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Samenvatting 

Atoomstroom B.V. is een nieuwe energieleverancier die voornemens is om 
stroom aan huishoudens en het MKB-segment te leveren die zoveel mogelijk is 
opgewekt met nucleaire energie. Atoomstroom B.V. heeft aan de Energiekamer 
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Energiekamer) de wens/het 
voornemen kenbaar gemaakt om aan eindafnemers een stroometiket te  
verstrekken dat zoveel mogelijk nucleaire energie bevat. Atoomstroom B.V. heeft 
een drietal methoden naar voren gebracht waarop dit bereikt zou kunnen  
worden, waaronder de zogenoemde SWAP-methode, waarbij leveranciers delen 
van het stroometiket met elkaar uitruilen. In de SWAP-methode vindt aan het 
einde van een leveringsjaar een herschikking plaats van etiketdelen in samen-
werking met één of meer leveranciers. Hierbij worden delen van het stroometiket 
(bijvoorbeeld Y MWh gas) door Atoomstroom B.V. geruild voor Y MWh nucleaire 
energie van leverancier X. Aangegeven is dat hiervoor de samenstelling van de 
handelsmix gebruikt zal worden. Voor alle duidelijkheid moet gesteld worden dat 
bij de SWAP-methode geen fysieke stroom verhandeld wordt: net zoals bij bijv. 
‘groene’ stroom is er sprake van een administratief proces, waarbij op papier 
stroom uit opwekkingsmethode A wordt uitgeruild tegen stroom uit opwekkings-
methode B. Er wordt bij de SWAP-methode zelf dus geen fysieke stroom  
verhandeld, maar er kan uiteraard alleen geSWAPt worden met de samenstelling 
van stroom zoals die ingekocht en geleverd is. Die samenstelling wordt in het  
geval van inkoop op de stroommarkt bepaald door de handelsmix, terwijl in het 
geval van directe inkoop de opgave van de producent gevolgd wordt.    
 
De Energiekamer is gevraagd om een oordeel te vellen over bovengenoemde 
methode. Om tot een gedegen oordeel te kunnen komen, heeft de Energiekamer 
aan CE Delft gevraagd om de SWAP-methode technisch-inhoudelijk te beoor-
delen. CE Delft is daarbij tot de conclusies en aanbevelingen gekomen die hier-
onder beschreven worden. 
 
Als de SWAP-methode wordt toegepast blijft de totale energiebalans in even-
wicht, omdat er geen stroom wordt toegevoegd of weggehaald. Ook verandert de 
samenstelling van de Nederlandse mix niet door de SWAP-methode: het maakt 
voor de energiebalans niet uit of 1MWh kern bij leverancier A staat en 1MWh  
kolen bij leverancier B, of andersom. Het maakt uiteraard wel een verschil voor 
de stroometiketten van de betreffende leveranciers. Daarnaast kan met zeker-
heid gesteld worden dat de SWAP-methode niet tot dubbeltellingen leidt: de  
essentie van SWAP-methode is dat er een herschikking van de etiketdelen 
plaatsvindt, en dat de stroom slechts bij één van de leveranciers die een SWAP 
uitvoeren op het stroometiket komt. 
Het gebruiken van de SWAP-methode leidt er voor zover te overzien niet toe dat 
het stroometiket een minder getrouw beeld geeft dan als er geen SWAP wordt 
uitgevoerd, omdat de SWAP-methode de totale energiebalans niet beïnvloedt en 
ook de samenstelling van de Nederlandse mix niet verandert.  
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Ook is de handelsmix betrouwbaar genoeg om met voldoende zekerheid de  
samenstelling van de individuele stroometiketten te berekenen.  
 
Ook is gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de SWAP-
methode en de handel in GvO’s. Dit is met name van belang omdat de handel in 
GvO’s een denkkader schept voor de SWAP-methode: in beide gevallen wordt er 
administratief met de ‘kleur’ van stroom gehandeld, terwijl er geen sprake is van 
handel in fysieke stroom1. 
De belangrijkste overeenkomst is dus dat zowel bij het redeemen van GvO’s als 
bij de SWAP-methode wordt gehandeld met de ‘kleur’ van stroom. In beide  
gevallen gebeurt dat - in elk geval deels - met stroom waarvan de herkomst  
bepaald is op basis van de handelsmix. Er zijn echter ook verschillen: bij het  
redeemen van GvO’s wordt het etiket van een leverancier naar rato vergroent, 
terwijl leveranciers bij de SWAP-methode kiezen welke delen van hun stroom-
etiket ze willen uitruilen. 
 
Omdat de SWAP-methode de betrouwbaarheid van het stroometiket niet  
beïnvloedt en vanwege de overeenkomsten met de handel in GvO’s, zien wij 
geen redenen om het gebruik van de SWAP-methode af te raden.  
 
