2022) en moet Nederland op zoek 
naar alternatieven. 

Een duurzaam alternatief voor Russisch aardgas is 
groen gas. Dit artikel verkent hoe groen gas tegen zo laag 
mogelijke kosten kan worden geproduceerd en zo kan wor-
den ingezet waar de maatschappelijk toegevoegde waarde 
ervan het grootst is. 

Productie, gebruik en voordelen van groen gas
Groen gas wordt geproduceerd door de vergisting van 
rest(afval)stromen, zoals gft, mest, bermgras of zuiverings-
slib. Bacteriën zetten reststromen om in biogas. Biogas 
wordt gebruikt voor warmte- of elektriciteitsproductie, of 
het wordt opgewerkt tot aardgas-kwaliteit. Het opgewerkte 
biogas heet ‘groen gas’ en kan direct in het aardgasnet wor-
den geïnjecteerd en is zonder aanpassingen in alle installa-
ties te gebruiken die nu aardgas toepassen, zoals industriële 
ovens en boilers, maar ook in cv-ketels en gasfornuizen in 
de gebouwde omgeving. 

In plaats van het te gebruiken als aardgas kan groen gas 
ook vervloeid worden tot bio-lng (bio liquefied natural gas) 
voor gebruik als duurzame transportbrandstof. Het is dan 
zeer geschikt voor zwaar transport zoals vrachtwagens en 
schepen. Groen gas kan verder onder hoge druk gecompri-
meerd worden tot bio-cng (bio compressed natural gas), en is 

zo als transportbrandstof voor bijvoorbeeld auto’s te gebrui-
ken. Figuur 1 illustreert de verschillende toepassingen. 

Groen gas is duurzamer dan fossiel aardgas. Groen-
gasproductie uit de vergisting van bijvoorbeeld mest zorgt, 
vergeleken met huidige verwerkingsprocessen, voor een 
vermindering van methaanemissies. Verder brengt de ver-
branding van groen gas geen ‘nieuwe’ kool-stofatomen uit 
diepe aardlagen in de atmosfeer. Zo reduceert het gebruik 
van groen gas in plaats van fossiel aardgas CO2-emissies. 
Tot slot draagt de groengasproductie bij aan het ontstaan 
van een circulaire economie door reststromen als grondstof 
te gebruiken, en is er meer leveringszekerheid bij het produ-
ceren van het groene gas. 

Forse stimulering van de vraag naar groen gas
Beide marktroutes voor groen gas (verkoop als aardgas en 
verwerking tot bio-lng) worden fors gestimuleerd. Tabel 1 
vergelijkt de opbrengsten en kosten bij beide marktroutes. 
De aanname is hier dat de bio-lng gebruikt kan worden door 
de producent, bijvoorbeeld een afvalverwerker met eigen 
voertuigen. De getallen in de tabel zijn representatief voor 
producenten met een year ahead-contract in augustus 2022.  

Bij productie van groen gas voor gebruik in de gebouw-
de omgeving kunnen producenten aanspraak maken op een 
SDE++-subsidie voor de zogenaamde onrendabele top en 
inkomsten uit Garanties van Oorsprong (GvO) die worden 
afgegeven op groen gas. Vanaf 2025 komt daar een bijmeng-
verplichting voor de gebouwde omgeving bij. Met deze in 
het Coalitieakkoord aangekondigde verplichting wil het 
kabinet de groei van het groengasvolume stimuleren.

De vraag naar transportbrandstoffen zoals bio-lng en 
bio-cng wordt al gestimuleerd met een Europese bijmeng-
verplichting. Deze bijmengverplichting wordt gereguleerd 
via certificaten voor Hernieuwbare Brandstofeenheden 
(HBe’s). Iedere brandstofleverancier die 1 GigaJoule her-
nieuwbare brandstof aan de transportmarkt levert, krijgt 
een certificaat en leveranciers die meer hernieuwbare trans-
portbrandstoffen leveren dan vereist in de bijmengverplich-
ting kunnen deze certificaten verhandelen aan leveranciers 
met een tekort. Deze HBe-waarde neemt de komende jaren 
toe, omdat de bijmengverplichting jaarlijks oploopt tot 28 
procent in 2030, maar het aanbod achterblijft. 

Inmiddels is de waardeontwikkeling van HBe’s zodanig 
opgelopen dat steeds meer ontwikkelaars van groenegas-
installaties kiezen voor de productie van bio-lng, in plaats 

Groen gas geldt als aantrekkelijk alternatief voor de invoer van 
gas uit Rusland. Hoe kan de productie daarvan tegen zo laag 
mogelijke maatschappelijke kosten worden gestimuleerd en het 
groene gas zo efficiënt mogelijk worden ingezet?

IN HET KORT
 ●Ambitieuze beleidsdoelen en diverse stimuleringsmaatregelen 
maken de vraag naar groen gas veel groter dan het aanbod is.
 ● Zonder prijsdempende maatregelen en innovatie in de productie 
van groen gas zal de prijs van groen gas fors stijgen tot 2030.

NAAR EEN NIEUWE ENERGIEMIX VERKENNING
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van groen gas voor de gebouwde omgeving. Ondernemers 
die hiervoor kiezen, hebben op basis van de huidige HBe-
waarden een ruim veertig procent hoger rendement. 

Meer vraag dan aanbod van groen gas
De bestaande Europese bijmengverplichting vereist dat 
grote brandstofleveranciers in 2022 17,9 procent van hun 
brandstoffen in de vorm van hernieuwbare transportbrand-
stoffen zullen leveren, waaronder bio-cng en bio-lng. Het 
kabinet heeft in het Coalitieakkoord een nieuwe bijmeng-
verplichting aangekondigd die in 2030 moet resulteren in 
de inzet van 1,6 bcm groen gas in de gebouwde omgeving.

Het REPowerEU-plan streeft naar een Europese pro-
ductie van 35 bcm groen gas in 2030. Dat is 18 bcm extra 
ten opzichte van het Fit for 55-plan (Europese Commissie, 
2022). Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
stelde al een zeer ambitieus jaarlijks productiedoel van 2 
bcm groen gas in 2030 (Routekaart groen gas, 2020). Ter 
vergelijking: in Nederland werd in 2021 echter slechts 0,2 
bcm groen gas geproduceerd (data: CBS).

De maatschappelijke waarde van groen gas
Hoewel het verdienmodel voor bio-lng voor de transport-
sector momenteel aantrekkelijker is dan het verdienmodel 
voor groen gas voor de industrie en gebouwde omgeving, 
is de maatschappelijke waarde van het groene gas hoger 
voor verwarming van oude binnensteden dan bij gebruik 
voor industriële proceswarmte of zeescheepvaart, zo blijkt 
uit een studie van CE Delft et al. (2021). De studie keek 
daarbij naar de maatschappelijke waarde op basis van de 
productiekosten per vermeden ton CO2, maar ook de addi-
tionele ketenkosten en het draagvlak. Additionele keten-
kosten zijn bestedingen aan de infrastructuur, zoals investe-
ringen in verzwaringen van het elektriciteitsnet, of om het 
aardgasnetwerk geschikt te maken voor waterstof; en ver-
der de kosten voor eindgebruikers, zoals nieuwe industri-
ele ovens of verwarmingsketels. Daarbij bleken voor indus-
triële proceswarmte of zeescheepvaart andere duurzame 
alternatieven – bijvoorbeeld elektrische boilers of biodiesel 
– kosteneffectiever, omdat de additionele ketenkosten van 
deze alternatieven lager zijn dan van het groene gas.

Dat productie van bio-lng uit biogas rendabeler is dan 
groengas voor gebruik in de gebouwde omgeving is geen 
probleem zolang er genoeg groen gas is om aan beide ver-
plichtingen te voldoen. Vanwege de volumes die nodig zijn 
om aan beide verplichtingen te kunnen voldoen, zal er naar 
verwachting echter schaarste optreden. Uiteindelijk zal dan 
de toepassing van groen gas in de gebouwde omgeving wel 
moeten prevaleren, omdat er voor die bijmengverplichting 
geen alternatief is en binnen het transport wel. Daar kun-
nen immers ook biodiesel, bio-ethanol en dergelijke inge-
zet worden om aan de verplichting te voldoen. 

Beleidsopties 
Als Nederland haar ambities uit het Klimaatakkoord (2019) 
tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten én met een 
beperktere stijging van energierekeningen voor huishoudens 
en bedrijven wil realiseren, dan is het onvermijdelijk dat de 
overheid ingrijpt. Zonder ingrijpen zal het groene gas, als de 
bijmengverplichting voor de gebouwde omgeving in 2025 

ingaat, tegen een fors hogere prijs bij de gebouwde omge-
ving belanden. Gelukkig is er nog tijd om prijsdempende 
beleidsmaatregelen te ontwikkelen. 

Prijsdempende beleidsmaatregelen zorgen echter niet 
voor meer aanbod, daarvoor is maatschappelijke beprijzing 
en innovatie nodig. Maatschappelijke beprijzing houdt 
rekening met de positieve externaliteiten in de gehele 
waardeketen van groengasproductie die nu niet beloond 
worden, zoals de bijdrage aan biodiversiteit, natuurherstel 
en bodemkwaliteit; en de kwaliteit van restproducten uit 
vergisting als bodemverbeteraars voor circulaire landbouw 
(Routekaart nationale biogrondstoffen, 2020) en reductie 
van de stikstofuitstoot. 

CE Delft (2020) concludeert dat zonder innovatie het 
ambitieuze doel van 2 bcm groen gas in 2030 onhaalbaar 
is. Subsidie-instrumenten die bonuspunten geven voor 
innovatieve groengastechnologie kunnen zorgen voor een 
groter aanbod van groen gas. Dat is nodig om zowel de 
energietransitie als een beperktere stijging van energiereke-
ningen voor huishoudens en bedrijven te realiseren. 
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Noot: Bij allesvergisting in augustus 2022 met een year ahead contract

Verschillende toepassingen van groen gas FIGUUR 1
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Marge van producent in euro’s per megawattuur TABEL 1

Gebruik van groen gas als ... aardgas bio-lng 

Marktprijs 48 48

+/+ SDE++ subsidie 22

+/+ waarde GvO 30

+/+ HBewaarde 123

Opbrengst van producent 100 171

/ Productiekosten 70 87

Marge van producent 30 83
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Weeg maatschappelijke 
kosten en baten 
kernenergie integraal af

M et het huidige coalitieakkoord (2021) lijkt er 
onder aanvoering van de VVD een einde te 
zijn gekomen aan het decennialange taboe op 
kernenergie. Dit is een belangrijke stap om 

tot een goede afweging te komen voor ons energiesysteem. 
De partijen in het kabinet hebben in het coalitie

akkoord afgesproken om de nodige stappen te zetten voor 
de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Het kabinet beziet 
de (financiële) bijdrage van de overheid en zorgt voor een 
veilige, permanente opslag van het kernafval. Daarnaast 
moet het kabinet onder andere marktpartijen facilite
ren bij hun verkenningen, innovaties ondersteunen, ten
ders uitzetten, en waar nodig de wet en regelgeving in 
orde maken. Hiervoor is er vijf miljard euro beschikbaar 
( Coalitieakkoord, 2021). 

Het gevaar is dat we nu in één keer doorschieten naar 
het bouwen van twee kerncentrales, terwijl de onderbou
wing op dit moment nog grotendeels onduidelijk is. In 
de Kamerbrieven over de plannen ontbreekt er een volle
dig overzicht en een afweging van de voor en nadelen van 
kernenergie. Waarom kunnen we niet zonder, of waarom 
bouwen we niet zes kerncentrales?

Het is voor het huidige kabinet ook van politiek 
belang dat het voornemen om twee kerncentrales te bou
wen beter onderbouwd wordt. Het is onwaarschijnlijk dat 
er al in deze kabinetsperiode met de bouw van de kerncen
trales begonnen zal worden. Wanneer een betere onder
bouwing kan aantonen wat de meerwaarde is van twee 

kerncentrales, dan is de kans dat een volgend kabinet het 
plan zal voortzetten veel groter. 

In dit artikel zet ik de mogelijke maatschappelijke kos
ten en baten van kernenergie in ons energiesysteem op een 
rij, als startpunt voor een integrale afweging. Hoe verhoudt 
kernafval zich bijvoorbeeld tot de afvalstromen van zonne
panelen en windmolens?

Afwegingskader
Om tot een goede afweging te komen van de maatschappe
lijke kosten en baten is het van belang dat de doelen voor de 
energiemarkt helder zijn (Rijksoverheid, 2022). De maat
schappelijke doelstellingen van de overheid voor de Neder
landse energiemarkt zijn duurzaamheid, betrouwbaarheid, 
betaalbaarheid, veiligheid en leefbaarheid (ruimtelijke 
inpassing) (Tweede Kamer, 2020). Op basis van de geko
zen doelen kan de gewenste energiemix in 2050 worden 
geschetst. 

Om onderbouwd te kiezen tussen het wel of niet bou
wen van extra kerncentrales, is het noodzakelijk om een 
energiesysteem met kerncentrales te vergelijken met eentje 
zonder kerncentrales (Ter Haar, 2022). Tabel 1 presenteert 
werkhypotheses voor de verschillende overwegingen op 
basis van de gestelde doelstellingen en vormen daarmee een 
startpunt voor de discussie.

Duurzaamheid 
Op gebied van duurzaamheid vormt niet de uitstoot het 
belangrijkste verschil tussen kern en hernieuwbare energie, 
maar het grondstofgebruik en de afvalstromen. Volgens de 
Verenigde Naties heeft kernenergie de laagste CO2uitstoot 
(circa 5 gram per kilowattuur) van alle duurzame energie
bronnen, maar het verschil met wind (circa 15 g per kWh) 
en zon (circa 50 g per kWh) is verwaarloosbaar ten opzich
te van gas (circa 500 g per kWh) of kolen (circa 900 g per 
kWh) (UNECE, 2021). 

Kerncentrales vereisen, over de totale levenscyclus, 
minder zeldzame en een kleinere hoeveelheid aan grond
stoffen dan windturbines en zonnepanelen. Uranium is 
niet hernieuwbaar, maar er is voor de productie van ener
gie relatief weinig nodig ten opzichte van de beschikbare 
hoeveelheid (OESO, 2020). Voor windturbines zijn er bij 
de bouw zogenoemde zeldzame aardmetalen nodig (neo
dymium, praseodymium, dysprosium en terbium; Pavel et 
al., 2017), en voor zonnecellen zijn er metalloïden nodig 
(silicium, indium, gallium, selenium, cadmium en telluri

Het huidige kabinet wil twee kerncentrales bouwen. Maar waarom 
niet meer, of waarom niet minder? Een goed onderbouwde afwe-
ging ontbreekt, maar die is onontbeerlijk wil het kabinet beslui-
ten tot grote investeringen

IN HET KORT
 ●Kerncentrales lijken duurder dan zonnepanelen en windmolens, 
maar het beeld is incompleet. 
 ●Kerncentrales zijn mogelijk duurzamer en betrouwbaarder dan 
windmolens en zonnepanelen. 
 ●Het lijkt onverstandig om grote investeringen te doen zonder 
een compleet beeld van de maatschappelijke kosten en baten.

NAAR EEN NIEUWE ENERGIEMIX BESCHOUWING
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um; Pavel et al., 2017), waarvan de voorraden wereldwijd 
beperkt zijn. Daarnaast zal er, in een energiesysteem met 
alleen hernieuwbare energiebronnen, waarschijnlijk een 
significante behoefte zijn aan opslag in batterijen. Deze 
batterijen gebruiken vaak veel van het metalloïde lithium. 

Qua afvalstromen hebben kernenergie en hernieuwba
re energie zo elk hun eigen problemen. Een kerncentrale van 
1.600 MWe produceert ongeveer 10 à 11,5 m3 zeer radioac
tief afval per jaar. Dit afval wordt voor honderd jaar opge
slagen bij COVRA, maar het blijft honderdduizenden jaren 
radioactief – en er is nog geen permanente oplossing voor 
de berging hiervan (KPMG, 2021). Het aanleggen en ver
vangen van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen 
en windmolens, zorgt anderzijds voor een grote afvalstroom 
die met de huidige technologieën moeilijk te recyclen is. De 
Harvard Business Review schat het afval van bijvoorbeeld 
zonnepanelen op 90 ton per MWe (Atasu et al., 2021).

Een goed functionerende kerncentrale heeft een ver
waarloosbaar direct effect op het omliggende ecosysteem, 
en het plaatsen van windmolens heeft effect op de ecosyste
men van vogels en vissen (Deltares, 2021). 

Betrouwbaarheid 
Wanneer de nadruk op betrouwbaarheid ligt, is kernenergie 
erg aantrekkelijk. Kerncentrales kunnen een zeer stabiele 
basislast (oftewel base-load) aan elektrische energie leveren 
(KPMG, 2021). De energieopbrengst van hernieuwbare 
energiebronnen zoals windmolens of zonnecellen is afhan
kelijk van de weersomstandigheden, en fluctueert daarom 
meer dan die van kerncentrales. 

Om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van energie 
met elkaar in balans zijn, moet er voldoende capaciteit zijn 
om de energie te kunnen opslaan. Met behulp van bijvoor
beeld batterijen of het maken van waterstof, kan overcapaci
teit worden opgevangen en bij tekorten worden ingezet. De 
behoefte aan opslagcapaciteit is groter bij een groter aandeel 
van windmolens en zonnepanelen in het energieaanbod. 

Kerncentrales kunnen de fluctuatie van duurzame 
energiebronnen, zoals zon en wind, deels compenseren, 
waardoor de opslagbehoefte van het totale energiesysteem 
afneemt. Moderne kerncentrales kunnen afhankelijk van de 

vraag meer of minder energie opwekken (middenlast ofte
wel load-following). Deze flexibiliteit is ondertussen ver
gelijkbaar met die van een kolencentrale (KPMG, 2021). 
Wanneer kerncentrales constant hun optimale vermogen 
produceren (basislast), is het aanbod het hoogst en zeer sta
biel, maar kan de centrale niet worden gebruikt om fluctua
ties op te vangen. In het afwegingskader worden deze twee 
alternatieven naast elkaar gepresenteerd om cherry picking 
van de voordelen van beide opties te voorkomen. 

 ESB
Noot: Hoe verder de bal gevuld is, hoe beter de score op dit onderdeel

Vergelijking kerncentrales met zon en wind TABEL 1

Kerncentrales Zon en Wind

Duurzaamheid Uitstoot

Afvalstromen

Grondstoffen

Ecosysteem  

Betrouwbaarheid Stabiliteit

Flexibiliteit Basislast Middenlast

Betaalbaarheid Opwekking Basislast Middenlast

Systeem Basislast Middenlast

Kennis-
infrastructuur

2 Centrales Structureel

Financiering  

Marktverstoring

Veiligheid Ongelukken   

Grondstoffen  

Kennis 2 Centrales Structureel

Leefbaarheid Ruimte  

Acceptatie  
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Betaalbaarheid 
Er verschijnen steeds meer studies over de betaalbaar
heid van kernenergie ten opzichte van hernieuwbare ener
gie, met vaak tegengestelde conclusies (ENCO, 2020; 
 Kalavasta, 2020; Kalavasta en Berenschot, 2020a; TNO, 
2022a; Veenstra et al., 2022; Witteveen+Bos et al., 2022). 
Toch komen de meeste onderzoeken tot de conclusie dat 
de kosten van kernenergie hoger zijn dan die van hernieuw
bare energie. 

De energiekosten worden vaak vergeleken op basis van  
de levelized costs of energy. Dit is een soort gemiddelde van 
de kosten over de volledige periode vanaf de financiering 
en het bouwen tot aan het gebruik en het afbreken. Schat
tingen variëren van 75 tot 200 euro per megawattuur voor 
kernenergie, en van 22 tot 125 euro per megawattuur voor 
zon en wind. Hierbij gaat het om de kosten van de energie
bron zelf, daar moeten dan de kosten voor de benodigde 
infrastructuur, opslag en eventuele import of export nog bij 
worden opgeteld. 

Als we vervolgens naar de systeemkosten kijken, dan 
komt juist kernenergie er gunstig uit, omdat er bij zon en 
wind veel meer maatregelen nodig zijn om de variatie in 
beschikbaarheid op te vangen. Hierbij speelt de manier 
waarop kernenergie wordt ingezet een belangrijke rol. Als 
de kerncentrales voor de basislast worden ingezet kunnen 
ze meer produceren, wat de stroom goedkoper maakt, 
maar moet er ook meer in opslag geïnvesteerd worden. Als 
een kerncentrale middenlast wordt ingezet, dan nemen de 
kosten voor opslagcapaciteit af, maar nemen de levelized 
costs of energy toe (KPMG, 2021). Sommigen gaan uit 
van de lagere prijzen en beweren tegelijkertijd dat kern
energie ook nog flexibel kan worden ingezet – maar dan 
reken je je rijk. 

Mocht het maatschappelijk toch efficiënt zijn om 
kerncentrales continu te laten produceren, dan is er over
heidsingrijpen nodig in de energiemarkt (KPMG, 2021). 
De marginale kosten van zonnepanelen en windturbines 
zijn immers lager dan die van kernenenergie. Dit betekent 
in de huidige energiemarkt dat kerncentrales regelmatig 
zullen stilvallen als er veel wind en zon is. Het overheids
ingrijpen om kerncentrales toch continu te laten draaien 
kan de energiemarkt minder efficiënt maken, en daardoor 
de kosten van het energiesysteem verhogen. 

De relatieve kosten voor de benodigde kennisinfra
structuur hangen af van de hoeveelheid kernenergie die 
Nederland wil produceren. Op dit moment heeft Neder
land, met maar één kerncentrale, een relatief beperkte ken
nisinfrastructuur op het gebied van kernenergie. Bij de 

bouw van nieuwe kerncentrales moet er worden geïnves
teerd in de kennis op het gebied van bijvoorbeeld exploita
tie en toezicht. De omvang van deze infrastructuur bepaalt 
hoe onafhankelijk van het buitenland Nederland wil zijn 
bij het opwekken van kernenergie. Hoe meer Nederland 
structureel inzet op kernenergie, hoe lager de kosten rela
tief zullen zijn. Het zal dan eerder lonen om te investeren 
in een kennisinfrastructuur, wat ook de deur open houdt 
voor meer innovatie. Voor het uitbreiden in Nederland 
van zonne en windenergie is er waarschijnlijk geen nieuwe 
kennisinfrastructuur nodig. 

De financieringskosten voor het aanleggen van wind 
en zonneparken sluiten beter aan bij een private financie
ring, dan het geval is bij de bouw van kerncentrales. Kern
centrales hebben zeer hoge financieringskosten en een 
lange looptijd voor ontwerp en constructie (ongeveer vijf
tien jaar), met aanzienlijke risico’s (KPMG, 2021). Deze 
risico’s zijn vaak te groot voor private financiers.

Veiligheid 
Veiligheid speelt op twee manieren een rol. Ten eerste is 
er het risico op een kernramp. Dit is een uniek risico voor 
kerncentrales, dat windturbines en zonnepanelen niet ken
nen. De kans op een kernramp is weliswaar klein, maar de 
gevolgen kunnen enorm zijn. Indirect komen deze risico’s al 
terug in de betaalbaarheid, voornamelijk bij de financiering. 

Ten tweede is het (zeker sinds de Russische invasie in 
Oekraïne) evident dat energie een belangrijke rol speelt bij 
de autonomie van landen, en daarmee bij de internationa
le veiligheid. Vanuit dit perspectief kent de vraag over het 
investeren in kernenergie twee aspecten: afhankelijkheid 
op gebied van grondstoffen en afhankelijkheid op gebied 
van kennis. 

De afhankelijkheid op gebied van grondstoffen wordt 
bepaald door de landen waar deze materialen vandaan 
komen, door hoe groot deze voorraden zijn, en of hier stra
tegische voorraden van kunnen worden aangelegd (Linssen 
et al., 2021).

Voor de zeldzame aardmetalen en de metalloïden die 
nodig zijn voor het bouwen van windmolens en zonnepa
nelen, zijn we afhankelijk van buitenlandse voorraden zoals 
die in China. 

Nederland is ook van het buitenland afhankelijk wat 
betreft uranium. Australië, Kazachstan en Canada hebben 
wereldwijd de grootste uraniumvoorraden. Deze voor
raden zijn wel relatief groot en verspreid (OESO, 2020), 
waardoor de afhankelijkheid ervan waarschijnlijk meevalt. 
Daarnaast neemt een strategische voorraad fysiek slechts 
een beperkte ruimte in, want uranium is vrij compact. Al 
kunnen deze voorraden mogelijk ook weer bijdragen aan 
internationale spanningen, omdat ze ook gebruikt kunnen 
worden om kernwapens te produceren. 

Om op korte termijn kerncentrales te kunnen bou
wen, moet er gebruik worden gemaakt van kennis waarover 
Nederland niet beschikt. De landen met bedrijven die dit 
wel zouden kunnen, zijn Frankrijk, de Verenigde Staten, 
ZuidKorea, Rusland en China (KPMG, 2021). Wanneer 
Nederland structureel inzet op kernenergie kan het de 
moeite lonen om op termijn zelf de benodigde kennis en 
technologie te ontwikkelen om zelfstandig (of in samen

Zonnepanelen en windmolens 
zorgen voor een grote afvalstroom 
die moeilijk te recycelen is
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werking met nabije landen) kerncentrales te kunnen bou
wen en exploiteren. Als het blijft bij twee kerncentrales is 
het waarschijnlijk dat Nederland voor de kennis over kern
energie van het buitenland afhankelijk zal blijven. 

De afhankelijkheid van het buitenland voor kennis 
of technologie, is vermoedelijk kleiner bij windmolens of 
zonnepanelen dan bij kerncentrales. De technologische 
afhankelijkheid op het gebied van zonnepanelen en wind
molens wordt bepaald door de landen waar de zonnecellen 
en windmolens (zullen) worden geproduceerd voor Neder
land. 

Leefbaarheid 
Vanuit het leefbaarheidsperspectief gaat het om de span
ning tussen landelijk en lokaal draagvlak. De maatschappe
lijke acceptatie van kernenergie daalde, door de ramp in 
2011 met de kerncentrale in Japan, van 54 procent naar 45 
procent, maar sindsdien is het draagvlak gestaag weer opge
klommen naar 60 procent (Klapwijk, 2021). Al blijft het 
draagvlak met 68 procent groter voor windmolens (Stoop, 
2017). 

Dit betekent niet dat er ook lokaal draagvlak is. Niet 
iedereen wil naast een windmolen of een kerncentrale 
wonen. Windmolens maken geluid, en zorgen ze voor een 
slagschaduw (de ‘schaduw van draaiende wieken’). In 2020 
lag de waarde van woningen in de nabijheid van windturbi
nes gemiddeld 2,6 procent lager dan vergelijkbare wonin
gen elders (TNO, 2022b). Kerncentrales nemen relatief 
weinig ruimte in ten opzichte van zonne en windparken, 
en ook rond Borssele is er lokaal steun voor het bouwen van 
kerncentrales (KPMG, 2021). 

Conclusie en vervolg
Beleidskeuzes worden beter wanneer er bestaande weten
schappelijke inzichten worden benut, en als er aandacht is 
voor de lange termijn, de visie en behoefte van ‘de buiten
wereld’ en de samenhang met ander beleid (NSOB, 2007). 
Een deel van de benodigde informatie om een afweging te 
kunnen maken wat betreft het bouwen van kerncentrales 
ontbreekt echter nog, want deze is niet volledig of zelfs 
tegenstrijdig. 

De grootste ‘uitzoekpunten’ om de gestelde hypothe
ses te toetsen zijn: (1) Een schets van het energiesysteem 
in 2050 en daarna, inclusief het toekomstperspectief voor 
kerncentrales. Op dit moment is er een expertteam onder 
leiding van Bernard ter Haar bezig met het schetsen van 
het Nederlandse energiesysteem in 2050 (Minister voor 
Klimaat en Energie, 2022). (2) Een vergelijking over de vol
ledige levenscyclus van de duurzaamheid van het uranium
gebruik voor kernenergie en van de zeldzame metalen voor 
windmolens en zonnepanelen. (3) Een vergelijking van de 
totale kosten voor het inzetten van kerncentrales als base-
load en load-following – inclusief de additionele kosten om 
dezelfde flexibiliteit te bereiken. (4) Een vergelijking van 
de afhankelijkheid van buitenlandse kennis voor kernener
gie en buitenlandse zeldzame metalen voor windmolens 
en zonnepanelen. (5) Een vergelijking van de ruimtelijke 
inpassing van twee kerncentrales en de ruimtelijke inpas
sing van het energieequivalent aan windmolens en zonne
panelen. 

In alle gevallen is er, om de klimaatdoelen te bereiken, 
een uitbreiding nodig van de hoeveelheid windturbines en 
zonnepanelen (Kalavasta en Berenschot, 2020b). Maar het 
bouwen van kerncentrales maakt het mogelijk om met min
der windturbines en zonnepanelen toch te voorzien in de 
elektriciteitsvraag van Nederland, zonder CO2 uit te stoten. 

Zonder een integrale vergelijking op basis van boven
staande afwegingen lijkt het onverstandig om grote inves
teringen te doen. Het is ten slotte aan de politiek om te 
bepalen welk gewicht ze aan de verschillende doelstellingen 
geven om zo tot een keuze te komen. 
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Kerncentrale past goed 
in energiesysteem met veel 
hernieuwbare bronnen

O m internationale klimaatdoelen te halen, moe-
ten CO2-emissies in korte tijd sterk worden 
gereduceerd. Dit is de reden dat overheden 
wereldwijd de productie van elektriciteit uit 

hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon, sterk stimu-
leren. Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit is mede 
daardoor in de afgelopen jaren al sterk toegenomen. en dat 
zal in de komende jaren nog sterker het geval zijn. 

Omdat de vraag naar elektriciteit ook sterk zal groeien, 
onder andere voor elektrische auto’s, warmtepompen en 
het maken van waterstof, zal de toename in het aanbod van 
hernieuwbare stroom echter waarschijnlijk niet voldoende 
zijn om het gehele elektriciteitssysteem CO2-vrij te maken 
(IEA, 2021; TenneT, 2022). De groei bij hernieuwbare 
opwekking is weliswaar hoog, maar wordt onder andere 
gehinderd door allerlei ruimtelijke beperkingen, waardoor 
de kosten van hernieuwbare energiebronnen oplopen. Het 
bouwen van windparken op zee, bijvoorbeeld, wordt duur-
der wanneer er verder uit de kust moet worden gebouwd, 
niet alleen omdat de afstanden voor het transportnetwerk 
groter worden, maar ook omdat het onderhoud van de tur-
bines complexer wordt (Algemene Rekenkamer, 2018). 
Iets vergelijkbaars geldt voor zonne-energie: de kosten van 
grootschalige zonneparken zijn beduidend lager dan die 
van zonnepanelen op huizen en gebouwen (Fraunhofer, 
2021), maar deze parken lopen tegen ruimtelijke grenzen 
en maatschappelijk verzet aan. 

Er wordt daarom ook gekeken naar andere vormen van 
CO2-vrije energieproductie, waaronder kernenergie (Wit-
teveen + Bos et al., 2022; Van Dijk, 2023). Het Internati-
onaal Energieagentschap concludeert bij zijn net-zero emis-
sions-scenario dat uitbreiding van kernenergie noodzakelijk 
zal zijn om in 2050 de emissies van CO2 geheel naar nul te 
brengen (IEA, 2021). Voor Nederland is er al eerder gecon-
cludeerd dat kernenergie belangrijk is voor een kosten-
effectieve realisatie van de klimaatdoelen (Ros en  Daniëls, 
2017). De Nederlandse overheid heeft eveneens aangegeven 
kernenergie te zien als een van de kosten effectieve opties 
voor een toekomstige CO2-vrije energiemix (EZK, 2020). 

Hoewel kernenergie dus kan bijdragen aan het op kos-
teneffectieve wijze verminderen van de CO2-emissies, kle-
ven er ook nadelen aan. Los van de vraag hoe het radioactie-
ve afval permanent op te bergen, en van de zorgen omtrent 
de veiligheid van kerncentrales, zijn er ook economische 
vragen. Het bouwen van kerncentrales vergt immers enor-
me investeringen, niet alleen omdat de installaties vaak heel 
groot zijn, maar ook omdat de investeringskosten per een-
heid vermogen buitengewoon hoog zijn – ongeveer vijf 
keer zoveel als bij een gascentrale of windturbine (IEA, 
2020). Het bouwen van een kerncentrale is dus een kapi-
taalintensieve investering, en een kenmerk van zulke inves-
teringen is dat je ze pas terugverdient als ze gedurende lange 
tijd intensief gebruikt worden. Hier zit ook meteen de crux 
van de economische vraag: is het bouwen van een kerncen-
trale wel rendabel wanneer het aandeel van windturbines 
en zonnepanelen sterk zal toenemen? 

Doordat beide hernieuwbare opwektechnieken vrijwel 
geen marginale kosten hebben, zullen ze op de elektriciteits-
markt vaak als eerste worden ingezet om te produceren. Pas 
als er behoefte is aan nog meer aanbod, komen er andere 
technieken tevoorschijn. Dit kan betekenen dat de benut-
tingsgraad van bijvoorbeeld kerncentrales in de toekomst 
veel lager zal zijn dan die nu is. Daartegenover staat dat de 
vraag naar elektriciteit in de komende jaren sterk zal toene-
men, waardoor de benuttingsgraad van alle typen opwek-
kingsystemen– dus ook kerncentrales – kan toenemen. 

De economische waarde van een kerncentrale wordt 
globaal gezien bepaald door drie factoren: ten eerste de ken-
merken van een kerncentrale, zoals de constructiekosten, 
levensduur en de mogelijkheden om op- en af te schakelen; 
ten tweede de feitelijke elektriciteitsproductie; en ten derde 
de gemiddelde elektriciteitsprijs die de kerncentrale krijgt 
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In het debat over kernenergie wordt, behalve over de veiligheids- 
en milieueffecten, vaak gesproken over de hoge investeringskos-
ten. Maar hoe ziet het totale economische plaatje van kernener-
gie in de Nederlandse elektriciteitsmarkt eruit? En hoe verandert 
dat wanneer de vraag naar elektriciteit significant toeneemt? 

IN HET KORT
 ●Naarmate het aandeel hernieuwbaar in de energimix toeneemt, 
daalt het investeringsrendement op zonne- en windenergie.
 ● Bij een hoog aandeel hernieuwbare energie is er voor zon en 
wind meer subsidie nodig dan voor kernenergie.
 ● Bij hoge gasprijzen heeft een kerncentrale zelfs geen subsidie 
nodig, in tegenstelling tot zon en wind.
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(de zogenaamde capture-prijs). De kenmerken van een kern-
centrale kunnen worden gezien als exogeen, maar de andere 
twee factoren zijn sterk afhankelijk van het functioneren 
van de elektriciteitsmarkt waarin de kerncentrale opereert. 

Dit artikel, dat gebaseerd is op Veenstra et al. (2022), 
onderzoekt de rentabiliteit van kernenergie in elektriciteits-
systemen met veel hernieuwbare elektriciteitsproducenten. 
We bepalen de hoeveelheid subsidie die nodig is om een 
investering in een kerncentrale van 1.000 megawatt renda-
bel te maken, en vergelijken dit met de benodigde subsidie 
voor overeenkomstige extra investeringen in hernieuwbare 
bronnen. We doen dit voor verschillende scenario’s, met 
diverse aandelen hernieuwbare elektriciteit en uiteenlopen-
de niveaus qua elektriciteitsvraag. Ook onderzoeken we de 
gevoeligheid van de resultaten voor aannames wat betreft 
de toekomstige prijzen voor gas en CO2, en in hoeverre het 
doelmatig is om, in plaats van kerncentrales, waterstof te 
gebruiken voor het op- en afregelen van vraag en aanbod. 
Batterijen nemen we hierbij niet mee, aangezien deze (nog) 
niet gebruikt kunnen worden om  gedurende een langere 
periode flexibiliteit te bieden (TU Delft, 2023).

Model van elektriciteitsmarkt
Om de rentabiliteit van een investering in een kerncentrale 
in de Nederlandse elektriciteitsmix te evalueren, gebruiken 
we een model dat de Nederlandse elektriciteitsmarkt simu-
leert, waarbij we uitgaan van geïnstalleerde capaciteiten. In 
dit model worden de optimalisatieproblemen nagebootst 
van verschillende producenten die hun elektriciteit aan-
bieden op de elektriciteitsmarkt waar bovendien ook vra-
gers en internationale handelaren actief zijn (Li en  Mulder, 
2021; Veenstra et al., 2022). 

De elektriciteitsproductie uit zonneparken en wind-
turbines hangt af van de geïnstalleerde capaciteit, de uur-
lijkse wisselende beschikbaarheid van zonne- en windener-
gie en de elektriciteitsprijzen. De productiebeslissingen 
van bedrijven met gascentrales worden gebaseerd op gas-, 
CO2- en elektriciteitsprijzen, en uiteraard op de beschik-
bare opwekkingscapaciteit. Voor kerncentrales houden we 
rekening met de maximale op- en afschakelcapaciteit en het 
geplande onderhoud. Het model bevat ook een internatio-
nale handelaar, die gebruik kan maken van internationale 
prijsverschillen. De vraag naar elektriciteit hangt af van de 
elektriciteitsprijs en is gekalibreerd op data over de Neder-
landse elektriciteitsmarkt van 2019. 

De geïnstalleerde capaciteit aan zonnepanelen en wind-
turbines is gebaseerd op overheidsdoelen, terwijl de uurlijkse 
variatie in de beschikbaarheid van zon en wind gebaseerd is 
op historische data over de benuttingsgraad van deze instal-
laties. De gas- en CO2-prijzen zijn ontleend aan historische 
gegevens, maar via gevoeligheidsanalyses is de invloed daar-
van op de resultaten onderzocht. De technische kenmerken 
van installaties, waaronder kerncentrales, zijn gebaseerd op 
literatuur van het Agentschap voor Kernenergie (NEA, 
2019) en het Internationaal Energieagentschap (IEA, 2020). 

De elektriciteitsprijzen worden endogeen bepaald 
door de verschillende optimalisatie-problemen simultaan 
op te lossen, onder de restrictie dat het totale aanbod elk 
uur gelijk is aan de totale vraag naar elektriciteit. We doen 
dit op een uurlijkse basis gedurende één jaar lang, hetgeen 

resulteert in 8.760 evenwichtsprijzen en hoeveelheden 
productie en vraag. Ook de markt voor groencertificaten 
wordt meegenomen in de modelanalyse.

Nadat de kortetermijn-winstgevendheid voor alle 
technieken is gesimuleerd, analyseren we de dekkingsgraad 
voor de vaste kosten. Op basis van externe data over de ver-
schillende kosten van kerncentrales en andere parameters, 
zoals de levensduur en disconteringsvoet, berekenen we de 
netto contante waarde van een investering in kernenergie. 
Een negatieve contante waarde geeft aan dat een investe-
ring in kernenergie niet rendabel is. We berekenen de hoe-
veelheid subsidie die nodig is om de netto contante waarde 
gelijk te maken aan nul, en drukken deze subsidie uit in 
euro per megawattuur geproduceerde elektriciteit. 

Om een investering in een kerncentrale met een capa-
citeit van 1.000 megawatt te vergelijken met overeenkom-
stige investeringen in zon- en windenergie, berekenen we 
ook de hoeveelheid subsidie die nodig is om de investerin-
gen in deze technieken rendabel te maken.  We doen dit op 
dezelfde manier, waarbij we de operationele opbrengsten 
berekenen in het model en deze combineren met externe 
data over de vaste kosten.

Drie scenario’s
We modelleren drie scenario’s die verschillen wat betreft 
de geïnstalleerde capaciteit van de uiteenlopende technie-
ken en de omvang van de elektriciteitsvraag. In het basis-
scenario gebruiken we data van de Nederlandse elektrici-
teitsmarkt uit 2019. Voor de andere twee scenario’s kijken 
we naar de toekomst. In het ‘veel hernieuwbaar’-scenario 
zijn de geïnstalleerde capaciteiten van zon, wind op land 
en wind op zee ontleend aan overheidsdoelen, en respec-
tievelijk gelijk aan 38, 11 en 38 (dus in totaal 87) gigawatt. 
Ter vergelijking: in het basisscenario (B) is de geïnstalleerde 
capaciteit van deze drie technieken respectievelijk 3,9, 3,7 
en 1,0 (dus in totaal 8,6) gigawatt. In het scenario voor ‘veel 
hernieuwbare energie’ (V) gaat het grosso modo dus om 
tien keer zoveel opgewekte capaciteit van wind en zon. 

Voor de vraag naar elektriciteit gebruiken we de 
scenario- analyse van Moraga en Mulder (2019). We 
 definiëren een ‘gemiddelde toename van de vraag’ (G) en 
een ‘hoge toename van de vraag’ (H), waarbij de totale 
vraag naar elektriciteit 60 procent (gemiddeld) en 120 pro-
cent (hoog) groter is dan in het basisscenario. 

We hebben dus drie scenario’s: B, V/G en V/H. Het 
aandeel van de hernieuwbare opwekking bedraagt in deze 
laatste twee scenario’s respectievelijk circa 75 en 65 procent 
van het totale elektriciteitsverbruik. 

Hernieuwbaar drukt benuttingsgraad
De benuttingsgraad geeft aan welk deel van de potentiële 
productie daadwerkelijk wordt gebruikt. Figuur 1 geeft de 
benuttingsgraad weer van de verschillende technieken in de 
drie scenario’s. In het basisscenario, waarin er nog relatief 
weinig hernieuwbare energie is, is de benuttingsgraad van 
de verschillende producenten gelijk aan wat er geprodu-
ceerd kan worden gezien de weersomstandigheden (voor 
zon en wind) en de technische beschikbaarheid (kernener-
gie). In dit scenario is de gecombineerde productie van zon, 
wind op land, wind op zee en kerncentrales in het algemeen 
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niet voldoende om in de vraag te voorzien. Daarom kun-
nen deze producenten het hele jaar door op hun maximale 
(beschikbare) capaciteit draaien. De benuttingsgraad van 
een kerncentrale is uiteraard veel hoger dan die voor zon en 
wind, omdat de productie van kerncentrales niet afhangt 
van weersomstandigheden. 

Wanneer de beschikbare capaciteit van zon, wind op 
land en wind op zee groter is, zijn er uren waarop de pro-

ductie van deze opwekkingssystemen voldoende is om in 
de vraag te voorzien. Een kerncentrale zal in deze uren 
niet produceren, zodat de benuttingsgraad daalt. Dit geldt 
echter ook voor de benuttingsgraad van de hernieuwbare 
producenten. In uren waarin er veel zon- en windenergie 
beschikbaar is, zullen deze producenten minder gaan pro-
duceren om negatieve prijzen te voorkomen. 

Capture-prijs voor hernieuwbaar daalt sterkt
Omdat de verschillende producenten elk een ander opti-
malisatieprobleem hebben, is hun productie niet gelijk. Als 
gevolg daarvan heeft elke producent een andere capture-
prijs, dat wil zeggen: de elektriciteitsprijs die men de facto 
ontvangt. Deze prijs wordt berekend als de gemiddelde 
prijs die de producenten gedurende een jaar ontvangen per 
megawattuur geproduceerde elektriciteit (figuur 2).

In het basisscenario is de capture-prijs van kernenergie 
het laagst van alle producenten. In dit scenario worden prij-
zen over een groot deel van het jaar bepaald door gascen-
trales, omdat de productie van de hernieuwbare technieken 
en kernenergie vrijwel nooit voldoende is om aan de vraag 
te voldoen. Hierdoor krijgen alle producenten ongeveer 
dezelfde prijs voor de geproduceerde elektriciteit. Echter, de 
capture-prijs bevat zowel de elektriciteitsprijs als de prijs van 
groene certificaten. Omdat alleen de hernieuwbare technie-
ken groene certificaten kunnen verhandelen, is de capture-
prijs van kernenergie lager dan die van de andere technieken. 

Een toename van de geïnstalleerde vermogens aan zon-
nepanelen en windturbines zorgt ervoor dat, in periodes 
met veel zon- en windenergie, men in de vraag naar elektri-
citeit kan voorzien door deze hernieuwbare producenten. 
In deze periodes, waarbij de productie van de hernieuwbare 
producenten relatief hoog is, is de elektriciteitsprijs relatief 
laag. Als gevolg daarvan neemt de capture-prijs van zon, 
wind op land en wind op zee af. Als de vraag naar elektrici-
teit toeneemt, is dit effect minder groot. 

De toename van zonnepanelen en windturbines heeft 
ook invloed op de capture-prijs van kerncentrales. Echter, 
het effect is minder groot dan voor de hernieuwbare produ-
centen. Dit komt door het feit dat kerncentrales ook kun-
nen produceren wanneer er weinig zon- en/of windenergie 
beschikbaar is. Tijdens deze uren wordt de prijs bepaald 
door gascentrales, wat leidt tot relatief hoge elektriciteits-
prijzen, waar kerncentrales dus wel van kunnen profiteren, 
maar zon en wind niet.

Benodigde subsidie kerncentrale laagst
De effecten op de benuttingsgraad en de capture-prijs ver-
talen zich in effecten op de benodigde subsidie om een 
investering in een technologie rendabel te maken (figuur 3). 
Alle berekende zijn subsidies positief, wat aangeeft dat geen 
van de bekeken technieken commerciële investeerders zul-
len aantrekken wanneer ze geen subsidie ontvangen. In het 
basisscenario is de benodigde subsidie van wind op land het 
kleinst, gevolgd door kernenergie, wind op zee en zonne-
energie. De benuttingsgraad van wind op land is lager dan 
die van een kerncentrale, maar de investeringskosten zijn dat 
ook – zodat er minder subsidie nodig is voor deze techniek. 

In de figuren 1, 2 zagen we dat zowel de benuttings-
graad als de capture-prijs daalt wanneer er meer zonnepa-
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nelen en windturbines worden gebouwd. Dit leidt tot lagere 
baten voor alle producenten, zodat er meer subsidie nodig 
is. Het effect van meer zonnepanelen en windturbines en 
de hogere vraag naar elektriciteit op de benodigde subsidie 
van de hernieuwbare technieken is groter dan het effect op 
de subsidie van kernenergie. Dit komt overeen met figuur 2, 
waar we zagen dat de capture-prijs van kernenergie minder 
heftig reageert dan de capture-prijs van andere technieken. 
In alle scenario’s is de benodigde subsidie van zonne-energie 
en wind op zee hoger dan die van kernenergie. 

De conclusies veranderen nagenoeg niet waneer gevoe-
ligheidsanalyses worden toegepast. De bouw- en ontmante-
lingskosten van een kerncentrale moeten minstens tweemaal 
zo hoog zijn als aangenomen om tot dezelfde benodigde 
subsidie te komen als bij zonne-energie. Minder drastische 
stijgingen in de te verwachten bouwkosten veranderen de 
bovenstaande conclusies niet. Het veranderen van de aan-
name over de levensduur van een kerncentrale beïnvloedt de 
uitkomsten ook nauwelijks. De resultaten zijn ook robuust 
voor verschillende waardes van de disconteringsvoet. 

Hoge gasprijs maakt kerncentrale rendabel
Een gevoeligheidsanalyse toont ook dat kernenergie ren-
dabel wordt als de gasprijs hoger is. Een kerncentrale pro-
fiteert in grotere mate van hogere gasprijzen (uitgaande van 
een gemiddelde gasprijs van 75 euro per megawattuur) en 
CO2-prijzen dan zonne- energie en windmolens, aangezien 
een kerncentrale in staat is om stroom te produceren in de 
uren waarin er gasgestookte energiecentrales nodig zijn, en 
de elektriciteitsprijs bepalen vanwege een gebrek aan wind 
of zonneschijn. In het V/H scenario heeft een kernenergie 
dan zelfs geen subsidie meer nodig. Tot slot kijken we naar 
de economische waarde van kerncentrales in een elektrici-
teitssysteem zonder CO2-emissies, door de capaciteit van 
gascentrales gelijk te stellen aan nul in de ‘Veel hernieuw-
baar’-scenario’s. Het weglaten van deze (flexibele) capaci-
teit leidt tot hogere elektriciteitsprijzen, wat leidt tot lagere 
benodigde subsidies. In het V/H scenario is de benodigde 
subsidie ook hier negatief, wat aangeeft dat de totale baten 
van een kerncentrale groter zijn dan de kosten. 