Als de SWAP-methode wordt goedgekeurd, verdient het de aanbeveling om - 
mits dit juridisch mogelijk is2 - een aantal waarborgen als voorwaarde te stellen, 
zodat de Energiekamer van de NMa haar toezichtstaak kan uitvoeren: 
1 Partijen moeten vóór levering van de stroom een overeenkomst afsluiten dat 

ze een SWAP zullen uitvoeren.  
2 Partijen moeten gedurende het jaar een schatting maken van de te  

verwachten hoeveelheden (incl. herkomst) die geSWAPt zullen worden. Na 
het bekend worden van de samenstelling van de handelsmix van het jaar 
waarover geSWAPt wordt, worden de te SWAPpen hoeveelheden definitief 
berekend. 

3 Partijen moeten een accountantsverklaring laten opstellen die het uitvoeren 
van de SWAP of SWAP’s bewijst. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de 
accountantsverklaring op zich niets zegt over de betrouwbaarheid van de 
SWAP-methodiek. Het is echter wel een verklaring dat uitvoering is gegeven 
aan hetgeen door beide partijen in punt 1 en punt 2 is overeengekomen. 

 
Breder bezien verdient het de voorkeur om toe te werken naar een consistent 
Europees systeem voor etikettering. Dat kan voorkomen dat er dubbeltellingen 
plaatsvinden, zoals momenteel gebeurt doordat sommige landen een stroom-
etiket samenstellen op basis van de productie en anderen op basis van levering.  
Afgezien hiervan, zou onderzocht kunnen worden of er in Nederland draagvlak is 
voor een grijs certificeringsysteem. De meerkosten ten opzichte van het huidige 
systeem zijn vermoedelijk beperkt en het zou leveranciers meer mogelijkheden 
geven om invloed uit te oefenen op hun stroometiket.  

                                                 
1  Hoewel er dus geen fysieke stroom wordt verhandeld, kan er uiteraard alleen gehandeld worden met de 

samenstelling van stroom zoals die ingekocht en geleverd is. 
2  De juridische positie van de NMA ligt buiten de scope van dit onderzoek, aangezien het onderzoek alleen 

een technische beoordeling van de SWAP-methode behelst.  
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1 Aanleiding 

Atoomstroom B.V. is een nieuwe energieleverancier die voornemens is om 
stroom aan huishoudens en het MKB-segment te leveren die zoveel mogelijk is 
opgewekt met nucleaire energie. Atoomstroom B.V. heeft aan de Energiekamer 
van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Energiekamer) de wens/het 
voornemen kenbaar gemaakt om aan eindafnemers een stroometiket te  
verstrekken dat zoveel mogelijk nucleaire energie bevat. Atoomstroom B.V. heeft 
een drietal methoden naar voren gebracht waarop dit bereikt zou kunnen  
worden, waaronder de zogenoemde SWAP-methode, waarbij leveranciers delen 
van het stroometiket met elkaar uitruilen. 
 
De afgelopen periode heeft de Energiekamer meermalen contact gehad met 
Atoomstroom om meer inzicht te verkrijgen in de voorgestelde methodiek. Daarbij 
heeft Atoomstroom B.V. mondeling en schriftelijk aangegeven dat de voor-
gestelde methode in lijn is met de systematiek van stroometikettering en dat de 
SWAP-methode rekenkundig juist is. De Energiekamer is gevraagd om een  
oordeel te vellen met bovengenoemde methode. Om tot een gedegen oordeel te 
kunnen komen, heeft de Energiekamer aan CE Delft gevraagd om de SWAP-
methode technisch-inhoudelijk te beoordelen3.  

1.1 Voorgestelde methode 

Atoomstroom B.V. heeft bij de Energiekamer een voorstel gedaan voor een  
alternatieve manier van stroometikettering. Deze alternatieve manier, de SWAP-
methode (zie kader), zou het mogelijk moeten maken om op papier kernenergie 
tussen leveranciers uit te wisselen. Hierbij wordt voor alle duidelijkheid geen  
fysieke stroom onderling verhandeld: net zoals bij bijv. ‘groene’ stroom is er  
sprake van een administratief proces, waarbij op papier stroom uit opwekkings-
methode A wordt uitgeruild tegen stroom uit opwekkingsmethode B. De essentie 
van de methode is dat leveranciers stukjes stroometiket onderling uitwisselen 
voordat ze hun definitieve stroometiket presenteren aan de consument4. Atoom-
stroom B.V. stelt voor om op basis van de handelsmix, zoals vastgesteld voor het 
stroometiket, het aandeel kernenergie op het stroometiket uit te ruilen met  
andere aanbieders. Op deze manier zou atoomstroom 100% kernenergie kunnen  
leveren, terwijl andere aanbieders minder kernenergie zouden rapporteren op 
hun stroometiket. Atoomstroom B.V. heeft de voorgestelde methode laten  
controleren door een externe accountant, die heeft geconcludeerd dat de  
methode rekenkundig correct is.  
 