Kernenergie rendabeler dan waterstof
In een gevoeligheidsanalyse is er ook gekeken naar de beno-
digde subsidie voor opslag door middel van waterstof, 
waarbij elektriciteit in periodes met veel beschikbare zon-
ne- en windenergie wordt omgezet in waterstof, dat later 
tijdens periodes van schaarste weer in elektriciteit kan wor-
den omgezet. We hebben hier gekeken naar een investering 
in een complex van elektrolysers, opslag en brandstofcellen 
met eenzelfde elektrisch vermogen als een kerncentrale. 

Uit de analyse voor waterstof blijkt dat een investe-
ring in kernenergie efficiënter is dan een investering in 
opslag om de elektriciteitsmarkt in balans te houden. Zo 
is de benodigde subsidie van waterstofopslag in de ‘Veel 
Hernieuwbaar/Hoge toename vraag’ gelijk aan 48 euro 
per megawattuur, terwijl een kerncentrale in dit scenario 
geen subsidie nodig heeft. Dit komt onder meer doordat 
bij opslag van waterstof en een conversie van en naar elektri-
citeit relatief veel energie verloren gaat, terwijl de opslagca-
paciteit alleen wordt gebruikt wanneer de prijsverschillen 

dat toelaten. De benuttingsgraad van dit waterstofcomplex 
is dus te laag om rendabel te kunnen zijn. 

Conclusies
In de huidige situatie zijn er subsidies nodig om investerin-
gen in kernenergie rendabel te maken. Wanneer men meer 
hernieuwbare bronnen installeert, zal de subsidiebehoefte 
voor kernenergie toenemen. Dit geldt echter nog sterker 
voor vergelijkbare investeringen in wind en zon, omdat de 
capture-prijs voor deze technieken sterker te lijden heeft 
onder een groter aandeel hernieuwbaar dan kernenergie. 
Het gevolg daarvan is dat er minder subsidie nodig is voor 
investeringen in een kerncentrale dan voor vergelijkbare 
investeringen in nog meer hernieuwbare bronnen. Overi-
gens daalt de benodigde subsidie voor kerncentrales sterk 
wanneer de gas- en CO2-prijzen hoog zijn, terwijl wind en 
zon daar veel minder van profiteren. 

Dat momenteel ook wind- en zonneparken hoge win-
sten maken vanwege de hoge stroomprijzen, hangt samen 
met het feit dat het aandeel van deze technieken momen-
teel nog beperkt is. Verwacht mag daarom worden dat wind 
en zon nog lang subsidie nodig zullen hebben wanneer het 
aandeel daarvan sterk toeneemt (Karsten en Mulder, 2020). 

Onze conclusie is dan ook dat het in een elektriciteits-
mix met veel hernieuwbare bronnen economisch gezien 
efficiënter is om een kernc)entrale te bouwen dan om nog 
meer windturbines of zonnepanelen te installeren. Deze 
conclusie laat uiteraard onverlet dat er ook andere factoren 
in de beschouwing moeten worden betrokken alvorens er 
tot investeringen in kernenergie wordt besloten.
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Energietransitie vraagt 
om hoger rendement van 
beheerders infrastructuur

O m Nederland te verduurzamen en de klimaat-
doelstellingen te halen zijn er de komende 
decennia ongekende aanpassingen nodig aan 
de energie-infrastructuur. Voor uitbreiding en 

aanpassing van elektriciteits- en gasnetten is er naar schat-
ting over de periode 2020–2050 meer dan 102 miljard euro 
aan investeringen nodig (PwC, 2021). Voor de uitbreiding 
van het aantal warmtenetten komt daar nog eens zo’n 40 
miljard euro bij (Greenvis, 2022). 

Recente ontwikkelingen, zoals de inflatie, en de meer 
ambitieuze overheidsdoelstellingen (REPowerEU, Fit for 
55 en de wijzigingen van de Klimaatwet) zullen het beno-
digde investeringsbedrag doen toenemen. Grofweg moe-
ten de beheerders van elektriciteits- en gasnetten en van 
collectieve warmtebedrijven hun investeringen meer dan 
verdubbelen in vergelijking met de afgelopen tien jaar. 

De bedrijven die investeringen in de infrastructuur 
moeten doen, worden – gelet op het monopoloïde karak-
ter dat de infrastructuur vaak heeft – door de ACM (Auto-
riteit Consument & Markt) gereguleerd. Voor elektriciteit 
en gas werkt dat ietwat anders dan voor warmtenetten. Het 
beheer van elektriciteits- en gasnetwerken is wettelijk voor-
behouden aan netbeheerders, op grond van de Energiewet. 
De tarieven worden door de ACM vastgesteld. Warmtenet-
ten worden geëxploiteerd door een breed scala aan kleine 

en grote, meestal verticaal geïntegreerde collectieve warm-
tebedrijven. De regulering van collectieve warmte ligt vast 
in de Warmtewet, die momenteel wordt herzien. Er is hier 
op dit moment geen sprake van tariefregulering, maar van 
een ‘rendementsmonitor’, waarbij de ACM de bevoegdheid 
heeft om eventuele overrendementen af te romen. 

Hoewel de reguleringsmethodiek dus verschilt, stelt 
de ACM voor zowel netbeheerders (elektriciteit en gas) als 
voor collectieve warmtebedrijven een ‘redelijk rendement’ 
vast. Deze zogeheten Weighted Average Cost of Capital 
(WACC) is het rendement dat de ACM beschouwt als een 
redelijke vergoeding op geïnvesteerd vermogen, gegeven 
de onderliggende risico’s van deze bedrijven. De WACC 
is daarmee een centrale component van de regulering van 
energie-infrastructuur, omdat deze bepaalt hoeveel rende-
ment – en daarmee ook omzet – de bedrijven kunnen of 
maximaal mogen maken. 

De theorie achter een redelijk rendement is dat een 
investeerder gecompenseerd moet worden voor de risico’s 
die hij loopt op zijn investering. Risicovolle investeringen 
vergen een hoger rendement dan investeringen met weinig 
risico. De kunst voor een regulator zoals de ACM is dus 
om de risico’s van een gereguleerde activiteit in te schatten 
en te vertalen naar een redelijk rendement. De gereguleerde 
onderneming mag dit rendement verwerken in zijn tarie-
ven, en die tarieven worden dan als ‘redelijk’ gezien. 

De ACM volgt bij het vaststellen van de WACC het 
zogeheten Capital Asset Pricing Model (CAPM). Hier-
bij worden de kosten van kapitaal samengesteld uit een 
aantal bouwblokken die worden afgeleid uit de feitelijke 
marktinformatie van vergelijkbare ondernemingen (een 
peergroup). Voor de precieze berekeningen volgt de ACM 
altijd dezelfde technische uitgangspunten, zie kader 1. 

Hoewel de basis van de methodiek wat ons betreft niet 
ter discussie staat, achten wij het wenselijk om een aantal 
aanpassingen te doen in de technische uitgangspunten. De 
reden daarvoor is dat de huidige uitgangspunten leiden tot 
zeer lage, redelijk geachte rendementen – hetgeen ten koste 
gaat van de mogelijkheid en bereidheid om snel te investe-
ren in de vanwege de energietransitie gewenste aanpassin-
gen in de infrastructuur. 

Historisch en internationaal laag rendement
De WACC voor netbeheerders is zowel historisch als inter-
nationaal gezien erg laag. De WACC bedraagt 2,9 procent 
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De energietransitie vergt een ongekende uitbreiding van de energie- 
infrastructuur, zoals elektriciteitskabels en warmte leidingen. 
Omdat de beheerders van deze infrastructuur een monopolie 
 hebben, maximeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hun 
rendement. Dat rendement is echter te laag. Aanpassing van de 
rekenmethode is vereist om voldoende investeringsruimte en 
-bereidheid te creëren. 

IN HET KORT
 ●Het huidige maximumrendement van de Nederlandse net-
beheerders is lager dan in de rest van Europa. 
 ●De ACM is er ten onrechte van uit gegaan dat de (voorheen) 
lage rente zorgde voor een lager vereist rendement.  
 ● Er zou in de methodiek meer rekening gehouden moeten worden 
met de vereiste investeringen in de komende jaren.
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nominaal vóór belastingen, en 2,2 procent nominaal erna 
(ACM, 2021). De WACC voor warmte in de periode 
2023–2025 is voorlopig vastgesteld op 4,2 procent nomi-
naal vóór belasting, en 3,2 procent nominaal erna (ACM, 
2022). Figuur 1 plaatst deze cijfers in historisch en inter-
nationaal perspectief. Het is duidelijk dat de WACC voor 
de huidige reguleringsperiode zowel historisch als interna-
tionaal het allerlaagst is. Voor collectieve warmte kan deze 
figuur niet gemaakt worden, omdat collectieve warmte in 
veel omringende landen een niet, of veel minder, geregu-
leerde activiteit is waarvoor er geen WACC wordt vastge-
steld. 

Lage rente belangrijke verklaring
De relatief lage WACC in Nederland is niet of slechts zeer 
beperkt te verklaren door verschillen in risico’s tussen de 
gereguleerde entiteiten of rentestanden tussen de landen 
onderling. Het verschil kan wel voor een belangrijk deel 
verklaard worden door de gehanteerde peildatum. De 
ACM heeft de WACC voor netbeheerders namelijk in 
2021 bepaald, gebruikmakend van de gemiddelde risico-
vrije rente over de periode van 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2020. Deze peildatum die de ACM hanteert, 
valt samen met een historisch dieptepunt in rentestanden. 
De ACM zal dan ook vermoedelijk aanvoeren dat het 
patroon in figuur 1 niet zozeer een probleem is, als wel het 
logische gevolg van een periode van lage rentestanden die 
leiden tot lage vermogenskosten. 

Daarbij doet de ACM echter de foutieve aanname 
dat het rendement, dat eigenvermogenverschaffers eisen in 
tijden van dalende rente, mee daalt. De kosten van eigen 
vermogen worden door de ACM namelijk bepaald door de 
risicovrije rente plus een risicopremie (de zogeheten equity 
market risk premium: EMRP). Die laatste bepaalt de ACM 
op basis van een bijna honderdjarig historisch gemiddelde, 
waardoor deze vrijwel constant op vijf procent blijft, terwijl 
in de laatste tien jaar de rentes significant lager waren dan 
historisch gezien. Lage rentes leiden daarmee in de bereke-
ningen van de ACM vrijwel een-op-een tot lagere kosten 
van het eigen vermogen, terwijl de vraag is of dat wel juist is. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat het door eigenvermo-
genverschaffers vereiste (en historisch behaalde) totale 
rendement over de tijd redelijk constant is. Zo laten Kol-
ler et al. (2020) zien dat het reële rendement – dus exclu-
sief inflatie – op aandelen sinds de jaren zestig zo’n zes à 
zeven procent bedraagt, én redelijk constant is ongeacht 
de rentestand. Dat de netbeerders en enkele warmtebedrij-
ven in publieke handen zijn, maakt daarbij feitelijk niet 
uit omdat het hier gaat om een vast te stellen marktrende-
ment. Gespecialiseerde waarderingspraktijken van KPMG 
en PwC bepalen de EMRP niet op basis van een langjarig 
historisch gemiddelde, maar leiden meer actuele cijfers af 
uit recente marktwaarderingen. Figuur 2 laat zien dat deze 
meer toekomstgerichte EMRP het afgelopen decennium 
(waarin de rentestand laag was) consistent hoger lag dan 
de historische EMRP die de ACM hanteert, ook nu de 
rente recent gestegen is. Als er hiervoor zou worden gecor-
rigeerd, betekent dit dat de kosten voor eigen vermogen 
hoger worden en dat de WACC meer in lijn met andere 
landen komt te liggen. 

Het probleem wordt bovendien verergerd omdat de 
rentestanden sinds de peildatum sterk zijn gestegen, terwijl 
de eigen- en vreemdvermogencomponenten van de WACC-
berekening wat betreft de elektriciteits- en gasnetbeheerders 
al wel reeds zijn vastgesteld voor de komende resterende jaren. 
Deze vermogenscomponenten zijn vastgesteld op basis van 
een lage rente en lage EMRP voor de huidige reguleringspe-
riode (tot en met 2026). De ACM gaat de (risicovrije) rente 
weliswaar jaarlijks aanpassen aan de marktsituatie, waardoor 
de kosten voor zowel vreemd als eigen vermogen meestijgen 
als de rente stijgt, maar dat neemt niet het probleem weg van 
een relatief lage EMRP. Bovendien moeten netbeheerders in 
afwachting op de nacalculatie voorfinancieren. Bij warmte is 
er geen vastgesteld kader waarin wordt voorgeschreven hoe 
vaak de WACC wordt bijgewerkt. Vooralsnog leidt dat dus 
tot het risico dat de huidige lage WACC ook gedurende stij-
gende rentes niet wordt aangepast. 
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Het zou beter zijn om de actuele rentestanden te com-
bineren met een actuele (vooruitkijkende) marktrisicopre-
mie, in plaats van met historische gegevens. Hiermee wordt 
er meer recht gedaan aan het feit dat de totale kosten van 
eigen vermogen over de tijd relatief constant zijn. Indien 
voor de bepaling van de kostenvoet voor eigen vermogen 
de actuele rentestand (zijnde 2,2 procent voor Nederlandse 
en Duitse staatsobligaties met een looptijd van toen jaar) in 
combinatie met een implied EMRP (zijnde zes à zeven pro-
cent) zou worden gehanteerd, dan zou dit betekenen dat 
de WACC verhoogd wordt met een à twee procent, wat 
zeven à veertien miljard euro aan financieringsruimte over 
een tienjaarsperiode oplevert (tabel 1). 

Extra problematisch bij collectieve warmte
Bij de collectieve warmte spelen er naast de rente nog een 
aantal sectorspecifieke problemen rond de berekening van 
het maximumrendement door de ACM. Ten eerste is er 
in de peergroup die de ACM heeft gebruikt onvoldoende 
rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de 
collectieve warmtesector. Een uniek kenmerk van de collec-
tieve warmtesector onder de huidige Nederlandse regule-
ring is een asymmetrisch reguleringsrisico. In tegenstelling 
tot bij elektriciteit- en gasnetbeheerders is er bij collectieve 
warmte (nog) geen sprake van op kosten gebaseerde tarief-
regulering. Collectieve warmtebedrijven dragen zelf de 
exploitatierisico’s, terwijl hun rendement is gemaximeerd. 
Dat betekent dat alle tegenvallers voor het warmtebedrijf 
zijn, terwijl meevallers (boven het maximumrendement) 
worden afgeroomd. Een dergelijk asymmetrisch risico 
komt niet voor in de gehanteerde internationale peergroup. 

Het zou goed zijn om via een opslag te corrigeren voor 
asymmetrische reguleringsrisico’s. In het verleden heeft de 
ACM dat ook gedaan, door een opslag voor asymmetrische 
regulering op te nemen in het besluit voor ontbundelde 
toegang tot het glasvezelnetwerk van KPN. Tot nu toe 
heeft de ACM dat nog niet gedaan voor collectieve warm-
te, al geeft zij aan daar wel naar te kijken. 

Ten tweede ontstaat er in de collectieve warmtesector 
een probleem met de WACC omdat de sector zeer divers is. 
In de warmtesector is het risicoprofiel van een kleinschalig 
warmte-koudeopslagproject (dat lage vollooprisico’s kent, 
omdat alle volume vooraf is gecontracteerd) bijvoorbeeld 
echt anders dan dat van een langjarige gebiedsuitbreiding 
(hoge vollooprisico’s en lange terugverdientijd). Ook inves-
teringen in relatief nieuwe opwektechnieken, zoals geother-
mie, rechtvaardigen een risico-opslag waarin vooralsnog niet 
is voorzien in de one size fits all-benadering van de ACM. 

Met één WACC voor een diverse sector is die WACC 
dus eigenlijk altijd verkeerd: te hoog voor de weinig risi-
covolle projecten (gevolg: overwinst), en te laag voor de 
meer risicovolle projecten (gevolg: verminderde investe-
ringen). Het aanbrengen van vormen van differentiatie in 
de WACC – waarbij het redelijk geachte rendement wordt 
gecorrigeerd voor project- of portfoliokenmerken – kan dit 
probleem in principe verminderen. 

Nadelen laag maximumrendement
Er is reden om aan te nemen dat de WACC voor energie-
infrastructuur in Nederland (zeer) laag is. Dat is fijn voor 
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Kader 1: WACC-methode ACM 
De WACC is het gewogen gemiddelde 
van de kostenvoet eigen vermogen en de 
kostenvoet vreemd vermogen. De WACC 
wordt beschouwd als het redelijke ren-
dement voor een onderneming. De ACM 
bepaalt een WACC voor de bedrijven in 
de sectoren waarvoor zij toezichthouder 
is, waaronder de netbeheerders en warm-
tebedrijven. Voor alle sectoren maakt de 
ACM gebruik van dezelfde methodologie. 
De formule voor de WACC zoals gehan-
teerd door de ACM is: 

WACC=[gearing×kostenvoet vreemd 
vermogen×(1-belastingvoet)]+ 
[(1-gearing)×kostenvoet eigen vermogen]    (1)

De ACM maakt bij vaststelling van de kos-
tenvoet eigen vermogen van het Capital Asset 
Pricing Model (CAPM), dat als de meest 
gangbare en theoretisch sterkst onder-
bouwde methode wordt beschouwd. De 
kostenvoet eigen vermogen wordt bepaald 
middels formule (2):

kostenvoet eigen vermogen = risicovrije rente 
+ equity beta × equity marktrisicopremie     (2)

In tabel 1 worden de individuele compo-
nenten van de WACC-berekening bespro-
ken, zoals die zijn gehanteerd in de meest 
recente WACC–berekening voor de netbe-
heerders (ACM, 2021). De onderliggende 
analyses zijn voor ACM uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Brattle (Brattle, 2021).

KADER 1

ESB

Beperkingen WACC-berekening ACM TABEL 1

Uitgangspunt ACM Reflectie

De gearing (mate van financiering via vreemd 
vermogen) wordt bepaald op basis van de 
driejaars gemiddelde gearing bij de zeven 
beursgenoteerde vergelijkbare bedrijven zoals 
gehanteerd voor de beta-bepaling.

Voor netbeheerders is de gearing redelijk stabiel 
over de tijd. Echter, binnen de warmtesector 
zijn er grote verschillen in risicoprofiel tussen 
projecten onderling, waardoor ook de mate 
van financiering met vreemd vermogen kan 
verschillen.

De kostenvoet vreemd vermogen is bepaald 
op basis van de rente op bedrijfsobligaties 
van Europese nutsbedrijven, met een ‘single 
A-rating’ en een looptijd van tien jaar. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van een ‘trapjesmodel’, 
waarbij er wordt gekeken naar tien 
jaarlagen om zo rekening te houden met de 
financieringskosten die gelden voor het in het 
verleden aangetrokken vreemd vermogen.

De methode zoals gehanteerd door de ACM 
leidt middels het gebruik van het ‘trapjesmodel’ 
tot een redelijk gebalanceerde uitkomst. 

De gehanteerde belastingvoet bedraagt 25 
procent, zijnde het gemiddeld geldende tarief 
voor de vennootschapsbelasting ten tijde van 
de vaststelling van de WACC door de ACM. 

Dit belastingtarief is inmiddels verhoogd naar 
25,8 procent, maar deze aanpassing heeft 
nauwelijks gevolgen.

De risicovrije rente benadert de ACM via de 
gemiddelde rente op Nederlandse en Duitse 
staatsleningen met een looptijd van tien 
jaar. Omdat de werkelijke risicovrije rente 
in het verleden sterk is afgeweken van de 
vooraf ingeschatte risicovrije rente, is de 
ACM voornemens om deze na te calculeren, 
en dus de toegestane inkomsten voor de 
netbeheerders achteraf te corrigeren. 

Het gebruiken van de rente op staatsleningen 
is een in de markt redelijk normale methode. 
De peildatum van de ACM per 2021 betrof 
echter een moment met historisch lage 
rentestanden. Maar omdat de rentes inmiddels 
sterk zijn opgelopen, krijgen netbeheerders 
een te lage vergoeding. Dit probleem wordt 
wel gemitigeerd door het toepassen van 
nacalculaties op basis van de daadwerkelijke 
risicovrije rente. 

Voor de bepaling van de beta, die het 
systematische risico weergeeft, wordt er een 
regressie op basis van een groep van zeven 
beursgenoteerde vergelijkbare bedrijven 
gehanteerd. 

De peergroup die de ACM hanteert is 
voornamelijk gebaseerd op Europese 
beursgenoteerde netbeheerders, en geeft 
zodoende een redelijke afspiegeling van het 
risico voor een netbeheerder in Nederland. Voor 
de warmtesector geldt dat er een additioneel 
asymmetrisch reguleringsrisico is. Dit risico 
ontstaat omdat meevallers worden afgeroomd 
(het is immers niet toegestaan om meer 
dan het vastgestelde rendement te maken), 
terwijl tegenvallers (waardoor daadwerkelijke 
rendementen lager uitpakken dan het 
vastgestelde rendement) voor eigen rekening 
zijn. Een dergelijk risico komt niet voor in de 
gehanteerde internationale peergroup. Tevens 
verschillen de systematische risico’s binnen 
de warmtesector tussen de diverse typen 
projecten, wat niet gereflecteerd wordt bij het 
gebruik van één peergroup. 

De equity marktrisicopremie is bepaald op 5,0 
procent op basis van langjarige historische 
data, waarbij gekeken wordt naar het behaalde 
rendement op aandelen minus de risicovrije 
rente. 

Het toepassen van langjarige historische data 
leidt tot een onderschatting van de EMRP. Dit 
omdat het totale vereiste rendement door 
eigenvermogenverschaffers over de tijd redelijk 
constant is. Omdat de risicovrije rente over het 
afgelopen decennium sterk gedaald is, betekent 
dit naar ons inzicht dat de EMRP is gestegen. 
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de consument, die een lage WACC vertaald ziet in lage 
tarieven, maar de vraag is tot welke nadelen het leidt. 

Het primaire gevolg van een te lage WACC is dat het 
leidt tot minder investeringsruimte uit de lopende kasstro-
men. Dat loopt via twee mechanismen: een lager rende-
ment leidt ten eerste tot een daling van de jaarlijkse funds 
from operations, waardoor er minder ruimte is om vanuit 
bestaande inkomsten investeringen te verrichten. Daar-
naast hebben lagere funds from operations effect op de 
capaciteit om vreemd vermogen aan te trekken, waardoor 
de investeringsruimte verder afneemt. 

Ter illustratie hebben wij in tabel 2 een versimpelde 
weergave opgesteld van het effect van een te lage versus 
een hoge WACC op de investeringsruimte. Bij een huidige 
geschatte sectoromvang van circa 45 miljard euro voor de 
netbeheerders (dus exclusief warmtenetten) leidt een hoger 
rendement van één procent tot een toename van de inves-
teringsruimte met 400 miljoen euro per jaar, en tevens een 
toename van de capaciteit voor vreemd vermogen van 3,7 
miljard euro. Over een periode van tien jaar betekent dit 
8,2 miljard euro meer investeringsruimte, ofwel achttien 
procent van de huidige sectoromvang. 

Naast investeringsruimte wordt ook de investerings-
bereidheid minder naarmate de WACC lager wordt. Het 
rendement dat een onderneming mag realiseren moet wel 
voldoende zijn om de investeringsdrempel van een bedrijf 
te halen. Als het gereguleerde rendement lager is dan de 
drempel, geeft dat in principe een prikkel om niet te inves-
teren, of om te investeren in projecten met een lager risico-
profiel. In de energietransitie, waarin de infrastructuur 
soms ver uitgaat voor de vraag naar transport, is dat wellicht 
geen wenselijke prikkel. Voor netbeheerders, die wettelijk 
verplicht zijn om bepaalde investeringen te doen, geeft 
een lage WACC de financiële prikkel om niet proactief te 
investeren, maar om projecten uit te stellen. 

Energietransitie zou prioriteit moeten hebben
Er is een andere weging nodig tussen investeringen en lage 
tarieven. Een te lage WACC is onwenselijk, maar datzelfde 
geldt voor een te hoge WACC – dat zou immers leiden 
tot een onnodige tariefstijging voor gebruikers. Idealiter 
bepaalt de regulator de WACC precies zo dat het een juiste 
afspiegeling is van de onderliggende ondernemingsrisico’s. 
In de praktijk is het echter niet zo eenvoudig om de kapi-
taalkosten nauwkeurig empirisch te bepalen, onder andere 
vanwege databeperkingen.

Het is echter belangrijk dat de WACC niet te laag is. 
Er is namelijk reden om aan te nemen dat de kosten van een 
te lage WACC versus die van een te hoge WACC wezenlijk 
zijn veranderd als gevolg van de energietransitie. Infrastruc-
tuur is nodig om allerlei verduurzamingsinitiatieven moge-
lijk te maken, en een vertraging van die infrastructuur kan 
daardoor hoge maatschappelijke kosten met zich meebren-
gen (Romeijnders en Mulder, 2022). Hoewel de uiteinde-
lijke weging politiek is, is duidelijk dat het nu belangrijker 
is dan voorheen dat de WACC in elk geval niet te laag is. 

Conclusie
De huidige gereguleerde WACC voor netbeheerders en 
voor collectieve warmtebedrijven is laag. De technische 

uitgangspunten die de ACM gebruikt bij het vaststellen 
van een redelijk rendement kunnen worden aangescherpt 
– vooral door actuele rentestanden te combineren met ver-
wachte rendementen voor eigen vermogen, in tegenstelling 
tot historische rendementen, en door dit periodiek te her-
zien wanneer er sterke bewegingen zijn. In de WACC voor 
warmte kan er meer differentiatie worden aangebracht, om 
recht te doen aan de diversiteit van de sector, en kan er een 
premie worden opgenomen voor asymmetrisch regule-
ringsrisico. 

De energietransitie noopt om het investeringsperspec-
tief meer dan in het verleden mee te wegen. Als de investe-
ringsruimte en -bereidheid te laag zijn, dan bestaat er risico 
op vertraging van de energietransitie en op een knellend 
energiesysteem. De maatschappelijke kosten hiervan zullen 
dan relatief hoog zijn. 
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Rekenvoorbeeld: Lager rendement leidt tot 
minder investeringen

TABEL 2

Laag 
rendement 
(3 procent)

Hoger 
rendement 
(4 procent) Verschil

Totale activa sector A €45 mrd €45 mrd -

Toegestaan rendement 
na belasting B 3% 4% +1%

Jaarlijkse afschrijvingen C €1,0 mrd €1,0 mrd -

Toegestane jaarlijkse 
resultaat (FFO) D = A × B + C €2,4 mrd €2,8 mrd + €0,4 mrd

Streefratio ‘FFO / netto 
schuld’ E 12% 12% -

Maximale capaciteit 
vreemd vermogen F = D / E €19,6 mrd €23,3 mrd + €3,7 mrd

Investeringsruimte over 
tien jaar = D × 10 + F €43,1 mrd €51,3 mrd + €8,2 mrd
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Herontwerp energiemarkt 
nu netcapaciteit het 
schaarse goed wordt

R ond 1900 kwam elektriciteit in grote delen van 
de wereld op industriële schaal beschikbaar. Veel 
landen zagen deze nieuwe vorm van energie als 
essentieel voor de ontwikkeling van de nationale 

economie. Vaak werd er een vorm van regionaal monopolie 
ingevoerd, om de risico’s van investering in netwerken en 
elektriciteitscentrales te kunnen beheersen. 

Toen de elektriciteitsinfrastructuur eenmaal func-
tioneerde, kwamen de nadelen van een monopolistische 
industriestructuur naar voren, zoals beperkte efficiëntie en 
stagnerende innovatie. Om deze problemen aan te pakken 
werd de marktwerking geïntroduceerd; in de EU begon dit 
voor de grootste afnemers in 1998. 

Een belangrijke ontwikkeling in de theorie van de elek-
triciteitsmarkt was de publicatie van Spot pricing of electri-
city (Schweppe et al., 1988). Daarin wordt er gesteld dat de 
prijs op een plaats in het elektriciteitssysteem de marginale 
kosten moet weerspiegelen van het bedienen van één extra 
eenheidsvraag op die plek. Belangrijke prijselementen zijn 
de brandstofkosten, en daarnaast de variabele opstartkos-
ten van de elektriciteitscentrales en balanceringskosten. 

De toename van hernieuwbare energie in de elektrici-
teitsmix verandert de structuur van de markt, waarbij het 
huidige model door de zeer lage marginale kosten van her-
nieuwbare energie niet meer adequaat functioneert. De 

markt stuurt nu nog op het goedkoopste aanbod, maar 
door het grotere percentage hernieuwbaar in de energiemix 
zal er op momenten te veel of juist te weinig energie opg-
wekt worden, hetgeen een probleem vormt voor de capaci-
teit van het elektriciteitsnetwerk. 

Het zou verstandig zijn om de markt veel meer te base-
ren op de beschikbaarheid van netwerkcapaciteit (kilo-
watt) dan op de kosten van energie (kilowattuur). In een 
systeem voor hernieuwbare energieopwekking is de energie 
overvloedig aanwezig, en wordt het aanbod gestuurd door 
het weer. De transportcapaciteit die de hernieuwbare bron-
nen met de vraag verbindt, is dan het schaarse middel waar-
op er gestuurd moet worden.

Hernieuwbare energie als game changer
Het traditionele marktmodel is in grote mate ingericht op 
de beschikbaarheid van regelbare (fossiele) energiebronnen. 
De aanbodzijde van de markt is de som van alle elektrici-
teitsproductie. De klassieke merit order aan de aanbodzijde 
–  waarbij energiebronnen op volgorde van marginale kosten 
worden ingeschakeld – bestaat uit kerncentrales voor basis-
last (marginale kosten bijna nul), en kolen- en gasgestookte 
centrales voor de middenlast en voor de piekuren (Cludius 
et al., 2014; IEA, 2022). Deze lijn van stijgende marginale 
kosten is weergegeven in figuur 1. Centrales met zeer lage 
marginale kosten en weinig flexibiliteit zullen tegen (bijna) 
nul kunnen bieden. Zij accepteren het door anderen vast-
gestelde prijsniveau. Centrales met hogere kosten (flexibel) 
zullen een bod doen dat meer in overeenstemming is met de 
opportuniteitskosten, en proberen hun inkomsten over een 
klein aantal uren te optimaliseren. De prijzen bij verschil-
lende vraagniveaus worden weergegeven door de snijpunten 
van de stippellijnen (vraag) met de aanbodlijn in figuur 1.

In deze klassieke marktomgeving kon de netwerkca-
paciteit gelijke tred houden met de groei van de vraag en 
de productie, omdat deze groei vrij voorspelbaar was – en 
omdat vraag en aanbod altijd met elkaar in balans te bren-
gen zijn als de productiecentrales naar believen kunnen 
worden aan- en uitgezet.

Het groeiende aandeel van hernieuwbare opwekking in 
de productiemix wordt nu echter voelbaar. Wereldwijd vor-
men hernieuwbare energiebronnen (wind en zon) het groot-
ste aandeel in de nieuw-opgebouwde opwekkings capaciteit 
(ReThinkX, 2020). Er zijn ook in Nederland steeds meer 
dagen waarop  zon en wind volledig in de stroomvraag kun-

Door de toename van hernieuwbare energie wisselt het aanbod 
van energie sterk in de tijd. Op de piekmomenten zijn de productie-
kosten van zon en wind laag, maar ontstaan er grote knelpunten 
op het elektriciteitsnet. Transportcapaciteit wordt het schaarse 
goed. Dat vraagt een hervorming van de markt, die nu nog vooral 
stuurt op lage productiekosten.

IN HET KORT
 ● Zonne- en windenergie zijn de goedkoopste bronnen van 
stroom geworden. De marginale kosten zijn zelfs vrijwel nihil.
 ●De elektriciteitsmarkt stuurt nog op marginale (brandstof)kos-
ten. Dat prijssignaal is voor duurzame bronnen niet relevant.
 ●Het zou verstanding zijn een hervorming door te voeren die de 
transportcapaciteit beprijst.
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nen voorzien. De UK Future Energy  Scenarios (National 
Grid, 2020) voorspellen voor het VK dat bronnen zonder 
marginale kosten in 2030 tot 71 procent van de tijd, en in 
2050 tot 80 procent van de tijd de productie verzorgen. Dit 
leidt onvermijdelijk tot een steeds lager wordende (gemid-
delde) prijs voor de energie. Er zullen immers steeds meer 
momenten zijn dat de prijs bepaald wordt door (duurzame) 
bronnen met zeer lage marginale kosten. 

Huidige marktmechanisme voldoet niet meer
De overgang naar hernieuwbare energiebronnen doet 
de vraag rijzen of het huidige marktmechanisme nog wel 
voldoet. Het ontbreken van zinvolle marktprijzen is een 
probleem voor verdere verduurzaming. Hoewel de margi-
nale (operationele) kosten van zon en wind laag zijn, zijn 
er natuurlijk wel kapitaalkosten – oftewel beide bronnen 
zijn niet gratis. Zonder een realistisch perspectief op vol-
doende hoge prijzen, zullen de noodzakelijke investeringen 
niet (meer) worden gedaan. Als de kilowattuurprijzen te 
laag worden, dan zijn er nieuwe prijssignalen nodig die de 
investeringen en de productie kunnen sturen. 

Probleem is verder dat de totale opwekkingspiekca-
paciteit bij hernieuwbare bronnen veel minder voorspel-
baar is. Zonne-energie is bij uitstek het voorbeeld van een 
schaalbare technologie. Installaties van 10 kilowatt tot 
honderden megawatt worden gebouwd met bijna exact 
dezelfde onderdelen. Windenergie heeft een hogere drem-
pel voor de minimumomvang, maar zelfs de windmolens 
met de grootste capaciteit (ergens rond de 15 megawatt) 
zijn lang niet zo groot als de minimumomvang voor gas- of 
kolencentrales (honderden megawatt). De bouw van een 
zonne-energiecentrale kost misschien zes tot twaalf maan-
den, dus veel minder dan de doorlooptijd die nodig is voor 
kolen- of gasgestookte centrales, laat staan voor kerncen-
trales. Dit verschil in schaal en doorlooptijd betekent dat 
de opwekkings capaciteit in een veel minder voorspelbaar 
tempo wordt toegevoegd dan we ooit gewend waren. 

Het minder goed voorspelbare bouw- en productie-
patroon van duurzame bronnen, zoals zon en wind, doet 
de vraag rijzen of er te allen tijde voldoende netwerkcapaci-
teit voor alle geproduceerde kilowatturen beschikbaar kan 
en moet zijn. Voor Nederland wordt geraamd dat de geïn-
stalleerde opwekkingspiekcapaciteit - en dus de potentiële 
belasting van de netcapaciteit - tussen 2018 en 2030 met 
ongeveer 75 procent zal toenemen (Noom, 2020). Hiervan 
is 15 procent gerelateerd aan de algehele groei van de vraag, 
en 60 procent aan de groei van de (hernieuwbare) produc-
tiecapaciteit.

Tekort aan netcapaciteit
Als we een markt kunnen invoeren die transportcapaciteit 
als een schaars goed beschouwt, dan kunnen alle marktspe-
lers bijdragen aan een rationele oplossing voor de schaarse 
netcapaciteit. Deze spelers kunnen de eigenaren van opslag-
faciliteiten zijn, consumenten met opties voor vraagsturing, 
of zelfs de eigenaren van de hernieuwbare productiebron-
nen zelf. Het prijssignaal op basis van transportcapaciteit is 
nodig om de stroomproductie in tijd en plaats te sturen. In 
de gasmarkt is dit sturen op capaciteit al lang gemeengoed  
en door de piekvraag in de winter was dat ook nodig. 

Een sturingsmechanisme op basis van netcapaci-
teit zou bovendien helpen om de beste (locatie)keuzes te 
maken. Zonne- en windenergie maken een veel meer geo-
grafisch gedistribueerd energieproductiesysteem mogelijk. 
De huidige opzet van de elektriciteitsmarkt geen zinvol 
prijssignaal. Dat wil zeggen, geen signaal om de beste duur-
zame centrales op de beste locaties te selecteren, zowel bij 
de investeringsbeslissing als tijdens de exploitatie (Ram, 
2019). 

Een markt voor netwerkcapaciteit
Twee situaties laten zien hoe de capaciteitsbenade ring in 
de stroommarkt zou kunnen  werken. De eerste situatie: 
de vraag is kleiner dan de (piek)productie van hernieuw-
bare energie. De energie is vooraf via een Power Purchase 
Agreement  ingekocht. Die productie vindt in dat geval 
bij voorkeur plaats dicht bij de vraag. Op momenten van 
 overproductie is de transportvraag immers hoog, en daarmee 
zijn dan ook de transportkosten hoog. Levering uit opslag  
dicht bij de vraag is op zo’n moment mogelijk en zinnig. 

De tweede situatie: de vraag is groter dan de hernieuw-
bare productie. De energie voor eindgebruik is vooraf inge-
kocht. Leveranciers zullen leveren vanuit de productie en 
via aanvullende bronnen zoals opslag. Transportkosten zijn 
laag, want er is een beperkte vraag naar transportcapaciteit. 
Alle bronnen (ook verder weg) worden gebruikt om aan de 
vraag te voldoen. 

Door de implementatie van een capaciteitsmarkt ont-
staat er informatie over transportkosten. Deze prijsinfor-
matie zal investeerders inzicht geven in de waarde van de 
stroom in een netwerkgebied. Op zijn beurt zal dat weer 
de locatiekeuze van nieuwe bronnen beïnvloeden. Uit-
eindelijk leidt zo’n capaciteitsmarkt tot de laagste maat-
schappelijke kosten, omdat de bouw van overcapaciteit in 
het transportsysteem zo veel mogelijk wordt voorkomen 
(ReThinkX, 2021).

De locatie van de netcapaciteitsmarkt is in de praktijk 
het centrale hoogspanningssysteem dat door een nationale 
netbeheerder wordt beheerd. Dit is niet anders dan van-
daag. Vandaag de dag betalen de consumenten op de mees-
te markten echter vaste netwerkkosten waarbij de locatie 

Evenwichtsprijs

Evenwichtsprijs

Evenwichtsprijs

Prijs

Vraagcurves op verschillende 
momenten in het jaar

Geïnstalleerde capaciteit

Olie

Gas

Steenkool

Nucleair

Aanbodcurve 
(‘merit-order’)

Vraagcurve

Bron: Erdmann (2017) | ESB

Vereenvoudigde volgorde van marginale kosten FIGUUR 1

NAAR EEN NIEUWE ENERGIEMIX



76 ESB, 108(4818), 23 februari 2023

in het systeem niet uitmaakt. Dit wordt in vaktermen wel 
de ‘koperen plaat’ genoemd. Hun tarief is een vastrecht, en 
hangt met name af van het benodigde spanningsniveau in 
het netwerk. Dit tarief is daarom grotendeels vast, en voor 
een constante gegarandeerde capaciteit. De hier voorge-
stelde capaciteitsmarkt zou precies omgekeerd werken. 
Hier betalen producenten voor de beschikbaarheid van een 
netwerkcapaciteit. De prijs zal voornamelijk afhangen van 
de locatie van het productiemiddel in het netwerk, en van 
de timing van de beschikbaarheid ervan. 

In een capaciteitsmarkt zal de prijs voor netwerkcapa-
citeit hoog zijn in tijden van grote vraag naar capaciteit, dat 
wil zeggen op momenten van hoge productie. In periodes 
van lage productie zal de vraag naar capaciteit laag zijn, en is 
dus de capaciteitsprijs eveneens laag. Deze prijsstelling voor 
netwerkcapaciteit zal producenten en afnemers stimuleren 
om slimme locaties in het net te kiezen, te overwegen om 
energie op te slaan voor vrijgave in perioden met lage capa-
citeitsprijzen, en om energie te transporteren op momenten 
dat de vraag naar capaciteit laag is. 

Bij een capaciteitsmarkt wordt ervan uitgegaan dat 
afnemers (aan de vraagzijde) kunnen kiezen voor verschil-
lende contractvormen met een variërend niveau van leve-
ringszekerheid. Hierdoor zouden leveranciers kunnen 
concurreren bij het in evenwicht brengen van vraag en aan-
bod, met verschillende niveaus van leveringszekerheid. Op 
die manier zou de concurrentie gericht zijn op het beste 
gebruik van het enige schaarse goed, namelijk de netwerk-
capaciteit. 

De prijsstructuur voor de eindgebruiker in het sys-
teem zou dan bestaan uit een vaste betaling voor het 
gekozen minimumdienstverleningsniveau, plus een beta-
ling voor het meer variabele of onzekere deel van de leve-
ring. Dit is geen fictie, aangezien bijvoorbeeld de meeste 
markten voor mobiele telefonie op een dergelijke basis 
werken. Het gaat om abonnementen met verschillende 
dienstverlenings niveaus tegen verschillende prijzen. Bij 
energie zou de vaste vergoeding waarschijnlijk grotendeels 
afhangen van de kapitaalkosten van de activa die de ener-
gie produceren. De leveranciers concurreren dus op ver-
mindering van de kapitaalkosten voor de productieactiva, 
slimme locatiekeuze en optimalisering van het gebruik van 
de netwerkcapaciteit. 

In netwerken met ruime capaciteit zou de concur-
rentie zich grotendeels toespitsen op lage kapitaalkosten 
voor de duurzame productiemiddelen, zoals zonnepanelen 
en windmolens. Die worden dan geplaatst op locaties met 
bijvoorbeeld lage grondprijzen (dunbevolkte gebieden). 
De stroom moet misschien over langere afstanden worden 
getransporteerd, maar als er voldoende capaciteit beschik-
baar is, vormt dit geen belasting voor het netwerk. 

In netwerken met schaarse capaciteit zou de concur-
rentie minder gericht zijn op kapitaalkosten, maar wel 
veel meer op het beperken van de kosten van het netwerk-
gebruik. De zonnepanelen worden dan geplaatst op daken 
dicht bij de vraag, waardoor de netwerkkosten zouden 
dalen. De stroom moet dan slechts over korte afstanden 
worden getransporteerd, hetgeen de schaarse netwerkcapa-
citeit zou ontlasten. 

Politieke wil en visie nodig
Er is visie en de wil van politici nodig om de capaciteits-
markt van de grond te krijgen. Het is moeilijk te zien hoe 
z’n markt spontaan vorm kan krijgen. Nu al kan men waar-
nemen dat er winnaars en verliezers zouden zijn als een 
dergelijke capaciteitsmarkt zou worden ingevoerd. Eige-
naren van (grote) productieactiva in markten/landen met 
beperkte netwerkcapaciteit zouden eronder lijden. Elektri-
citeitshandelaren zouden zich een nieuw vak eigen moeten 
maken. Netwerkbeheerders zijn de potentiële winnaars: zij 
moeten weliswaar met nieuwe regels en voorschriften kun-
nen spelen, maar krijgen een krachtig nieuw instrument 
voor het beheer van hun systeem. 
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Zo kan Nederland de 
energietransitie versnellen

Springt de kikker uit de pan voor het 
water gaat koken? Volgens de bekende 
reclame van de Triodos Bank wel – de 

mythe dat de kikker gewoon blijft zitten, is 
inmiddels voldoende ontkracht. Maar het 
is de vraag of deze parabel ook hoop biedt 
voor de mensheid die de opwarming van de 
aarde wil stoppen. De daarvoor noodzake-
lijke energietransitie vormt in veel opzich-
ten een wicked problem. 

Er is het probleem van collectieve actie: 
ieders individuele bijdrage is verwaarloos-
baar, en op nationaal niveau leiden investe-
ringen alleen tot demping van de tempera-
tuurstijging als vrijwel alle andere landen ook 
hun bijdrage leveren. Er is ook het probleem van de lange door-
looptijd: CO2-reductie in de toekomst vereist investeringen nu 
– en van de opbrengsten daarvan zullen niet zozeer wij, als wel 
de toekomstige generaties profiteren. En er is een fundamenteel 
onzekerheidsprobleem: we weten nu nog niet welke technolo-
gieën succesvol zullen zijn, maar moeten nu wel al keuzes maken. 

Wat is in dit licht verstandig beleid? Nederland heeft zich 
gecommitteerd aan de internationale afspraken, en richt zich op 
een reductie van de CO2-uitstoot van zestig procent in 2030, en 
op klimaatneutraliteit in 2050. Maar volgens de meest recente 
Klimaat- en Energieverkenning tellen de huidige plannen op 
tot een reductie van maximaal 41 à 52 procent ten opzichte van 
1990 (PBL, 2022). Hierbij is er bovendien ook geagendeerd 
beleid meegenomen waarvoor nu nog geen concrete uitwer-
king bestaat. Er zijn dus extra inspanningen nodig, waarbij we 
geremd worden door (het gebrek aan) keuzes uit het verleden: 
de relatief recente bouw van nieuwe kolencentrales, het achter-
blijven van investeringen in het elektriciteitsnetwerk, en het 
niet van de grond komen van experimenten met CO2-opslag. 

Welke keuzes kan Nederland nu wél maken? Vanuit eco-
nomisch perspectief zie ik drie wegen waarlangs de overheid de 
energietransitie kan versnellen (ik richt me hier op het Neder-
landse beleid, maar voor alle drie geldt dat een goed gecoör-
dineerde Europese aanpak grote voordelen heeft). Ten eerste: 
beter beprijzen. Het coalitieakkoord kiest vooral voor het sub-
sidie-instrument: boven op bestaande regelingen zoals SDE++ 
is een klimaat en transitiefonds van 35 miljard euro gekomen, 
waaruit onder andere maatwerkafspraken met de industrie 
worden gefinancierd. Dat lijkt goed voor het draagvlak, maar is 
niet per se de meest effectieve aanpak, omdat bestaande belan-
gen centraal staan. Er blijven op deze manier grote verschillen 
bestaan in de effectieve CO2-prijs: tussen maatschappelijke sec-
toren, tussen bedrijfstakken en tussen individuele vervuilers. 
Daarmee worden er kansen gemist en blijven impliciete subsi-
dies voor fossiele energie – zoals verlaagde energiebelastingen 

voor grootgebruikers – in stand. 
Ten tweede: versterking van de publie-

ke infrastructuur. Daarbij gaat het in ieder 
geval om het stroomnet, waarvan de nood-
zakelijke capaciteitsuitbreiding te laat is 
gestart. Maar de oplossing ligt niet alleen in 
extra geld, hoogspanningsmasten en kabels; 
ook regulering en marktordening spelen een 
rol. Het risico bestaat bijvoorbeeld dat we 
straks aan de kust veel te veel elektriciteit 
hebben, vanuit de wind op zee én nieuwe 
kerncentrales. Dat kan leiden tot knelpun-
ten in infrastructuur, hoge transportkosten 
en onrendabele investeringen. 

Ten derde: het stimuleren van groene 
technologie. Op dit moment richt het subsidiebeleid zich voor-
al op opschaling van bewezen technologieën  Voor het stimule-
ren van echt vernieuwende innovaties bestaan er wel generieke 
regelingen, zoals het Nationaal Groeifonds, maar er zijn weinig 
middelen specifiek beschikbaar voor groene technologie. Juist 
op het gebied van groene innovatie is de onderinvestering gro-
ter, vanwege de sterke padafhankelijkheden die er bestaan   voor 
koolstofrijke technologieën, zo laten de CPB-onderzoekers 
Esther Mot en Arjan Trinks in een recent ESB-artikel zien. 
Het afstemmen van de innovatieprikkels op de Nederlandse 
klimaatdoelen kan dus synergie creëren en de energietransitie 
bespoedigen (Mot en Trinks, 2022). 

Maar hoe kunnen de prikkels worden afgestemd op groene 
innovatie? Juist omdat het gaat om nog niet bewezen technolo-
gieën, zou stimulering zo veel mogelijk tijdig, tijdelijk en tech-
niekneutraal moeten zijn. Tijdig, omdat er geen tijd te verliezen 
is en Nederland niet de luxe heeft om lang te kunnen blijven 
studeren om alle mogelijke opties af te wegen. De urgentie, 
maar ook de onzekerheid, is daarvoor te groot. Maar vanwege 
die onzekerheid zullen innovatiesubsidies ook tijdelijk moeten 
zijn – en er zullen wegen verkend gaan worden die uiteindelijk 
dood blijken te lopen. Dat is niet erg, als het maar duidelijk is 
dat ook investeringen in groene technologie verzonken kosten 
zijn, die nuttige kennis kunnen opleveren maar niet toekomsti-
ge keuzes moeten bepalen. De fundamentele onzekerheid over 
wat er gaat werken, noopt ook tot techniekneutraliteit – er zal 
ingezet moeten worden op een breed scala van oplossingen, van 
waterstof tot warmteopslag tot technologieën waarvan we nu 
nog niet weten dat ze mogelijk zijn. Kortom, we kunnen de kik-
ker helpen uit de pan te springen – maar het is nog onzeker waar 
hij precies gaat landen.
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NOBELPRIJSARTIKEL WETENSCHAP

Nobelprijs voor begrijpen 
van sleutelrol van fragiele 
financiële intermediairs 

M et de keuze voor Ben Bernanke, Douglas 
 Diamond en Philip Dybvig is de Nobelprijs 
voor Economie toegekend aan het vakgebied 
dat de rol van financiële intermediairs in de 

economie bestudeert. Met de opkomst van de financiële 
economie – sommigen spreken zelfs over de ‘financialise-
ring’ – is de beleidsrelevantie van dit vakgebied groot. En 
wie kent Ben Bernanke niet als voorzitter van de Ameri-
kaanse Federal Reserve (Centrale Bank) ten tijde van de 
financiële crisis? De Nobelprijs is gebaseerd op het weten-
schappelijk werk van de drie, begin jaren tachtig van de 
vorige eeuw. 

Net als vele anderen ken ik Ben Bernanke als FED-
voorzitter, en niet persoonlijk. Dat is anders bij  Douglas 
Diamond en Phil Dybvig. Op vele momenten heb ik 
Douglas Diamond meegemaakt. Wat introvert misschien, 
maar ook toegankelijk en geëngageerd. Op de verschillen-
de conferenties die ik in Amsterdam organiseerde kwam hij 
altijd – zelfs een keer in het gips toen hij net zijn enkel had 
gebroken, en toch het ongerief van een uren durende vlucht 
had getrotseerd. Phil Dybvig kende ik lang als een veel meer 
uitgesproken onderzoeker, zeer serieus in zijn onderzoek, 
maar ook als een liefhebber van de jazzclubs in Saint Louis 
waar hij de laatste 25 jaar les geeft. Met de jaren is hij excen-
trieker geworden, en meer controversieel. 

Prijs voor het vakgebied
De Nobelprijs zet het vakgebied van financiële intermedi-
atie in de schijnwerpers. Een jong vakgebied dat net als het 
werk van de auteurs een grote vlucht nam vanaf begin jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Bijzonder is dat het vakgebied 
zich voor een groot deel ontwikkelde buiten de macro-
economie, en juist binnen de financieringsleer en financiële 
economie – kerngebieden van de bedrijfseconomie, met 
zeker rond de eeuwwisseling een duidelijk meer micro-
economisch perspectief op de ondernemingen en markten. 
Niet verrassend dus dat juist binnen de (vooral Amerikaan-
se) businessschools, het vakgebied van de financiële inter-
mediatie tot de grootste wasdom kwam. 

Vanaf de financiële crisis van 2007–2009 is de focus 
van economen verschoven naar de macro-economische 
betekenis van de financiële sector. Juist toen bleek hoe pro-
blemen in de financiële sector grote macro-economische 
consequenties konden hebben, werd het meer micro-eco-
nomische perspectief zwaar op de proef gesteld. De omslag 
was het sterkst in het beleid. Als voorbeeld – het toezicht 
op banken dat traditioneel micro-prudentieel was ingesto-
ken (focus op een bank als aparte identiteit) werd tijdens de 
crisis pas gecomplementeerd door een macro-prudentiële 
focus –  toezicht op het systeem als geheel, waarbij de inter-
acties tussen banken, andere financiële spelers en financiële 
markten, in samenhang werden bekeken. Voor De Neder-
landsche Bank betekende dit bijvoorbeeld dat hun eigen 
mensen, die zich bezighielden met een macro-prudentiële 
insteek (die waren er wel degelijk), toen pas serieus werden 
genomen.

Kerninzichten van het Nobelprijs-onderzoek
De Nobelprijs voor het werk van Bernanke, Diamond en 
Dybvig, begin jaren tachtig, is een beloning voor onder-
zoekers die vroegtijdig problemen bij het functioneren van 
banken centraal stelden. Voor Ben Bernanke was dit bin-
nen de context van een historische analyse van de depressie 
van de jaren dertig. Zijn inzicht was dat de crisis in die peri-
ode diep en langdurig werd door de problematische toe-
stand waarin de banken terecht waren gekomen ( Bernanke, 
1983). De kredietwaardigheid van banken zelf was, na de 
beurscrash van eind jaren twintig, zwaar aangetast, waar-
door deze niet meer de economie konden ondersteunen – 
en de economie steeds verder in de problemen kwam. 

In 2022 kregen Ben Bernanke, Douglas Diamond en Philip Dybvig 
de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economische Wetenschap-
pen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel – kortweg de Nobelprijs 
voor Economie. Wat hebben zij voor de wetenschap en de wereld 
betekend?

IN HET KORT
 ●De laureaten werkten aan het begrijpen van financiële intermedi-
atie, en leverden hun belangrijkste bijdrages in de jaren tachtig. 
 ● Ben Bernanke onderzocht het falen van banken in de grote 
depressie, en was FED-voorzitter tijdens de financiële crisis. 
 ●Douglas Diamond en Philip Dybvig toonden modelmatig aan 
waarom banken inherent fragiel zijn.
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De andere twee winnaars van de Nobelprijs,  Douglas 
Diamond en Philip Dybvig, kwamen gelijktijdig met een 
belangrijke analyse over bankruns (Diamond en Dybvig, 
1983). Zij lieten zien dat banken inherent fragiel zijn. De 
uitzettingen van banken bestaan vaak uit langlopende illi-
quide leningen, terwijl de financiering van een bank voor 
een groot deel bestaat uit direct opvraagbare middelen 
zoals spaargeld. Een bank kan in acute liquiditeitsproble-
men komen als veel spaarders gelijktijdig hun geld opvra-
gen dat in de illiquide leningen ‘vastzit’. Een faillissement is 
dan niet uitgesloten, want het plotseling moeten verkopen 
van illiquide leningen levert meestal onvoldoende op om 
alle spaarders terug te kunnen betalen. Spaarders anticipe-
ren hierop, waardoor er een bankrun kan ontstaan. Als men 
vreest dat ‘anderen’ hun geld zullen gaan opvragen, kan men 
dit beter voor zijn, en zelf als eerste het geld weghalen. Bij 
een bankrun loont het een spaarder om vooraan te staan. 

In zekere zin had Bernanke het over banken die een 
crisis konden versterken, en  Diamond en Dybvig over ban-
ken die een crisis konden veroorzaken. Weinig fantasie is er 
nodig om de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek 
in te zien, en de toekenning van de Nobelprijs op dit deelge-
bied van de economie is dan ook niet verrassend.

Financiële crisis
De inzichten van Bernanke, Diamond en Dybvig waren niet 
besteed in de jaren voorafgaand aan de financiële crisis van 
2008. Het waren de hoogtijdagen van het marktdenken, 
en van vertrouwen in financiële markten in het bijzonder. 
Finance was, met zijn nieuwe financiële instrumenten (zoals 
derivaten) en processen (zoals het verhandelbaar maken van 
leningen via securitisatie), steeds geavanceerder geworden, 
en risico’s werden – in dat denken – via steeds meer liquide 
financiële markten ‘optimaal’ verspreid in de economie. En 
in dit alloceren van risico’s speelden banken een sleutelrol, 
met een bankbalans die in de gedachten van beleidsmakers 
minder riskant werd – want risico’s werden immers door-
verkocht. En was het ook niet zo dat het barsten van de dot-
combubbel begin jaren 2000, zonder evident probleem bij 
banken, een duidelijk bewijs was van de toegenomen stabi-
liteit en veerkracht van het financiële systeem? Kortom, alle 
reden voor een deregulering van de financiële sector. 

We hebben het geweten. Beleidsmakers waren in slaap 
gesust en finance bleek heel wat minder goedaardig. Zo 
leidde de fameuze spreiding van risico’s via securitisatie tot 
een ondoorzichtige opeenhoping van risico’s, juist ook bij 
systeem-relevante instellingen zoals banken. Ambitieuze, 
net geprivatiseerde, Duitse Länder-banken bleken bijvoor-
beeld door het onderschatten van risico’s grote kopers van 
allerlei verhandelbare Amerikaanse hypotheken, en kwa-
men massaal in grote problemen toen de Amerikaanse hui-
zenmarkt instortte. Dus in plaats van een spreiding van risi-
co’s leidde het verhandelbaar maken van leningen tot een 
opeenhoping van risico’s, met ook nog een onduidelijkheid 
over waar de risico’s waren gebleven. Al dit verhandelen van 
risico’s vergrootte ook de dwarsverbanden en wederzijdse 
afhankelijkheden tussen financiële instellingen, waardoor 
de systeemrisico’s toenamen. 

De combinatie van het onderschatten van risico’s en 
relatieve lage rentes leidde ook tot een veel te grote hef-

boom (te veel financiering met vreemd vermogen) in het 
financiële systeem. Op eigen vermogen werd er ‘bespaard’ 
(onder andere door het inkopen van eigen aandelen), dus 
schokken konden door financiële partijen zelf niet goed 
worden opgevangen. Grote, eerder nog solide geachte ban-
ken zoals ING kwamen hierdoor in de problemen. 

Ten slotte was er de neiging om te kiezen voor kortlo-
pend, ‘goedkoop’ vreemd vermogen, dat telkens op de geld-
markten moest worden geherfinancierd, en dat ‘opdroogde’ 
toen de onzekerheid manifest werd (Northern Rock, Royal 
Bank of Scotland, en de Amerikaanse zakenbanken zoals 
Lehman Brothers). Kortom, buffers waren klein en banken 
waren uitermate kwetsbaar – precies datgene waar het werk 
van de Nobelprijswinnaars over gaat.

Financiële intermediairs en macro-modellen
Het dominante werkpaard van de macro-economie is 
het Dynamisch stochastisch algemeen-evenwichtsmodel 
(DSGE-model). In een overzichtsartikel benadrukken 
 Lindé et al. (2016) dat de DSGE-modellen van vóór de cri-
sis onvoldoende inspeelden op mogelijke  financiële fricties, 
en dat een interpretatie van banken als louter ‘doorgeef-
luik’ erin domineerde. Intermediairs werden namelijk vaak 
als een soort doorgeefluik gezien die hoogstens als smeer-
olie fungeerden bij het alloceren van besparingen. Bij deze 
interpretatie is het niet vreemd dat ze genegeerd werden. 
De belangrijke lessen van Diamond en Dybvig over de fra-
giliteit van banken, en de historische analyse van Bernanke 
over de invloed van banken op de rest van de economie 
kwamen dus niet tot hun recht. 

De modellen veranderden na de financiële crisis. 
Aspecten van het zogenaamde accelerator-type (ver-
sterkende effecten veroorzaakt door de financiële sec-
tor) werden opgenomen in vele door de centrale ban-
ken gehanteerde DSGE-modellen. Hiermee kwamen de 
afhankelijkheden tussen banken en de door hen gefinan-
cierde private partijen in beeld. Eerder werk van Bernan-
ke zelf, samen met Mark Gertler, bood hiervoor belang-
rijke aangrijpingspunten (Bernanke en Gertler, 1989). 
Zij lieten zien dat finan ciële fricties juist in neergaande 
tijden worden versterkt. Bijvoorbeeld, bij het bestaan van 
informatie problemen (een vorm van frictie) is screening 
en monitoring door banken van groot belang om tot kre-
dietverlening te komen. Maar juist in neergaande tijden 
is dat ingewikkelder, hetgeen de kredietverlening extra 
onder druk zet en de neergang kan versterken (dit is waar 
het woord  accelerator naar verwijst). 

Het is overigens niet zo dat, vóór de financiële crisis, er 
op geen enkele manier sprake was van financiële fricties in 
de gehanteerde macro-modellen (Den Haan, 2009). Het is 
wel zo dat sindsdien een veel groter begrip is ontstaan over 
het belang van de financiële sector, en dat er veel serieuzer 
werk is gemaakt van het à la Bernanke en Gertler opnemen 
ervan in macro-modellen.

Slot
De financiële crisis van 2007–09 ligt inmiddels vijftien jaar 
achter ons. Banken speelden een hoofdrol in die crisis en 
zeker voor ons land zagen we ongekende taferelen. De red-
dingen van banken (ING, SNS en ABN Amro) zijn in ons 
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geheugen gegrift. De euro-crisis van rond 2012 gaf een vol-
gende klap: onzekerheid over de houdbaarheid van de euro, 
en de staatsschulden op de balansen van banken gaven weer 
onzekerheid over het bancaire systeem. Meer recentelijk 
kunnen de vele ondersteuningsmaatregelen om de corona-
pandemie op te vangen gezien worden als noodzakelijk om 
het bancaire systeem niet in crisis te doen storten. En gedu-
rende al deze episodes was de vraag of banken in staat waren 
om inhoud te geven aan hun belangrijke rol als financier 
van met name het mkb. Het belang van het Nobelprijs-
onderzoek wordt keer op keer bevestigd. 

Natuurlijk is er discussie over de vraag of, met het 
drietal, de juiste winnaars zijn aangewezen. Diamond en 
Dybvig zijn winnaars zoals je die ook typisch ziet in andere 
vakgebieden: één belangrijk inzicht met een zeer treffende 
modelmatige formulering, die leidend is geweest voor veel 
onderzoek dat volgde. Het belang ervan staat buiten kijf, 
hoewel sommigen zullen benadrukken dat, op een meer 
beschrijvende manier, vergelijkbare inzichten bij anderen 
al eerder naar voren waren gekomen. Maar de systematiek, 
treffende formulering en grote invloed op het vervolgwerk 
maken hun bijdrage uniek. Ondanks dat beide winnaars 
ook ander belangrijk onderzoek hebben gedaan (bijvoor-
beeld  Diamond (1984)), valt de Nobelprijs wat hen betreft 
daarom exclusief toe te rekenen aan hun artikel uit 1983. 

De Nobelprijs voor Economie – die pas sinds 1969 
bestaat – is echter vaak ook ten dele een soort van life-time 
achievement award. Dat geldt voor Ben Bernanke, en wel op 
een speciale manier. Zijn inzichten in de crisis van de jaren 
dertig zijn veel minder exclusief aan hem toe te rekenen dan 
die van Diamond en Dybvig. Hij was onderdeel van een 
wetenschapsgebied dat deze periode gedegen onderzocht 
heeft. Zijn rol vervolgens als voorzitter van de Amerikaanse 
Federal Reserve, en de mogelijkheid voor hem om de his-
torische lessen in de praktijk te brengen, hebben ongetwij-
feld bijgedragen aan de toekenning van de Nobelprijs. Als 
we alles overzien is dat een zeer terechte en ook bijzondere 
Nobelprijs. 

Literatuur
Bernanke, B. (1983) Nonmonetary effects of the financial crisis in the propa-
gation of the Great Depression. The American Economic Review, 73(3), 257–276.

Bernanke, B. en M. Gertler (1989) Agency costs, net worth, and business fluc-
tuations. The American Economic Review, 79(1), 14–31. 

Diamond, D.W. (1984) Financial intermediation and delegated monitoring. 
The Review of Economic Studies, 51(3), 393–414.

Diamond, D.W. en P.H. Dybvig (1983) Bank runs, deposit insurance, and 
liquidity. Journal of Political Economy, 91(3), 401–419.

Haan, W. den (2009) Gooi niet alle macro-economische modellen op één hoop. 
Artikel op www.mejudice.nl, 21 oktober.

Lindé, J., F. Smets en R. Wouters (2016) Challenges for central banks’ macro 
models. In: J.B. Taylor en H. Uhlig (red.), Handbook of macroeconomics, Volume 
2B. Amsterdam: Elsevier, hoofdstuk 28.



82 ESB, 108(4818), 23 februari 2023

WYNAND 
VAN DE VEN
Emeritus hoogleraar 
aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam 
(EUR)

GERRIT 
HAMSTRA 
Senior consultant bij 
Equalis 

RICHARD 
VAN KLEEF
Universitair hoofd-
docent aan de EUR

MIEKE REUSER 

Senior onderzoeker 
bij het RIVM en 
universitair docent 
aan de EUR

PIET STAM 
Associate partner bij 
Equalis en gastonder-
zoeker aan de Vrije 
Universiteit

GEZONDHEIDSZORG VERKENNING

De wetgever moet het doel 
van de risicoverevening 
vaststellen

Z orgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor 
dezelfde premie per zorgpolis. Omdat de voor-
spelde zorgkosten per verzekerde sterk variëren, 
van een paar honderd tot meer dan een half mil-

joen euro per verzekerde per jaar, ontvangen zorgverzeke-
raars voor elke verzekerde een vereveningsbijdrage die is 
gebaseerd op de voorspelde zorgkosten van die verzekerde. 
De risicoverevening is in 1993 ingevoerd, en in de loop van 
de jaren geleidelijk verbeterd. 

Hoewel de risicoverevening na dertig jaar sterk is ver-
beterd, worden verschillende groepen verzekerden nog 
steeds substantieel over- of ondergecompenseerd. Bijvoor-
beeld, op het kwart van de bevolking met de slechtst erva-
ren gezondheid lijden de zorgverzekeraars een voorspel-
baar verlies van ruim 500 euro per verzekerde per jaar (Van 
Kleef et al., 2019). Door deze voorspelbare verliezen ont-
staan er prikkels tot risicoselectie. 

Als verzekeraars en verzekerden op die prikkels inspe-
len, kan dit leiden tot een vermindering van de kwaliteit 
en doelmatigheid van zorg en tot het niet realiseren van de 
beoogde risicosolidariteit (Van de Ven et al., 2013a; NZa, 
2016). 

Elk jaar adviseert de Werkgroep Ontwikkeling Risico-
verevening (WOR) de regering over de aanpassingen in de 
risicoverevening voor het volgende jaar. De WOR heeft 
ruim zestig leden: vertegenwoordigers van zorgverzeke-

raars, ambtenaren van diverse ministeries, uitvoeringsorga-
nen en onderzoekers. De WOR-adviezen worden meestal 
overgenomen door de regering, en zijn dus zwaarwegend. 

De laatste jaren wordt het goed functioneren van de 
adviesgroep WOR echter belemmerd door verschillende 
opvattingen binnen de WOR over het doel van de risico-
verevening. Twee jaar geleden heeft KPMG (2020) geïn-
ventariseerd op welke vlakken de risicoverevening volgens 
betrokkenen nog tekortschiet. Die inventarisatie heeft 
geleid tot een lange lijst van groepen verzekerden, waar-
voor verzekeraars (vermoedelijk) worden onder- of over-
gecompenseerd. Binnen de adviesgroep WOR bestaat er 
echter geen consensus over de mate waarin de onder/over-
compensaties op specifieke groepen verzekerden moeten 
worden verevend. Bijvoorbeeld, moeten regionale verschil-
len in zorgkosten, veroorzaakt door verschillen in aanbod 
en prijzen, wel of niet worden verevend (Stam et al., 2015; 
KPMG, 2020)? Volgens sommigen moeten deze wel wor-
den verevend, omdat er anders prikkels tot risicoselectie 
blijven bestaan. Volgens anderen moet hier niet voor wor-
den verevend, omdat het de taak van zorgverzekeraars is om 
bij zorginkoop scherp te onderhandelen over de prijs, en 
om overcapaciteit te verminderen (bijvoorbeeld via selec-
tief contracteren). Het verevenen van de regionale verschil-
len in aanbod en prijzen, zou deze prikkel tot doelmatige 
zorg inkoop verminderen (Koerhuis et al., 2016). 

Dit verschil van opvatting over de afruil tussen risico-
selectie en doelmatigheid heeft ertoe geleid dat het Minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 
2020 een project heeft gestart met als doel consensus te 
bereiken tussen de leden van de adviesgroep WOR over het 
precieze doel van de risicoverevening. Hoewel er consensus 
bestaat dat de risicoverevening de prikkels tot risicoselectie 
moet verminderen, door voorspelbare winsten en verliezen 
op gezonde en ongezonde verzekerden weg te nemen, is er 
ondanks intensieve discussies geen consensus bereikt over 
het antwoord op de vraag of het bevorderen van (techni-
sche, dynamische en allocatieve) doelmatigheid ook een 
doel is van de risicoverevening (Van de Ven, 2021; WOR, 
2021a; 2021b; 2021c). Met andere woorden: is het tegen-
gaan van risicoselectie het enige beleidsdoel van de risico-
verevening, of zijn er twee beleidsdoelen? 

Doelmatigheid en het tegengaan van risicoselectie 
gaan soms wel maar niet altijd hand in hand, waardoor er 
lastige afwegingen moeten worden gemaakt. De verschil-

Een bekend doel van risicoverevening op de zorgverzekerings-
markt is om prikkels tot risicoselectie te verminderen. De relatie 
tussen risicoverevening en doelmatigheid is echter complex. Het 
is de vraag of doelmatigheid van zorg ook als doel van risico-
verevening moet worden gezien. 

IN HET KORT
 ●Als doelmatigheid ook een doel is, dan is er een afweging tus-
sen doelmatigheid en het tegengaan van risicoselectie. 
 ● Risicoverevening kan zowel positieve als negatieve effecten 
hebben op doelmatigheid. 
 ● In de praktijk wordt er alleen rekening gehouden met de nega-
tieve effecten, terwijl positieve effecten zwaarder kunnen wegen. 
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lende formuleringen van het doel van de risicoverevening 
hebben daarom grote gevolgen voor hoe de risicovereve-
ning is vormgegeven, voor de hoogte van de verevenings-
bijdragen en voor het al dan niet bestaan van (prikkels tot) 
risicoselectie. In dit artikel reiken wij een denkkader aan 
om uit deze impasse te kunnen komen. 

Nadelen van risicoselectie 
Bij onvolledige risicoverevening bestaan er prikkels tot risi-
coselectie. Zo kan een zorgverzekeraar die de beste zorg 
voor chronisch zieken contracteert, en daarom door pati-
entenverenigingen wordt aangeraden, worden geconfron-
teerd met een relatief groot aandeel voorspelbaar verliesla-
tende verzekerden, waardoor hij zijn premie drastisch moet 
verhogen. Dat heeft nadelen. Uiteindelijk kan de zorgver-
zekeraar uit de markt worden geprijsd. Zorgverzekeraars 
met relatief weinig chronisch zieken kunnen daarentegen 
hun premie verlagen. Onvolledige risicoverevening kan 
zorgverzekeraars dus ontmoedigen om te investeren in een 
goede kwaliteit van zorg voor de voorspelbaar verliesla-
tende verzekerden, wat op den duur kan leiden tot een ver-
schraling van de zorg. Ook kunnen selectieactiviteiten lei-
den tot het niet realiseren van de beoogde risicosolidariteit. 

Een ander nadeel is dat risicoselectie voor zorgverze-
keraars een effectievere strategie voor schadelastvermin-
dering kan zijn dan het bevorderen van de doelmatigheid 
van zorg. Dit zou ertoe kunnen leiden dat zorgverzeke-
raars op korte termijn meer investeren in risicoselectie dan 
in doelmatige zorginkoop, met als gevolg dat het schaarse 
zorgaanbod niet optimaal ingezet wordt. Risicoselectie 
vormt dus een bedreiging voor de kwaliteit en doelmatig-

heid van zorg, en voor het realiseren van de beoogde risi-
cosolidariteit (Van de Ven, 2012). 

Meningen over het doel verschillen
Ondanks deze nadelen van risicoselectie is niet iedereen 
voorstander van het wegnemen van álle prikkels tot risic-
oselectie. De meningen lopen sterk uiteen over de vraag of 
de over- en ondercompensaties moeten worden weggeno-
men van bepaalde groepen verzekerden. 

Een belangrijk discussiepunt betreft de vraag of doel-
matigheid – naast het tegengaan van risicoselectie – ook 
een doel is van de risicoverevening. De verschillende opvat-
tingen over het doel van de risicoverevening komen tot 
uiting in intensieve discussies binnen de adviesgroep WOR 
over het wel of niet opnemen in de risicoverevening van 
controversiële risicofactoren, zoals regionale verschillen 
(bijvoorbeeld aanbod en prijzen), leefstijl, consumptiege-
neigdheid, gezondheidsvaardigheden, keuze vrijwillig eigen 
risico, migratieachtergrond, ja/nee seizoensarbeider, ja/nee 
bijstandsgerechtigde, ja/nee wanbetaler, ja/nee dakloos, ja/
nee overlijden in jaar van uitkering, en het overstapgedrag 
(KPMG, 2020). 

In recente discussies zijn er binnen de adviesgroep 
WOR vier formuleringen van het ‘doel van de risicovereve-
ning’ naar voren gebracht: Doel A tot en met Doel D.

 
Doel A
Het bewerkstelligen dat iedere door de zorgverzekeraar te 
accepteren burger voor hem een gelijk verzekeringsrisico 
vormt. Doel A is rechtstreeks ontleend aan de Memo-
rie van Toelichting bij de Zorgverzekeringswet (Tweede 
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Kamer, 2004, p. 49). Het behalen van Doel A vereist dat 
alle risicofactoren die verzekeraars niet mogen gebruiken 
voor premiedifferentiatie, worden meegenomen in de risi-
coverevening. Doel A staat gelijk aan ‘het verwijderen van 
de voorspelbare over- en ondercompensaties van groepen ver-
zekerden’, of equivalent: ‘het bereiken van een gelijk speelveld 
voor elke risicosamenstelling van de portefeuille van een zorg-
verzekeraar’, of equivalent: ‘het wegnemen van de prikkels tot 
risicoselectie’. Voorts staat in de Memorie van Toelichting 
dat voor zover het doel van risicoverevening niet wordt 
bereikt, risicoverevening wordt aangevuld met compensa-
tiemechanismen (Tweede Kamer, 2004, p. 50–51). Hier-
bij kan er gedacht worden aan bijvoorbeeld een achteraf- 
compensatie van een percentage van de gerealiseerde kosten 
voor een verzekerde boven een bepaald bedrag. 

Doel B
Het bewerkstelligen dat iedere door de zorgverzekeraar te 
accepteren burger voor de verzekeraar een gelijk verzekerings-
risico vormt, waarbij geldt dat de ‘voorwaarde dat de doel-
matigheidsprikkel niet te sterk worden ingeperkt’ van gelijk 
belang is als het bereiken van het doel (WOR, 2021a, p. 
9–10). Doel B is als Doel A, maar met een restrictie. De 
gedachte achter deze beperking is dat het stimuleren van 
de doelmatigheid primair een doel is binnen de Zorgver-
zekeringswet, en dat het daarom belangrijk is dat de risico-
verevening de prikkels tot doelmatigheid zo veel mogelijk 
waarborgt. Het actief aanzetten tot doelmatigheid is niet 
het doel van de risicoverevening, maar is een overkoepelend 
doel vanuit de Zorgverzekeringswet. 

Doel C
Het wegnemen van prikkels voor risicoselectie, het waarbor-
gen van een gelijk speelveld tussen zorgverzekeraars, en het 
bevorderen van de doelmatigheid (VWS, 2017, p. 3–4). 
Doel C is vergelijkbaar met Doel A, maar het doel is uit-
gebreid met het bevorderen van doelmatigheid. Hoewel 
zowel bij Doel B als Doel C doelmatigheid van belang is, 
gaat Doel C een stap verder door, in tegenstelling tot Doel 
B, het bevorderen van doelmatigheid ook als doel van de 
risicoverevening op te nemen. 

Doel D
Het bewerkstelligen dat iedere door de zorgverzekeraar te 
accepteren burger voor hem een gelijk verzekeringsrisico vormt 
wat betreft objectieve gezondheid; en het voldoende bewerk-
stelligen dat iedere door de zorgverzekeraar te accepteren bur-
ger voor de verzekeraar een gelijk verzekeringsrisico vormt 

(WOR, 2021b, p. 5–7). De achterliggende gedachte bij 
Doel D is dat er geen verevening mag zijn voor bijvoorbeeld 
subjectieve gezondheid, kenmerken van de zorgaanbieders, 
en risicofactoren die door de verzekeraar beïnvloed kunnen 
worden. De overweging hierbij is dat het op basis van de 
Zorgverzekeringswet de taak van de zorgverzekeraars is om 
het zorglandschap te beïnvloeden en om scherpe afspraken 
met zorgaanbieders te maken (WOR, 2021b, p. 7). 

Geen consensus 
Uit de verschillende doelen concluderen wij dat er geen 
consensus bestaat over het doel van de risicoverevening. 

De verschillende formuleringen van het doel van de risi-
coverevening hebben grote gevolgen voor de vormgeving 
van de risicoverevening, en voor de hoogte van de vereve-
ningsbijdragen. Afhankelijk van het gekozen doel worden 
bijvoorbeeld de bovengenoemde controversiële risicofacto-
ren wel of niet in de vereveningsformule opgenomen. Als 
die risicofactoren niet worden verevend, blijven er prikkels 
tot risicoselectie bestaan. In dat geval worden ook niet alle 
effecten van risicoverevening op doelmatigheid bereikt.

Effecten op doelmatigheid mogelijk wisselend
Over het algemeen wordt er aangenomen dat doelmatig-
heid een van de uitkomsten van een concurrerende markt 
is. Voor concurrerende zorgmarkten moet aan een aantal 
randvoorwaarden worden voldaan om tot doelmatigheid 
en risicosolidariteit te komen (Van de Ven et al., 2013b). 
Een van deze randvoorwaarden is een systeem van kruis-
subsidies – of te wel risicoverevening – dat de prikkels tot 
risicoselectie wegneemt. 

Gegeven het verbod op premiedifferentiatie en de 
acceptatieplicht, kan een vermindering van de risicoselec-
tieprikkel (door een verbetering van de risicoverevening) 
tot meer risicosolidariteit leiden, en eveneens tot (fors) 
meer doelmatigheid, bijvoorbeeld doordat verzekeraars 
minder gericht zijn op selectieactiviteiten, en meer op doel-
matigheid. Ten tweede zouden de verzekeraars meer gericht 
kunnen zijn op kwaliteitsverbetering, waardoor bij gelijk-
blijvende kosten de doelmatigheid wordt vergroot. Ten 
derde geeft de premieconcurrentie op de zorgverzekerings-
markt de zorgverzekeraars een grotere prikkel tot doelma-
tigheid, omdat de premies minder door selectie bepaald en 
meer door doelmatigheid bepaald zijn. Ten vierde wordt de 
selectiegestuurde productdifferentiatie – bijvoorbeeld de 
zogenoemde ‘tweelingpolissen’ (Elferink, 2022) – vermin-
derd, waardoor de transparantie op de zorgverzekerings-
markt wordt vergroot, en de consument bij de keuze van 
zorgpolis een betere prijs-kwaliteitafweging kan maken. 
Ten vijfde wordt de kans verminderd dat (efficiënte) ver-
zekeraars uit de markt worden geprijsd als gevolg van selec-
tie. Tot slot verspillen verzekeraars minder middelen aan 
selectie activiteiten. 

Naast positieve effecten kan risicoverevening ook nega-
tieve effecten hebben op doelmatigheid. Dat is bijvoorbeeld 
het geval als de risicoverevening (deels) is gebaseerd op 
informatie over het zorggebruik van verzekerden. Zo bevat 
de huidige risicoverevening risicofactoren die zijn gebaseerd 
op historisch zorggebruik (onder andere diagnoses) en his-
torische kosten, waardoor de prikkels tot doelmatigheid van 
de verzekeraars worden verminderd. Vereveningsbijdragen 
op basis van deze historische gebruiksfactoren kunnen meer 
en duurdere behandelingen stimuleren, en zo de prikkel tot 
preventie en kostenbeheersing verminderen (Kanters et al., 
2013; Geruso en McGuire, 2016). 

De relatie tussen risicoverevening en doelmatigheid is 
dus complex. Enerzijds kan een verbetering van de risico-
verevening de doelmatigheid vergroten door het verminde-
ren van de prikkels tot risicoselectie, waardoor de ‘doelma-
tigheid als uitkomst van een concurrerende markt’ wordt 
vergroot. Maar aan de andere kant kan een uitbreiding van 
de risicoverevening met extra risicofactoren gebaseerd op 
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zorggebruik negatieve effecten hebben op de prikkels tot 
doelmatigheid, vanwege verminderde prikkels tot kosten-
beheersing en preventie (Stam et al., 2015; Koerhuis et al., 
2016). 

Om het totale netto-effect op de doelmatigheid te 
kennen, moet er een uitgebreide analyse worden gemaakt 
van zowel de negatieve als de positieve potentiële effecten. 
Voor Doel B, C en D is het noodzakelijk om zo’n uitge-
breide analyse uit te voeren. 

In de praktijk hanteert de adviesgroep WOR bij de 
beoordeling van mogelijke aanpassingen van de risico-
verevening, en bij de advisering aan de regering, een toet-
singskader (WOR, 2017). In dit toetsingskader wordt er 
expliciet gekeken naar de negatieve potentiële effecten van 
risicoverevening op doelmatigheid, maar niet expliciet naar 
de positieve potentiële effecten op doelmatigheid. 

De positieve effecten van risicoverevening op doelma-
tigheid kunnen echter groot zijn. Bijvoorbeeld, een verbe-
tering van de risicoverevening kan selectieacties voorkomen 
die de kwaliteit van zorg verminderen voor ondergecom-
penseerde verzekerden, zoals chronisch zieken. Bij gelijke 
kosten is dit een verbetering van de doelmatigheid. In dat 
geval zouden we zien dat de zorgverzekeraars voor elke 
chronische aandoening adverteren met: “Kom bij ons, wij 
hebben de beste zorgaanbieders gecontracteerd die gespe-
cialiseerd zijn in uw ziekte!” Helaas hebben we tot nu toe 
dergelijke advertenties nog niet gezien. Dit is een hoge prijs 
voor de samenleving. Het is aannemelijk dat, als chronisch 
zieken in de afgelopen decennia wel financieel aantrekke-
lijke klanten voor de zorgverzekeraars zouden zijn geweest, 
dit de kwaliteit en doelmatigheid van zorg ten goede zou 
zijn gekomen. 

Wetgever is aan zet
Zolang er geen consensus bestaat over het doel van de risi-
coverevening, bestaat er ook geen consensus over aanpas-
sing van het WOR-toetsingskader om de jaarlijkse aanpas-
singen in de risicoverevening te evalueren, en vervolgens 
advies uit te brengen aan de regering. 

Om uit deze impasse te komen moet de wetgever wet-
telijk eenduidig vastleggen wat het doel is van de risico-
verevening op de zorgverzekeringsmarkt: uitsluitend risi-
coselectie tegengaan (zoals aangegeven in de Memorie van 
Toelichting bij de Zorgverzekeringswet; Tweede Kamer 
(2004, p. 49)), of daarnaast ook doelmatigheid bevorderen? 

Als naast het uitsluiten van risicoselectie ook doelma-
tigheid een doel wordt heeft het beleidsinstrument risico-
verevening twee (soms strijdige) beleidsdoelen. Bijgevolg 
zullen beide doelen nooit volledig kunnen worden gereali-
seerd (Tinbergen, 1952), en zullen er nadelen van risicose-
lectie blijven bestaan. 

Als doelmatigheid geen doel wordt, zal de wetgever 
echter niet bereid zijn om het doel – tegengaan van risi-
coselectie – tegen elke prijs te realiseren. De wetgever zal 
daarom telkens een afweging maken tussen de voor- en 
nadelen van ‘dichter bij het doel komen door aanpassingen 
in de risicoverevening’.

In beide gevallen is het van belang dat de impact van de 
risicoverevening op doelmatigheid niet eenduidig is: risico-
verevening heeft zowel positieve als negatieve potentiële 

effecten op doelmatigheid. In de praktijk wordt er echter 
niet expliciet rekening gehouden met de positieve poten-
tiële effecten, maar wel met de negatieve potentiële effecten. 
Door bij de evaluatie van nieuwe vereveningsmodellen ook 
expliciet rekening te houden met de (niet geringe) positieve 
potentiële effecten van risicoverevening op doelmatigheid, 
ontstaat er wellicht consensus over de verbetering van de 
risicoverevening. Dat hoeft echter nog geen consensus op te 
leveren over het doel van de risicoverevening. Het ontslaat 
de wetgever dus niet van de plicht om het doel van de risi-
coverevening wettelijk eenduidig vast te leggen. 

Literatuur 
Elferink, T. (2022) Zorgverzekeraars houden vast aan goedkopere tweeling-
polissen. Algemeen Dagblad, 10 mei. 

Geruso M. en T.G. McGuire (2016) Tradeoffs in the design of health plan pay-
ment systems: Fit, power and balance. Journal of Health Economics, 47(C), 1–19. 

Kanters, T.A., W.B.F. Brouwer, R.C.J.A. van Vliet et al. (2013) A new preven-
tion paradox: The trade-off between reducing incentives for risk selection 
and increasing the incentives for prevention for health insurers. Social Science 
& Medicine, 76, 150–158.

Kleef, R.C. van, F. Eijkenaar en R.C.J.A. van Vliet (2019) Selection incentives 
for health insurers in the presence of sophisticated risk adjustment. Medical 
Care Research and Review, 77(6), 584–595.

Koerhuis, S., J. Visser, X. Koolman en P. Stam (2016) Betere risicoverevening kan 
zorgverzekeraars prikkelen tot meer doelmatigheid. ESB, 101(4729), 172–175.

KPMG (2020) Onderzoek restprobleem risicoverevening fase 1. KPMG Publicatie, 
3 juni. Te vinden op www.rijksoverheid.nl.

NZa (2016) Risicoselectie en risicosolidariteit zorgverzekeringsmarkt. Kwalitatief 
onderzoek Nederlandse Zorgautoriteit, september. Te vinden op zoek.officie-
lebekendmakingen.nl.

Stam, P., J. Visser en R. Goudriaan (2015) Risicoverevening is geen panacee. 
ESB, 100(4720), 624–627.

Tinbergen, J. (1952) On the theory of economic policy. Amsterdam: North-Hol-
land Publishing Company.

Tweede Kamer (2004) Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige 
zorg ten behoeve van de gehele bevolking, 29763, nr. 3.

Ven, W. van de (2012) Risicoselectie bedreiging voor kwaliteit van zorg. ESB, 
97(4637), 358–361.

Ven, W. van de (2021) Compenseer zorgverzekeraars volledig voor voorspel-
bare verliezen. ESB, 106(4794), 79–81.

Ven, W. van de, R. van Kleef en R. van Vliet (2013a) Risicoselectie bij overstap 
zorgverzekeraar. ESB, 98(4673), 714–717.

Ven, W.P.M.M. van de, K. Beck, F. Buchner et al. (2013b) Preconditions for effi-
ciency and affordability in competitive healthcare markets: Are they fulfilled 
in Belgium, Germany, Israel, the Netherlands, and Switzerland? Health Pol-
icy, 109(3), 226–245.

VWS (2017) Beschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekering-
swet. Publicatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, december. 

WOR (2017) Concept toetsingskader 2017. WOR 871, juni. Document verkrijgbaar 
bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

WOR (2021a) Doelen en uitgangspunten van de risicoverevening: Een eerste stap 
naar consensus met de begeleidingscommissie. Rapport Equalis Strategy & Mod-
eling, 20 mei. WOR 1019 te vinden op www.rijksoverheid.nl.

WOR (2021b) Conceptadvies Restrisico I-B. juni. Werkgroep Ontwikkeling Risi-
coverevening, april. WOR 1030a te vinden op www.rijksoverheid.nl.

WOR (2021c) Reactie op het Equalis-rapport ‘Doelen en uitgangspunten van de 
risicoverevening’. Bijlage bij WOR 1030a, 3 mei. WOR 1030b te vinden op www.
rijksoverheid.nl.



86 ESB, 108(4818), 23 februari 2023

JAN TICHEM
Econoom bij de 
Autoriteit Consument 
& Markt (ACM)

JAN SVITÁK
Econometrist bij de 
ACM en promo-
vendus aan Tilburg 
University

RUUD KNOOP
Econoom bij de ACM

MARKTORDENING EMPIRISCHE ANALYSE

Lagere tarieven KPN 
scheelt consumenten 
jaarlijks 230 miljoen euro

D e ACM en haar voorganger OPTA hebben KPN 
sinds begin van deze eeuw onderworpen aan een 
ex ante aanmerkelijke-marktmachtregulering 
(AMM-regulering). Deze regulering hield in dat 

KPN zijn vaste netwerk moest openstellen voor concurre-
rende providers (‘toegangsvragers’) tegen maximumtarie-
ven. Hierdoor konden concurrenten zonder eigen netwerk 
toch actief zijn op de retailmarkt. Huishoudens profiteren 
van deze extra retailconcurrentie. Bovendien was de gedach-
te dat toegangsvragers, op weg geholpen door gereguleerde 
toegang, in een eigen netwerk zouden investeren (het idee 
van de ladder of investment). Zodoende zou de toegangsre-
gulering de toegangsvragers helpen om uiteindelijk zelfstan-
dig de concurrentie aan te gaan. 

In 2020 oordeelde de rechter, met betrekking tot een 
besluit van ACM over het openstellen van de netwerken van 
KPN en VodafoneZiggo, dat de ACM onvoldoende aanne-
melijk had gemaakt dat er regulering nodig was. Sindsdien 
is de markt niet meer gereguleerd, en geldt er enkel het alge-
mene mededingingstoezicht. 

Het reguleringskader kent aan de ACM desondanks 
de taak toe om periodiek de noodzaak van regulering te 
beoordelen. Daarvoor heeft de ACM in 2021 onderzoeken 
geopend die zouden kunnen uitmonden in AMM-regule-
ring (waarbij de ACM zelf de huurtarieven vaststelt) of in de 
toepassing van het mededingingstoezicht (waarna KPN de 

tarieven had moeten aanpassen). Gedurende deze onderzoe-
ken heeft KPN aangeboden om zijn toegangstarieven te ver-
lagen. Glaspoort, een joint venture van KPN en pensioen-
uitvoerder APG, heeft vergelijkbare toezeggingen gedaan. 

De ACM heeft de toezeggingen van KPN en 
Glaspoort in augustus 2022 voor de komende acht jaar 
bindend verklaard in een zogenoemd ‘toezeggingsbesluit’ 
(ACM, 2022a). In het toezeggingsbesluit schetst de ACM 
het risico dat KPN, als veruit de grootste aanbieder van toe-
gang, de concurrentie op de retailmarkt beperkt door hoge 
toegangstarieven te hanteren. Vervolgens concludeert de 
ACM dat de toezeggingen dit risico wegnemen. Het besluit 
is gebaseerd op het mededingingsrecht, in het bijzonder het 
verbod op misbruik van een economische machtspositie 
(dit is in essentie hetzelfde als aanmerkelijke marktmacht). 
Het toezeggingsbesluit introduceert niet (opnieuw) AMM-
regulering. Feitelijk zijn het toezeggingsbesluit en het 
AMM-kader wel verwant. Bij beide staat dezelfde vraag cen-
traal: is er een mededingingsrisico rond de toegang tot vaste 
telecomnetwerken – en zo ja, hoe lossen we dat op? Boven-
dien moet de ACM, vanwege het reguleringskader, in de 
nabije toekomst opnieuw beoordelen of AMM-regulering 
nodig is. Natuurlijk zal het betreffende besluit dan rekening 
houden met de toegezegde tarieven. 

In dit artikel bespreken we aan de hand van een simu-
latiemodel de vraag of de concurrentie op de nationale 
retailmarkt voor vaste telecomdiensten dermate beperkt is 
dat ingrijpen zinvol is. Een belangrijke beperking is dat het 
model alleen uitspraken doet over het effect van ingrijpen 
op de statische efficiëntie van de retailmarkt. Met statische 
efficiëntie bedoelen we de mate waarin prijzen dicht bij mar-
ginale kosten liggen (allocatieve efficiëntie) en de mate waar-
in huishoudens consumeren bij de aanbieder met de laagste 
marginale kosten (productieve efficiëntie). Het model doet 
geen uitspraken over het effect van ingrijpen op de dyna-
mische efficiëntie. Hieronder verstaan we in deze context 
investeringen in bestaande en nieuwe (glasvezel)netwerken. 
In de laatste paragraaf reflecteren we op deze beperking.

In dit artikel richten we ons daarbij op het onderlig-
gende mededingingsprobleem. De keuze voor het juridi-
sche instrument – toezeggingsbesluit of AMM-regulering 
– blijft buiten beschouwing. Ook het relatief nieuwe instru-
ment van symmetrische regulering – dat onder specifieke 
voorwaarden lokale toegangsverplichtingen oplegt,  onge-
acht AMM – valt buiten het bestek van dit artikel.

KPN en Glaspoort geven concurrenten op de telecommarkt sinds 
kort goedkopere toegang tot hun glasvezelnetwerken, nadat de 
Autoriteit Consument & Markt (ACM) de door deze providers 
aangeboden tarieven bindend heeft verklaard. Wat levert de toe-
zegging die KPN en Glaspoort hebben gedaan de consument op? 

IN HET KORT
 ● Een simulatiemodel van de ACM voorspelt dat providers hun 
prijzen gemiddeld met ongeveer zes procent verlagen.
 ●De aangeboden tarieven ondersteunen naar verwachting ook 
investeringen in de uitrol van snelle glasvezelnetwerken.
 ●De aangeboden tarieven zijn vermoedelijk hoger dan kosten-
georiënteerd. Het optimale tarief is echter lastig te bepalen. 
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De concurrentiesituatie op de retailmarkt
Voorheen lag het ingrijpen op de telecommarkt door de 
ACM voor de hand vanwege de beperkte concurrentie op 
de retailmarkt. De concurrentie is echter de afgelopen jaren 
toegenomen. We beschrijven de huidige marktsituatie met 
behulp van data die de ACM gedurende haar onderzoek 
heeft opgevraagd (ACM, 2022b) en van de meest recente 
Telecommonitor (ACM, 2022c). De Nederlandse markt 
voor vaste telecomaansluitingen is een oligopolie met twee 
grote spelers en een aantal kleinere (tabel 1). KPN heeft een 
landelijk dekkend netwerk, dat van VodafoneZiggo dekt 
circa 90 procent van de huishoudens. Waar VodafoneZiggo 
geen netwerk heeft, is bijna overal DELTA Fiber Netwerk 
actief. Naast providers met een eigen netwerk zijn er ook 
toegangsvragers, zoals T-Mobile en online.nl. Zij maken 
vrijwel uitsluitend gebruik van toegang tot het netwerk van 
KPN om hun klanten te bedienen. VodafoneZiggo ver-
huurt zijn netwerk niet aan toegangsvragers. 

Een vaste telecomaansluiting is een inherent homo-
geen product dat in potentie blootstaat aan scherpe prijs-
concurrentie. Providers begrijpen dat, en proberen daaraan 
te ontsnappen. Zij proberen zich op meerdere manieren 
van elkaar te onderscheiden. Ten eerste richten ze zich op 
(enigszins) andere afnemersgroepen. Zo verschillen ze in 
de mate waarin ze naast internet ook tv en vaste telefonie 
verkopen. KPN, VodafoneZiggo en DELTA Fiber Net-
werk verkopen relatief veel bundels van diensten, de toe-
gangsvragers T-Mobile en online.nl verkopen relatief veel 

internet-only. Tv-kanalen bieden bij uitstek kansen voor 
differentiatie (zoals VodafoneZiggo, dat tot vorig jaar For-
mule 1 uitzond). Ook met het aanbod van add-ons, zoals 
belbundels en wifi-repeaters, onderscheiden providers zich. 

Ten tweede onderscheiden providers zich door de 
kwaliteit van hun diensten en de onderliggende kosten van 
hun netwerken. VodafoneZiggo en DELTA Fiber Netwerk 
hebben per peildatum van de dataset (juni 2020) de snel-
ste netwerken. Hun klanten consumeren ook gemiddeld 
genomen de hoogste downloadsnelheid. KPN bedient nu 
nog een groot deel van het land via een kopernetwerk met 
relatief lage downloadsnelheden. De netwerkkwaliteit van 
toegangsvragers van KPN is gelijk aan die van KPN zelf, 
maar hun maximale snelheid valt soms lager uit. 

Bron: ACM (2022c) | ESB

Noot: De marktaandelen zijn bij benadering gegeven vanwege het bedrijfsvertrouwelijke 
karakter.

Markt voor vaste telecomaansluitingen 
is een oligopolie

TABEL 1

Onderneming Marktaandeel (%)

VodafoneZiggo 40–45

KPN (alle providers/merken) 35–40

DELTA Fiber Netwerk (alle providers/merken) 5–10

T-Mobile (alle providers/merken) 5–10

Overig (waaronder online.nl) 0–5
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Verder verschillen de marginale kosten van providers. 
Providers met een eigen netwerk hebben zeer lage margi-
nale kosten, aangezien de kosten van een telecommunica-
tienetwerk grotendeels vast zijn. Toegangsvragers hebben 
hogere marginale kosten, met als belangrijke component 
de toegangstarieven die ten minste de gemiddelde totale 
kosten van het netwerk en een redelijk rendement dekken. 

Ten derde zijn sommige vaste providers ook  mobiele 
provider. De vaste telecommarkt staat niet los van de 
mobiele markt. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile bie-
den hun klanten korting of andere voordelen, wanneer zij 
zowel een vaste als een mobiele aansluiting afnemen (zoge-
noemde Fixed Mobile Converged-klanten). Naar verwach-
ting zal meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens 
in de komende jaren een vaste en mobiele aansluiting com-
bineren met een dergelijk abonnement. Dat verkleint de 
markt voor providers zonder mobiel netwerk. Bovendien 
stappen Fixed Mobile Converged-klanten minder snel 
over. Providers verschillen in de mate waarin hun afnemers 
van vaste telecom ook mobiel afnemen. KPN en Vodafo-
neZiggo zijn groot op dit segment, terwijl T-Mobile nog 
achterloopt. 

Dat providers de onderlinge concurrentie gedeelte-
lijk weten te ontlopen, blijkt uit de hedonic pricing regres-
sions, die prijsverschillen verklaren op basis van kwaliteits-
verschillen. Uit die analyse door de ACM (ACM, 2022b) 
blijken er, na correctie voor kwaliteitsverschillen, aanzien-
lijke prijsverschillen te zijn. Toegangsvragers T-Mobile en 
online.nl zijn significant goedkoper dan KPN en Vodafo-
neZiggo, en KPN hanteert voor zijn verschillende merken 
(KPN, Telfort, XS4ALL en Solcon) uiteenlopende prijzen. 

Als we vooruitkijken, is het met name relevant dat de 
vraag naar snelheid toeneemt, dat providers investeren in 
snellere netwerken, en dat het aanbod aan hoge snelheid 
over die netwerken (door providers én door onafhankelijke 
spelers) zich continu zal uitbreiden. KPN wil in 2026 tach-
tig procent van de ruim acht miljoen Nederlandse adres-
sen aangesloten hebben op zijn glasvezelnetwerk (deels via 
Glaspoort). Open Dutch Fiber (ODF) is van plan om in 
totaal circa één miljoen adressen te ‘verglazen’. Primevest 
heeft al circa 100.000 huishoudens aangesloten. Deze par-
tijen verhuren hun netwerk aan toegangsvragers, met als 
hoofdhuurder T-Mobile, en bieden daarmee een alterna-
tief voor de toegang bij KPN. Ook DELTA Fiber Netwerk 
investeert in de uitrol van glasvezel. VodafoneZiggo zal de 
komende jaren naar verwachting zijn kabelnetwerk verder 
upgraden, en zo hogere snelheden realiseren. Dat verandert 
de netwerkconfiguratie, en daarmee de concurrentiekracht 
van providers. Afnemers ervaren aldus een uitdijend en ver-
nieuwend aanbod van diensten en content.

Motivaties voor ingrijpen
Voor AMM-regulering is het juridisch vereist dat ten eerste 
hierdoor een mededingingsprobleem op een retailmarkt 
wordt opgelost, en ten tweede er sprake is van aanmerke-
lijke marktmacht op de toegangsmarkt. De meest evidente 
motivatie voor ingrijpen is een retailmarkt met één domi-
nante onderneming. De Nederlandse retailmarkt is echter 
een oligopolie. Wanneer is ingrijpen dan eventueel toch 
nodig? Wij zien twee mogelijke redenen.

De eerste reden is het risico dat KPN en Vodafone-
Ziggo hun marktgedrag stilzwijgend op elkaar afstemmen. 
KPN zou, net als VodafoneZiggo, toegang kunnen weige-
ren, en beide spelers zouden hun retailprijzen kunnen ver-
hogen. Onder deze schadetheorie is er een gezamenlijke 
aanmerkelijke marktmacht op zowel de retailmarkt als de 
toegangsmarkt. Vanwege dat laatste zou ook VodafoneZig-
go gereguleerd moeten worden. 

In 2020 oordeelde de rechter dat de ACM het risico 
op stilzwijgende afstemming niet aannemelijk had gemaakt 
(CBb, 2020). De rechter was niet overtuigd van de prik-
kel van KPN en VodafoneZiggo om stilzwijgend af te stem-
men. Ten eerste hebben zij op verschillende segmenten van 
de retailmarkt een sterke positie, waardoor er tussen deze 
spelers asymmetrie bestaat. Ten tweede kon men verwach-
ten dat KPN zonder regulering vrijwillig toegang geeft, en 
dat alternatieve netwerken ook toegang zouden willen ver-
lenen. Hiermee is de AMM-regulering van VodafoneZiggo 
praktisch van de baan. VodafoneZiggo heeft geen enkel-
voudige AMM, omdat het bedrijf geen toegang geeft en er 
bewijs voor een gezamenlijke AMM ontbreekt. 

De tweede reden voor ingrijpen is dat het oligopolie, 
ook zonder stilzwijgende afstemming, te weinig concurre-
rend is. In het bijzonder zou KPN – gelet op het feit dat zijn 
meest nabije concurrent herhaaldelijk heeft aangekondigd 
geen toegang aan derden aan te bieden – hoge toegangsta-
rieven kunnen hanteren, waardoor er weinig concurrentie-
druk van toegangsvragers uitgaat. Een hoger toegangstarief 
levert meer toegangswinst op, en beschermt KPN tegen 
retailconcurrentie. Bovendien heeft VodafoneZiggo in dat 
scenario niet automatisch een prikkel om alsnog toegang te 
verlenen en betere toegangsvoorwaarden te bieden. Voda-
foneZiggo profiteert namelijk ook van een verzwakking 
van retailconcurrentie (Bourreau et al., 2011). 

Deze schadetheorie vereist wel een antwoord op de 
vraag wanneer een oligopolie al dan niet ‘effectief concur-
rerend’ is. In de praktijk is er altijd ruimte voor verbetering, 
maar dat is op zich nog geen reden om te reguleren. Ook is 
de vraag hoe ingrijpen doorwerkt op investeringsprikkels.

Simulatiemodel
Om te beoordelen of ingrijpen zinvol is, heeft de ACM een 
simulatiemodel ontwikkeld. Dit model schat de daling van 
retailprijzen bij een exogene daling van toegangstarieven.  
We hebben hiermee het effect geschat van de door KPN en 
Glaspoort aangeboden tarieven (ACM, 2022b). 

Het simulatiemodel gaat uit van een heterogene 
Bertrand- concurrentie. Providers concurreren op prijs, 
maar kunnen zich met hun aanbod onderscheiden, en 
daarom prijzen boven de marginale kosten hanteren. De 
aanbodzijde omvat de tien grootste providers/merken in 
Nederland. We nemen aan dat zij hun winst maximalise-
ren, en dat een Nash-evenwicht de uitkomst van deze con-
currentie beschrijft. De vraagzijde is gemodelleerd met een 
discrete-keuzemodel (Train, 2009). Daarin kiest de beslis-
ser – hier een huishouden – uit alle beschikbare alterna-
tieven de optie met het hoogste nut. Dit model is geschikt 
voor de telecommarkt, omdat huishoudens één contract 
uitkiezen (Train et al., 1987; Perreira et al., 2013). Het nut 
van een contract, en daarmee de kans dat het contract geko-
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zen wordt, stijgt als het contract gunstigere eigenschappen 
heeft, zoals prijs en downloadsnelheid. 

Om het vraagmodel te schatten, gebruiken we factuur-
data van de tien grootste telecomproviders. Voor de maand 
juni 2020 zijn alle facturen opgevraagd, met informatie 
over het betaalde bedrag, kwaliteitsparameters (wel/geen 
internet, tv of vaste telefonie, down- en uploadsnelheid, 
aantal tv-kanalen, belbundels, wifi-repeaters, et cetera), of 
de klant ook een mobiel contract heeft (Fixed Mobile Con-
verged), de start- en einddata van het contract en het adres. 
Deze dataset toont in detail wat Nederlandse huishoudens 
consumeren en daarvoor betalen. 

Voor de schatting moet ook de volledige keuze gere-
construeerd worden. Dat wil zeggen, de beschikbare, maar 
niet gekozen alternatieven moeten bekend zijn. Dat zijn de 
contracten die andere huishoudens consumeren, op voor-
waarde dat de provider op het bewuste adres beschikbaar is, 
en voldoende snelheid kan leveren. Om die voorwaarde te 
beoordelen heeft de ACM per adres de leverbare snelheid 
opgevraagd.

Toezeggingen verlagen gemiddelde tarieven
De schattingsresultaten tonen dat de kans dat een telecom-
contract geconsumeerd wordt, stijgt naarmate de down-
loadsnelheid groter is, er meer diensten (internet, tv en 
vaste telefonie) zijn opgenomen, en het aantal tv-kanalen 
groter is (ACM, 2022b). De kans op consumptie daalt als 
de prijs hoger is.

Gegeven de schattingen berekenen we de prijselasticitei-
ten van providers. De eigen prijselasticiteiten van providers 
liggen afgerond tussen −2 en −4. Onder de veronderstelling 
van winstmaximalisatie impliceren deze elasticiteiten voor 
iedere provider een specifiek niveau van marginale kosten. 
Die niveaus komen goed overeen met door providers gerap-
porteerde variabele kosten. Ook is het model in staat om de 
marktaandelen van providers goed te voorspellen. 

Om de toekomstige situatie, met aanzienlijk snellere 
netwerken, te benaderen past de ACM per adres aan welke 
providers er met welke snelheid beschikbaar zijn. Daarvoor 
gebruikt de ACM de uitrolplannen van providers. Bij deze 
stap houdt de ACM ook rekening met alternatieven voor 
toegang bij KPN. Op alle adressen die de nieuwe glasvezel-
partijen Primevest en Open Dutch Fiber aansluiten, neemt 
de ACM aan dat T-Mobile bij die spelers toegang afneemt, 
en niet bij KPN. 

Tot slot vergelijken we de Nash-evenwichten met de 
ongereguleerde en toegezegde tarieven. Daaruit blijkt dat 
providers hun prijzen gemiddeld met 5,3 à 6,2 procent ver-
lagen (het hoge/lage percentage geldt als er gewogen wordt 
met volumes na/voor de toezeggingen; de toegangsnemers 
die hun prijs het meest verlagen, hebben dan een groter/
kleiner volume). Omdat de prijzen dalen wordt het voor 
huishoudens aantrekkelijker om een hoogwaardiger pro-
duct te kopen. De geaggregeerde besparing komt uit op 4,7 
procent, ofwel zo’n 230 miljoen euro per jaar. De geconsu-
meerde downloadsnelheid stijgt met 5,2 procent.

Tot slot
Het simulatiemodel toont aan dat de toezeggingen de sta-
tische efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Het model kan 

het maatschappelijk optimale toegangstarieven echter niet 
berekenen,  omdat daarvoor ook een analyse van de impact 
op investeringen in bestaande en nieuwe (glasvezel)netwer-
ken nodig is. Dit maakt het niet mogelijk om het optimale 
toegangstarief met de toegezegde tarieven van Glaspoort 
en KPN te vergelijken. 

Een ondergrens voor het toegangstarief omvat de 
totale kosten van het netwerk plus een redelijk rendement. 
Dat is optimaal vanuit het oogpunt van statische efficiëntie, 
maar niet vanuit dat van dynamische efficiëntie (Vogelsang, 
2017). Ten eerste stimuleert een hoger tarief KPN om meer 
glasvezel uit te rollen, want dat rendeert immers meer. Ten 
tweede zullen andere partijen eerder zelf glasvezel uitrollen, 
aangezien de toegang bij KPN duurder wordt. 

Het optimale toegangstarief – ongeacht welk juri-
disch instrument er gebruikt zou worden – is echter lastig 
te bepalen. Dat vereist een uitbreiding van het model met 
investeringsoverwegingen, hetgeen gepaard gaat met meer 
onzekerheden, en dus met aannames over de strategische 
overwegingen en toekomstige ontwikkelingen. 

De toegezegde tarieven van KPN en Glaspoort zijn 
vermoedelijk hoger dan de strikt op kosten georiënteerde 
tarieven, maar lager dan de tarieven die zonder de dreiging 
van ingrijpen door de ACM tot stand zouden zijn geko-
men. Het voordeel van de toezeggingen is dat het initiatief 
bij KPN en Glaspoort ligt, die er belang bij hebben om hun 
investeringsplannen te beschermen. Het toezeggingsbesluit 
biedt ook zekerheid aan investeerders. KPN en Glaspoort 
kunnen niet in beroep gaan, waardoor er minder mogelijke 
uitkomsten van een eventuele beroepsprocedure zijn, en de 
toezeggingen gelden voor acht jaar. Dit komt ten goede aan 
de investeringsbereidheid. De toezeggingen ondersteunen 
daarom naar verwachting ook de uitrol van glasvezelnet-
werken.
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Het recyclen van matrassen 
is matig kosteneffectief

H et streven naar een circulaire economie leidt tot 
hoge doelstellingen ten aanzien van recycling 
(Gradus en Dijkgraaf, 2019) en sinds enige 
tijd worden ook op het gebied van matrasrecy-

cling aanzienlijke stappen gezet. Dat is belangrijk, want in 
Nederland gooien consumenten elk jaar ongeveer 1,2 mil-
joen matrassen weg (USI, 2018).

Recycling van schone en droge matrassen is technisch 
complex, maar goed mogelijk. Matrassen zijn samenge-
steld uit meerdere materialen die moeten worden geschei-
den alvorens te kunnen worden gerecycled. Uitgaande van 
schone en droge matrassen zou in de praktijk recycling tot 
negentig procent mogelijk zijn, waarbij alleen een residu-
fractie wordt verbrand. 

Om te kunnen recyclen, moeten matrassen apart wor-
den ingezameld. De afgelopen jaren gebeurt dat steeds 
vaker: was het percentage apart ingezamelde matrassen in 
2013 nog 5,3 procent, in 2020 was het opgelopen naar 51,3 
procent. En de verwachting is dat het percentage verder zal 
oplopen, want in 2021 is in Nederland op vrijwillige basis 
de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor 
matrassen vormgegeven en zijn producenten en importeurs 
medeverantwoordelijk voor het afvalbeheer van door hen 
op de markt gebrachte matrassen. Deze uitgebreide produ-
centenverantwoordelijkheid  moet ertoe leiden dat in 2028 
driekwart van de in de handel gebrachte matrassen apart 
wordt ingezameld. Schone en droge matrassen (meer dan 
tien in aantal) moeten daarbij verplicht gerecycled worden; 
matrassen die niet droog of niet schoon zijn, mogen wel 
verbrand worden. 

Maar is het recyclen wel kosteneffectief ? Kunststof-
recycling is dat bijvoorbeeld niet. Het verbranden van 

kunststof kent weliswaar een hoge CO2-uitstoot, maar daar 
staat tegenover dat verbranding ervan relatief veel energie 
oplevert. Gradus et al. (2017)  berekende dat de besparing 
van één ton CO2 door kunststofrecycling 178 euro kost. 
Dat is aanzienlijk hoger dan andere alternatieven om CO2 
te besparen, en hoger dan de prijzen voor de uitstoot van 
een ton CO2 op de ETS-veiling. In dit artikel analyseren we 
de kosteneffectiviteit van recycling van matrassen en gaan 
we in op de rol die de overheid kan spelen bij het faciliteren 
van matrasrecycling. 

Uitgangspunten
We vergelijken de kosteneffectiviteit ten opzichte van 
alternatieven zoals windenergie van twee alternatieven: de 
materialen uit matrassen worden gerecycled, of de matras-
sen worden verbrand. Van beide alternatieven brengen we 
de opbrengsten, kosten en de milieu-impact in kaart. 

De kosteneffectiviteit wordt bepaald door het ver-
schil in de netto CO2-uitstoot te delen door het verschil in 
netto-kosten en deze te vergelijken met de ETS-veilingprijs 
van een ton CO2-uitstoot, wat een maat is voor de prijs van 
andere opties om CO2-reducties te realiseren. 

Aannames energiebalans
Tabel 1 specificeert de belangrijkste beschikbare gegevens 
en bronnen die gebruikt zijn in de kosteneffectiviteitsana-
lyse. We gaan daarbij uit van dertig megajoule per kilogram 
en een gemiddeld gewicht van twintig kilogram. 

Bij het verbranden gaan we uit van de kosten en effici-
entie van een Nederlandse afvalenergiecentrale. Nederland-
se afvalenergiecentrales maken gebruik van de modernste 
technologie, die de meeste luchtverontreinigende stoffen 
zoals SO2 en NOx filtert (Gradus et al., 2017). We schat-
ten deze kosten en efficiëntie op basis van de gemiddelde 
rendementen van Nederlandse afvalenergiecentrales zoals 
aangegeven door de gemeente Utrecht, die in lijn zijn met 
actuelere cijfers (CE Delft, 2016; 2022). 

Bij recycling ontstaat er een verlies aan warmte en elek-
triciteit dat anders door de afvalenergiecentrale zou wor-
den teruggewonnen en geproduceerd. De verbranding van 
matrassen levert immers drie keer meer energie op in verge-
lijking met de verbranding van restafval (Morris, 1996). We 
waarderen deze gemiste energie-inhoud tegen marktprijzen 
uit 2021.

Aannames verwerking
Omdat het volume van gescheiden ingezamelde matras-
sen laag is, leidt dit vooralsnog tot hoge kosten per eenheid 
ingezamelde matrassen. Auping stelt dat een afvalbeheer-

Gebruikte matrassen worden steeds vaker gescheiden ingeza-
meld en gerecycled, wat een lagere CO2-uitstoot kent. Toch lijkt 
dit niet altijd verstandig omdat het recyclen van matrassen rela-
tief duur is.

IN HET KORT
 ● Reductie van CO2 door recycling in plaats van verbranding kost 138 
euro per ton. Dit is hoger dan de ETS-prijs van de CO2-uitstoot.
 ●Het via verhoging van de afvalbeheerbijdrage verder inzetten 
op recycling lijkt daarom weinig doelmatig. 
 ● Totdat recyclingmethoden kosteneffectiever worden, is terug-
winnen van energie via afvalenergiecentrales de beste optie.
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bijdrage van 12,50 euro per nieuw verkocht matras nodig 
is om 75 procent recycling te bereiken. Deze bijdrage, die 
bovenop de prijs van een matras komt, wordt door fabri-
kanten geïnd en afgedragen aan de Stichting Matrasrecy-
cling Nederland (MRN). 

Voordat de matrassen verbrand kunnen worden, die-
nen deze versneden en zonodig van metalen ontdaan te 
worden. In het verbrandingsscenario wordt daarom reke-
ning gehouden met een daling van de hoeveelheid gerecy-
cled of secundair materiaal. 

Als matrassen moeten worden verbrand, worden deze 
vervoerd via de reguliere inzamelinfrastructuur. Er circule-
ren verschillende cijfers en veronderstellingen wat betreft 
de kosten van inzamelen, transport en verwerken van 
matrassen (USI, 2016; 2018). 

Voor de verbranding van matrassen bedragen de trans-
portkosten vier euro per ton en de inzamelingskosten 
zeventig euro per ton. Voor het transport naar de verbran-
der wordt er een afstand van honderd kilometer gehanteerd 
(vijftig heen, vijftig terug), en is, in lijn met eerder onder-
zoek, de gehanteerde prijs voor wegtransport vier eurocent 
per kilometer (data (2021) via de app Idemat). De zeven-
tig euro per ton voor matrasverbranding is gehanteerd op 
basis van eerder onderzoek (Gradus et al., 2017), en wordt 
bevestigd in gesprekken met een expert. In totaal komt dit 
neer op 74 euro per ton. 

Voorts wordt er uitgegaan van de materiële samenstel-
ling van een gemiddeld matras zoals beschreven door USI 
(2018). De aanname voor de ‘traditionele’ verwerking van 
pur is dat het schuim voor de ene helft hoogwaardig kan 
worden gerecycled tot ‘geagglomereerd schuim’ (bonded 
foam), en voor de andere helft laagwaardig moet worden 
gerecycled. Daarnaast worden de schrootprijzen voor oud 
roestvrijstaal van de London Metal Exchange over het jaar 
2020 gehanteerd, om een indicatieve prijs voor het veren-
staal uit de gerecyclede matrassen vast te stellen.

Kosteneffectiviteitsanalyse matras recycling
In tabel 2 worden de kosten en opbrengsten van 1 ton (afge-
dankte) matrassen gegeven voor de recycling van matrassen 
en de terugwinning van energie uit de bestanddelen van 
matrassen in een afvalenergiecentrale.

Kosten van inzameling en transport
Ten eerste wordt er rekening gehouden met de kosten voor 
inzameling en verwerking. De inzamelings- en transportkos-
ten voor van ander afval gescheiden matrassen liggen aan-
zienlijk hoger dan voor gewoon afval. Dit is toe te schrijven 
aan het feit dat de dichtheid van matrassen aanzienlijk lager 
is dan die van gemengd afval. Met andere woorden: voor 
matrassen is per ton méér vervoer nodig dan voor afvalstro-
men met een grotere dichtheid. Bovendien hebben de mees-
te gemeenten een aparte infrastructuur voor inzamelpunten 
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Kerngegevens van de kosteneffectiviteitsanalyse TABEL 1

Input  Eenheid Bron

Energie-inhoud matrasEnergie-inhoud matras 30 MJ/kg Morris (1996)

Afvalverbranding Afvalverbranding 

Inzamelingskosten restafval 70 €/ton Gradus et al. (2017)

Exploitatie- en kapitaalkosten 
verbranding 125 €/ton 100–150 bandbreedte volgens expert

CO2-uitstoot 
elektriciteitsproductie 0,49 kg/kWh Gemeente Utrecht

CO2-uitstoot warmteproductie 36,2 kg/GJ Gemeente Utrecht

RecyclingRecycling 

UPV: Inzamelvergoeding (incl. 
transport) 375 €/ton Auping 

UPV: Verwerking 250 €/ton Auping 

VermarktingVermarkting

Laagwaardige recycling pur  –34 €/ton Auping 

Hoogwaardige recycling pur 
‘geagglomereerd schuim’ 50 €/ton Auping 

Reguliere recycling verenstaal 1.100 €/ton LME (2021): gemiddelde prijs 2020

Transport Transport 

Afstand naar verbrander/
sorteerder NL 100 km 

Aanname: 2 keer 50 kilometer, leeg 
heen om op te halen en vol terug om de 
matrassen weg te brengen

CO2 wegtransport 0,073 kg/ton/km Data (2021) via de app Idemat 

Kosten wegtransport 0,043 €/ton/km Data (2021) via de app Idemat

PrijzenPrijzen 

Elektriciteit 98,67 €/MWh 

Calculatie 2021 gemiddelde 
elektriciteitsprijzen op de EPEX-beurs 
(bandbreedte tussen 93,60 en 103,75)

Warmte en stoom 0,0148 €/kWh Ministerie van EZK (EZK, 2021)
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of huis-aan-huis-inzameling van matrassen. Deze infrastruc-
tuur vergt een forse investering vooraf en regelmatig extra 
inzamelkosten voor vrachtwagens en werknemers. 

Aangaande matrasrecycling bedragen de inzamelings- 
en transportkosten 375 euro per ton, waarbij er 325 euro 
gereserveerd is voor de logistiek en vijftig euro voor de 
Stichting MRN (Auping, 2021). Dit wordt bekostigd uit 
de afvalbeheerbijdrage.

Kosten van verwerking
Ten tweede worden de netto-verwerkingskosten afgeleid 
door de totale verwerkingskosten van matrassen te vermin-
deren met de inkomsten. Wij corrigeren voor de inkomsten 
uit de verkoop van secundaire materialen in het geval van 
matrasrecycling, en de inkomsten uit het opwekken van 
energie in het geval van verbranding van matrassen. De 
netto-verwerkingskosten van matrasrecycling zijn aanzien-
lijk hoger dan die van verbranding, en bedragen 250 euro 
per ton matrassen voor de optie recycling (uitgaande van 
de recycling van pur en verenstaal), terwijl de verwerkings-
kosten 125 euro per ton bedragen voor de optie verbran-
ding. De opbrengsten van de verkoop van pur en verenstaal 
bedraagt 203 euro. De kosten en opbrengsten van verbran-

ding zijn gebaseerd op verbrandingskosten van 125 euro, 
afgezet tegen de inkomsten van 124 euro (bestaande uit 
opgewekte elektriciteit voor 83 euro en opgewekte warmte 
voor 41 euro). Samenvattend bedragen de totale (mone-
taire) kosten 422 euro per ton matrassen als ze gerecycled 
worden, terwijl de kosten voor energieterugwinning uit 
matrassen op 75 euro per ton komen. 

Opportuniteitskosten
Ten derde houden we rekening met de opportuniteitskos-
ten van matrasrecycling in het geval van de verbranding 
van matrassen, en omgekeerd met de opportuniteitskosten 
van een energieterugwinning uit matrassen bij de recycling 
ervan. Indien matrassen worden gerecycled kunnen de 
matrassen immers niet worden gebruikt om te verbranden, 
en andersom. Daarmee gaan inkomstendervingen gepaard. 

Het energietekort bij matrasrecycling is gelijk aan 112 
euro per ton – de energiewaarde van gerecyclede matras-
sen die anders zouden zijn gebruikt voor energieterugwin-
ning bij een terugwinpercentage van negentig procent. Bij 
verbranding van matrassen ontstaat er een tekort aan het 
volume secundaire materialen (gerecyclede matrassen). De 
waarde van gerecyclede matrassen die verloren gaat door 
verbranding, bedraagt 234 euro per ton. 

De netto-kosten van een ton recycling van matrassen 
zijn dus aanzienlijk hoger dan voor de energieterugwinning. 
De totale kosten voor recycling van matrassen bedragen 533 
euro per ton, en voor energieterugwinning 309 euro per ton, 
hetgeen resulteert in een verschil van 224 euro per ton. 

De CO2 -uitstoot bij verbranding en recycling
Op basis van de huidige Nederlandse verbrandingstechnolo-
gie levert één ton matrassen 2,67 ton CO2 op (Retourmatras, 
2016). Aangezien tien procent van de gescheiden matrassen 
volgens aanname wordt verbrand, levert het scheiden van 
één ton matrassen via energieterugwinning 0,27 ton CO2 
op. De recycling van matrassen is een geavanceerd industri-
eel proces waarbij er ook CO2 vrijkomt, vooral vanwege het 
energieverbruik. Op basis van onderzoek (Retourmatras, 
2016) gaan we ervan uit dat recycling van een ton matrassen 
0,16 ton CO2 kost. Zo wordt stoom van 60 oC gebruikt om 
micro-organismen te inactiveren bij het recyclen van pur. 
Daarnaast veroorzaakt het transport van matrassen enige 
CO2-uitstoot, hoewel deze relatief beperkt is. 

De opportuniteitsemissies zijn gebaseerd op de meest 
gebruikelijke productie van energie of secundaire materi-
alen. Voor elektriciteit is dit gebaseerd op de gemiddelde 
energiemix in Nederland, inclusief hernieuwbare en con-
ventionele productie. Voor de opwekking van warmte is het 
meest gangbare alternatief het gebruik van gasturbines. Wij 
gaan ervan uit dat de alternatieve emissies voor secundaire-
materialengranulaat de typische emissies zijn die gepaard 
gaan met matrasrecycling op industriële schaal, aangezien 
geen enkel ander proces deze kwaliteit van materiaalherge-
bruik kan genereren. 

Uit tabel 2b volgt dat, bij de optie energieterugwin-
ning 1,62 ton per ton matrassen, de CO2-emissies hoger 
zijn dan die bij recycling. Dit verschil wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de hogere CO2-emissies bij de verbran-
ding van matrassen. Door het verschil in kosten en het ver-
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Verschil in kosten van CO2-reductie tussen  
recycling en verbranding van matrassen 

TABEL 3

Kosten
verschil 

(€)

CO2-
uitstoot-

verschil (t)

Kosten 
voor CO2-

reductie (€/t)
Berekening kosteneffectiviteit (uit tabel 2)Berekening kosteneffectiviteit (uit tabel 2) 224 1,62 138
Variant 1: CO2-neutrale vervangende energie 224 2,39 94
Variant 2: Dubbele verwerkingskosten 
verbranding 99 1,62 61
Variant 3: Afvalbeheerbijdrage van € 10 120 1,62 74
Variant 4: Recyclingpercentage 75% 245 1,35 181

ESB

Nettokosten van recycling en verbranding TABEL 2

2a. Nettokosten van recycling en verbranding van 1 ton matrassen in euro per ton2a. Nettokosten van recycling en verbranding van 1 ton matrassen in euro per ton

Recycling Verbranding

Inzameling (incl. transport) 375 74

Verwerking 250 125

Opbrengsten –203 –124

Inkoop energie 112

Inkoop materiaal matrassen 234

Totaal 533 309

2b. CO2-uitstoot van recycling en verbranding in ton CO2 per ton (gescheiden) matrassen2b. CO2-uitstoot van recycling en verbranding in ton CO2 per ton (gescheiden) matrassen

Recycling Verbranding
Terugwinning energie 0,27 2,67

Recycling 0,16

Transport 0,02 0,01

Opportuniteitsemissies energie 0,76

Opportuniteitsemissies matrassen 0,16

Totaal 1,21 2,83
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schil in CO2-emissies tussen beide opties te gebruiken, kan 
de kosteneffectiviteit van de matrasrecycling worden uit-
gedrukt in een CO2-prijs. Op basis van onze analyse stel-
len wij vast dat de schaduwprijs van één ton CO2-reductie, 
door middel van de recycling van matrassen, in het basis-
scenario gelijk is aan 138 euro per ton CO2.

Gevoeligheidsanalyse 
Omdat de (matige) kosteneffectiviteit van het recyclen van 
matrassen afhankelijk is van de gedane aannames, worden 
de aannames op vier punten enigszins aangepast. Tabel 3 
toont de resultaten van de vier varianten. Uit de gevoelig-
heidsanalyse blijkt dat de conclusie van matige kosteneffec-
tiviteit in alle varianten blijft staan.

In de eerste variant wordt er verondersteld dat de ver-
vangende energie hernieuwbare energie is zonder CO2-
emissies (dus volledig CO2-neutraal). Hierdoor daalt de 
bijbehorende CO2-uitstoot van 0,45 ton per ton matrassen 
naar 0 ton per ton matrassen. In dit geval neemt het emis-
sieverschil dus toe, maar blijven de kosten gelijk en daalt de 
kosteneffectiviteit naar 94 €/t CO2. 

De tweede variant betreft het hanteren van hogere ver-
werkingskosten voor de verbranding van matrassen. Mulder 
(2018) geeft aan dat de werkelijke kosten voor het verwer-
ken van matrassen bij verbranding hoger zijn dan de gehan-
teerde zeventig euro per ton. Daarbij wordt ook de verbran-
dingsbelasting meegenomen. Tevens wijst Mulder (2018) 
erop dat als matrassen verbrand worden, ander restafval 
vanwege bestaande contracten dient te worden geweigerd. 
Omdat de energiebalans van restafval 10 MJ/kg bedraagt, 
zou er, voor iedere ton matrassen, drie ton restafval gewei-
gerd worden. Het is echter gebruikelijk dat er een kosten-
effectiviteitsanalyse plaatsvindt in economische termen en 
deze kortetermijn-capaciteitsrestricties niet meeneemt. De 
tweede variant doet dat wel en gaat uit van een verhoging 
van de verwerkingskosten tot 250 euro per ton. Hierdoor 
daalt de kosteneffectiviteit naar 61 euro per ton CO2. 

In de derde variant wijzigen we de veronderstellingen 
rondom het verwerken en inzamelen van matrassen; dit 
zou immers een lagere afvalbeheerbijdrage kunnen recht-
vaardigen. De Stichting MRN gaat vooralsnog uit van een 
afvalbeheerbijdrage van 8,65 euro (exclusief btw) (IenW, 
2021). Overigens kan het bestuur van MRN een hogere 
afvalbeheerbijdrage afspreken, omdat bijvoorbeeld de 
transportkosten oplopen of omdat gemeenten meer kosten 
maken. Wij gaan er in de derde variant vanuit dat de afval-
beheerbijdrage maximaal tot 10,47 euro (inclusief btw) 
wordt verlaagd. Dit zou de kosteneffectiviteit doen dalen 
naar 76 euro per ton CO2. 

Tot slot wordt er een vierde variant doorgerekend, met 
een lager hergebruik van matrassen dan negentig procent. 
Vooral in de grote steden zien we dat een aanzienlijk deel 
van de matrassen vervuild of nat is, waardoor deze alsnog 
verbrand moeten worden (Van Zoelen, 2021). Een geraad-
pleegde expert gaf aan dat in de regio Utrecht 20 tot 25 
procent van de matrassen zodanig vervuild is dat ze alsnog 
verbrand moeten worden. Vergelijkbare cijfers zijn er voor 
Rotterdam en Den Haag. Door het verbranden van een 
kwart van de matrassen stijgen de kosten voor CO2-reductie 
naar 181 euro per ton, 43 euro meer dan het basisscenario.

Conclusie
De kosteneffectiviteit van het terugwinnen van energie uit 
matrassen is matig. Als we alle factoren meenemen, blijkt 
dat de besparing van één ton CO2 via matrasrecycling 138 
euro kost. Dit is iets lager dan plasticrecycling, maar aan-
zienlijk hoger dan een alternatief om CO2 te besparen, 
zoals windenergie. Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat 
deze conclusie in alle varianten blijft staan. 

Afvalenergiecentrales bieden op dit moment dus 
een kosteneffectieve route om energie terug te winnen uit 
matrassen. Deze optie dient niet geheel te worden uitgeslo-
ten. Ook verdient het aanbeveling om het (volledig) circulair 
maken van matrassen aan nader onderzoek te onderwerpen, 
omdat bij hergebruik van alle materialen er meer aandacht 
nodig is voor het inactiveren van micro-organismen en er bij 
recycling dus meer energie nodig is (RIVM, 2021). 

Voor het kosteneffectief recyclen van matrassen is het 
dus van groot belang om het energiegebruik en de kosten 
naar beneden te brengen. De kosten zouden lager zijn als 
voorkomen wordt dat matrassen aan de straat gezet wor-
den. Vooral in de grote steden is een groot deel van de 
matrassen vervuild of nat, waardoor deze alsnog verbrand 
moeten worden. Dit leidt tot een nog lagere kosteneffecti-
viteit. Daarom is het van belang dat fabrikanten stimuleren 
dat bij de bezorging van een nieuw matras het oude matras 
meteen wordt meegenomen. Echter, omdat veel mensen 
hun oude matras bewaren – voor logés bijvoorbeeld – is 
het de vraag of dit voldoende oplevert. 

Het verder verhogen van de afvalbeheerbijdrage, om 
het recyclen op een nog hoger niveau te brengen, lijkt wei-
nig doelmatig – en zadelt de consumenten met een hogere 
prijs op zonder dat hier welvaartswinst tegenover staat. 
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D e coronacrisis werd gekenmerkt door grote verstoringen in toele-
veringsketens. Deze verstoringen zorgde voor sterk stijgende prij-
zen van halffabricaten (tussenproducten in het productieproces 

van consumptiegoederen). Nu de verstoringen in de toeleverings ketens 
afnemen, stijgen ook de prijzen van halffabricaten minder snel: een moge-
lijke voorbode van lagere inflatie. 
De coronacrisis zorgde met name voor forse verstoringen in de toeleveran-
ties uit Azië. Door de lagere productiekosten komen veel halffabricaten uit 
landen als China, Taiwan en Vietnam, maar worden ze uiteindelijk ver-
werkt in andere delen van de wereld. De productie in de Aziatische landen 
haperde door de lockdowns en transport per boot of vliegtuig viel stil. 
De New York Fed heeft een indicator ontwikkeld – de Global supply chain 
pressure index – om de verstoringen van lucht- en scheepsvracht, maar 
ook beoordelingen van inkoopmanagers over levertijden, productieach-
terstanden en voorraden in één index weer te geven. Een index van 100 
betekent een normale situatie (langjarig gemiddelde), waarbij een hogere 
score meer verstoring aanduidt. 
Door de coronapandemie namen de verstoringen toe (figuur). Het bijna 
stilvallen van de productie en goederenvracht leidde aanvankelijk echter 
niet tot hogere prijzen van halffabricaten. De prijzen daalde zelfs omdat 
de vraag sterk terugviel en er ruim voldoende voorraden waren. In de 
tweede helft van 2020 en in 2021 herstelde de vraag naar goederen fors. 
Hierdoor namen de prijsstijgingen van halffabricaten sterk toe, tot zelfs 
25 procent op jaarbasis. Vanaf begin 2022 nemen de verstoringen in de 
toeleveringsketens af, omdat veel landen hun coronabeperkingen versoe-

pelden. Maar pas sinds juni 2022 is er ook een kentering te zien in de 
prijsstijgingen van de halffabricaten. De afname van de prijsstijging wordt 
mede veroorzaakt door een lagere vraag als gevolg van recessiezorgen.
Mogelijk is de prijsontwikkeling van halffabricaten een indicatie dat de 
prijsdruk in de gehele keten aan het afnemen is, waardoor mogelijk ook 
de inflatie afremt. Onderzoek van onder meer de Europese Centrale Bank 
wijst namelijk uit dat halffabricaten gevoeliger zijn voor prijsveranderin-
gen dan consumptiegoederen. Deze laatste reageren met enige vertraging.
■ Martin Admiraal (DNB)

Prijsontwikkeling halffabricaten kan voorbode zijn van lagere inflatie
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Statistiek

I n de aanloop tot de Russische invasie in Oekraïne stegen de energie-
prijzen aanzienlijk, waarna deze vanaf februari 2022 nog veel verder 
opliepen. 

De figuur laat zien dat ondanks de dan al stijgende energieprijzen er tot 
december 2021 een stijging van de industriële productie zichtbaar is. In 
Nederland en de eurozone steeg de totale industriële productie in het 
vierde kwartaal van 2021 met ongeveer drie procent. In dit stadium lijkt 
de productie nauwelijks geraakt te worden door de stijgende energieprij-
zen, maar vooral te profiteren van het herstel in de nasleep van de pande-
mie in combinatie met industriële sectoren die direct van de pandemie 
profijt hadden (zoals de farmacie). 
Vanaf april 2022 verandert dit beeld en laat de Nederlandse totale indus-
triële productie een dalende trend zien. In de eurozone is er sprake van 
stagnatie met een beperkte groei tussen maart en november 2022. Deze 
krimp is vooral het gevolg van een krimpende productie van de energie-
intensieve industrie, die in de eurozone zestien procent, en in Nederland 
twintig procent van de totale industrie beslaat. De Nederlandse energie-
intensieve productie daalde sinds december 2021 met achttien procent. 
Voor de eurozone als geheel betrof deze krimp tien procent. 
De Nederlandse industrie wordt dus relatief hard getroffen, wat mogelijk 
verklaard kan worden door de relatief grote gasafhankelijkheid van ons 
land. Dat verklaart mogelijk ook waarom het herstel van de Nederlandse 
industrie eind 2022 wat achterbleef bij de rest van Europa. 
Toch is de terugval relatief beperkt in het licht van de uitermate forse ener-
gieprijsschok. De totale industriële productie in de gehele eurozone is uit-

eindelijk betrekkelijk weerbaar gebleken. Mogelijk heeft de gedaalde waar-
de van de euro een dempende rol, aangezien dit de uitvoer van Europese 
producten goedkoper maakt. Daarnaast profiteren sommige industriële 
sectoren waarschijnlijk nog van het economische herstel na de pandemie. 
Het goede nieuws is bovendien dat de recent gedaalde energieprijzen nu 
ook aan de harder geraakte energie-intensieve industrie een welkome ver-
lichting bieden. ■ Louk Hoffmans en Rick van der Voort (MinFin)

Industrie betrekkelijk weerbaar ondanks energieprijsschok
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M bo-afgestudeerden die na hun opleiding een beroep uitoefenen 
met een relatief hoog automatiseringsrisico verdienen gemid-
deld circa veertien procent minder dan afgestudeerden met 

hetzelfde beroepsniveau in beroepen met een lagere kans op automatise-
ring. Het is van belang dat studenten zich al tijdens het maken van hun 
studiekeuze bewust zijn van deze verschillen. 
De figuur toont het gemiddelde reële uurloon van mbo-afgestudeerden 
met opleidingsprogramma’s voor beroepen met een hoog versus een laag 

automatiseringsrisico. Daartoe hebben we longitudinale registergegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor een cohort afgestudeer-
den gekoppeld aan de recent gemeten indicator voor automatiserings-
risico’s op beroepsniveau van Melline Somers en Didier Fouarge, die 
gebaseerd is op een expert survey onder Nederlandse HR-professionals. 
De automatiseringskans is het hoogst voor studies die opleiden voor 
administratieve en secretariële banen en voor banen in de toeristen- en 
recreatiesector, en het laagst voor studies die opleiden voor de gezond-
heidszorg en sociale hulpverlening. Het loonverschil blijft bestaan naar-
mate afgestudeerden verder komen in hun carrière – wat toont hoe bepa-
lend het startsalaris in Nederland is voor de verdere loonontwikkeling. 
Omdat de studiekeuze dus van grote invloed is op het arbeidsmarktsucces, 
is het van belang dat studenten een bewuste keuze maken, en hier goed 
over worden voorgelicht. Zowel de automatiseringskansen van de beroe-
pen waarvoor er doorgaans opgeleid wordt, als de gevolgen daarvan (waar-
onder het latere loon), moeten duidelijk gecommuniceerd worden. 
Het kan overigens zijn dat er sprake is van zelfselectie, waarbij studenten 
met minder goede vaardigheden terechtkomen bij mbo-opleidingen voor 
beroepen met zowel een lager startsalaris als met een groter automatise-
ringsrisico. Het is daarom ook van belang dat in de opleidingen met een 
hoge automatiseringskans meer nadruk wordt gelegd op specifiek mense-
lijke vaardigheden – zoals planning, creativiteit, probleemoplossend ver-
mogen en sociale interactie – die door de automatisering steeds belangrij-
ker worden. Dat vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. ■ Alexander Dicks 
(WZB), Annemarie KünnNelen, Mark Levels en Raymond Montizaan (ROA)

Hogere kans op automatisering gaat samen met lager (start)salaris 
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Gemiddeld reëel uurloon mboafgestudeerden

E en jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. In de nasleep van 
de economische sancties die werden opgelegd, kondigden enkele 
grote bedrijven aan hun filialen in Rusland te zullen sluiten. Maar 

als naar alle in het land actieve westerse bedrijven wordt gekeken, blijkt 
nog geen negen procent de Russische activiteiten te hebben afgestoten. 
Bekende grote bedrijven als Ford, Renault, McDonald’s, Ikea en Shell 
hebben het afgelopen jaar al hun activiteiten in Rusland stopgezet. 
Maar zijn zij wel representatief voor alle bedrijven uit de Europese Unie 
of andere G7-landen? Op basis van de bedrijvendatabase van ORBIS 

stelden Simon Evenett en Niccolò Pisani in april 2022 1.404 bedrijven 
vast die in april 2022 gezamenlijk 2.405 filialen in Rusland hadden. De 
auteurs bekeken de situatie van diezelfde bedrijven opnieuw met cijfers 
van november 2022, ruim een halfjaar na het begin van de invasie. Zo 
gauw minstens één filiaal gesloten werd, beschouwden de onderzoekers 
een bedrijf als ‘desinvesterend’. 
Slechts 120 van de aanwezige westerse bedrijven (8,5 procent) blijken in 
2022 over te zijn gegaan tot desinvestering. De meeste van deze bedrij-
ven zijn Amerikaans (figuur). Van het totale aantal in Rusland aanwezige 
Amerikaanse bedrijven, desinvesteerde ruim 15 procent in 2022. Opval-
lend is de hoge notering van Finland: met 15 bedrijven desinvesteerde 
 circa de helft van het totale aantal Finse bedrijven in Rusland. Ook Neder-
land scoort iets bovengemiddeld: van de 42 Nederlandse multinationals 
in de dataset stoten er vijf activiteiten af, oftewel twaalf procent. China is 
daarentegen sterk ondervertegenwoordigd bij de vertrekkende bedrijven. 
Datzelfde geldt – opvallend genoeg – voor Italië.
Al met al is duidelijk dat verreweg het merendeel van de bedrijven, ook uit 
de westerse landen, gewoon actief is gebleven in Rusland. Mogelijk vin-
den bedrijven het zelf te kostbaar, werpt Rusland vertrekbarrières op, of 
oordelen bedrijven dat ze anders Russische eindgebruikers zouden straf-
fen die helemaal geen hand hebben in het gewapende conflict – dat laat-
ste is bijvoorbeeld denkbaar bij producenten van levensreddende medi-
cijnen. Tot slot zou de uitvoering van desinvesteringen vertraagd kunnen 
zijn: het vinden van een geschikte koper lijkt in ieder geval geen sinecure. 
■ Arne Maes (BNP Paribas)

Veel Westerse bedrijven zijn in Rusland actief gebleven
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Werken moet meer gaan lonen. Dat is de cen-
trale stelling in het boek Sander over de brug, 
waarin Sander Schimmelpenninck vijf voorstel-
len doet voor een gelijker Nederland. Bij dit 
boek vervulde het Instituut voor Publieke Eco-
nomie (IPE) een adviesrol. 

Hoe is de samenwerking met Sander Schimmel-
penninck tot stand gekomen? 
“We zijn benaderd door De Correspondent. 
We stemden ermee in, omdat het debat over 
ongelijkheid voornamelijk door experts wordt 
gevoerd. Als er dan ‘een outsider’ van buiten 
de Haagse bubbel met voorstellen komt, is dat 
 alleen maar goed. Het publieke debat kan wel 
wat meer beleidsvoorstellen gebruiken met be-
trekking tot de aanpak van ongelijkheid. Wij 
verschaffen graag analyses, feiten en onder-
steuning om het economische debat verder te 
helpen.”

Wat was jullie rol? 
“Het ging puur om de advisering. Onze rol was 
om Sander Schimmelpenninck advies te geven 
over hoe de berekening voor zijn voorstellen 
voor een gelijker Nederland eruit moest gaan 
zien. Bij vier voorstellen hebben we hem enkel 
op weg geholpen. Voor het voorstel aangaande 
een gelijke belasting op elk type inkomen heb-
ben we ook wat opgeschreven. Met dit onder-
werp waren we namelijk al bezig, onder andere 
omdat het rapport van het Interdepartementaal 
Beleidsonderzoek Vermogensverdeling bloot-

legt dat de belasting op vermogen anders moet 
(IBO, 2022). Nederland is het enige land in de 
EU dat vermogensinkomsten subsidieert. Dat 
is raar.”

Hebben jullie zelf nog wat geleerd van de 
samenwerking?
“Wij zijn oud-ambtenaren die vrij technisch in 
de discussie zitten. Sander Schimmelpenninck 
leert ons hoe ingewikkelde materie simpel kan 
worden uitgelegd – bijvoorbeeld het belasten 
van pensioenen. Eerst leek dat ons vooral een 
ingewikkelde discussie die voornamelijk econo-
men voeren, maar hij kan dat dan toch in een 
paar pagina’s simpel uitleggen. Dat is precies 

wat we voor ogen hebben met het IPE. Het 
economische debat moet breder gevoerd wor-
den. Dit kan alleen als het toegankelijker wordt 
voor de rest van de Nederlandse samenleving.” 

Ongeveer een jaar geleden spraken we met 
 Vinzenz Ziesemer over de start van het Insti-
tuut voor Publieke Economie (De Vries, 2022). 
Hoe gaat het nu? 
“We zijn tien maanden op weg, waarin we nu 
merken dat we met een klein team en een dui-
delijk doel veel voor elkaar kunnen krijgen. De 
Haagse wereld weet ons makkelijk te vinden. 
We hebben al veel geschreven over belastingen 
en Europese begrotingsregels. De huidige focus 
ligt op het Nederlandse begrotingsbeleid, waar-
bij er onder andere een rapport over de afschaf-
fing van de toeslagen in de pijplijn zit. Indus-
triepolitiek, klimaat en de woningmarkt zijn 
bijvoorbeeld onderwerpen waar we nog dieper 
in willen gaan duiken.”

RIK LEIJSEN
Redactiemedewerker
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