                                                 
3 De Energiekamer van de NMa zal het rapport van CE Delft o.a. gebruiken om te bepalen of de SWAP-

methode voldoet aan de geldende regelgeving. 
4 Het gaat hier nadrukkelijk om volumes elektriciteit die op papier worden uitgewisseld, niet om percentages 

op het stroometiket: er wordt bijv. X GWh-stroom uit kernenergie uitgewisseld tegen X GWh-stroom uit 
gas. 
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De Energiekamer vraagt zich echter onder meer af of de handelsmix wel op deze 
manier gebruikt kan en mag worden: is de betrouwbaarheid goed genoeg om 
consumenten te kunnen garanderen dat ze daadwerkelijk krijgen wat op het  
etiket staat? Daarnaast heeft de Energiekamer nog een aantal andere vragen, 
zoals zal worden besproken in de volgende paragraaf.  
 
 

De SWAP-methode 
 
In de SWAP-methode vindt aan het einde van een leveringsjaar een herschikking plaats van 
etiketdelen in samenwerking met één of meer leveranciers. Hierbij worden delen van het 
stroometiket (bijvoorbeeld Y MWh gas) door Atoomstroom geruild voor Y MWh nucleaire energie 
van leverancier X. Aangegeven is dat hiervoor de samenstelling van de handelsmix gebruikt zal  
worden.  
 
Om een grotendeels uit kernenergie bestaand stroometiket te realiseren, wordt van tevoren met 
andere leveranciers overeengekomen dat aan het einde van het jaar een SWAP zal worden 
uitgevoerd. Atoomstroom zal vervolgens aan het einde van het jaar de samenstelling van het 
stroometiket berekenen conform de berekeningsmethode zoals door EnergieNed ontwikkeld (de 
fuelmix disclosure). Nadat Atoomstroom niet-nucleaire aandelen heeft genomineerd voor een 
SWAP en dit heeft plaatsgevonden wordt de definitieve samenstelling van het stroometiket 
berekend. 

 

1.2 Vraagstelling 

De Energiekamer heeft aan CE Delft gevraagd om een technisch inhoudelijke 
evaluatie van het voorstel van Atoomstroom B.V. dat onderlinge uitwisseling van 
een deel van het stroometiket tussen leveranciers mogelijk maakt.  
 
Deze evaluatie zal antwoord geven op de volgende hoofdvragen: 
− Als de SWAP-methode wordt toegepast, ontstaat er dan een stroometiket die 

een getrouw beeld geeft van de opwekkingsgegevens? 
− Als de SWAP-methode wordt goedgekeurd, wat zijn dan de gevolgen voor de 

totale energiebalans? Is deze nog steeds in evenwicht en correct? 
 
Daarbij zijn de volgende subvragen relevant: 
− Wat zijn de voor- en nadelen van het voorstel van Atoomstroom B.V.? 
− Is het voorstel rekenkundig uitvoerbaar? 
− Is het voorstel administratief gezien uitvoerbaar? 
− Is het voorstel controleerbaar? Als het de methode wordt goedgekeurd, welke 

waarborgen moet de NMa dan hieraan stellen om haar toezichtstaak te  
kunnen uitvoeren? 

− Wat zijn mogelijke gevolgen van het systeem? 
− Wat is de waarde en de betrouwbaarheid van de handelsmix, die elk jaar 

vastgesteld wordt voor de stroometikettering, in het kader van dit voorstel? 
− Hoe bezien de verschillende stakeholders de kwestie? Wat zijn hun  

afwegingen met betrekking tot gebruik van de handelsmix voor het uitruilen 
van kernenergie op het stroometiket?  

− Is het mogelijk dat etiketdelen aan het einde van een leveringsjaar worden 
uitgewisseld terwijl de bijbehorende stroom reeds fysiek is geleverd? 

− Is er sprake van achteraf ruilen? 
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− Is het mogelijk om etiketdelen uit te wisselen waarvan de herkomst van 
stroom niet bekend is en waarop derhalve de handelsmix op van toepassing 
is? 

 
Om deze vragen te beantwoorden, zijn interviews gehouden met een aantal  
stakeholders5. Hierbij is met name ingegaan op de zienswijzen van de verschil-
lende stakeholders: wat vinden de stakeholders van het voorstel om leveranciers 
de mogelijkheid te geven om stukjes van hun stroometiketten onderling te kun-
nen uitwisselen? Hoe zien ze het gebruik van de handelsmix voor het uitruilen 
van kernenergie op het stroometiket? Waarom vinden ze dat? 
Parallel hieraan is onderzocht wat de onzekerheden in de handelsmix zijn en 
waardoor deze veroorzaakt worden. 
 
Verder is het van belang om onderscheid te maken tussen de effecten die  
samenhangen met de SWAP-methode en effecten die weliswaar van invloed zijn 
op het stroometiket, maar niet het gevolg zijn van de SWAP-methode.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt besproken hoe het stroometiket wordt bepaald, hoe de  
handelsmix precies wordt berekend en hoe betrouwbaar de handelsmix is. Dit is 
met name van belang omdat de SWAP-methode bij het ruilen uitgaat van het 
stroometiket, dat (deels) op basis van de handelsmix berekend is. In hoofdstuk 3 
wordt de stroommarkt besproken, waarbij zowel de handel in elektriciteit als de 
handel in Garanties van Oorsprong aan bod komt. In hoofdstuk 4 wordt  
besproken welke waarborgen de Energiekamer aan de SWAP-methode zou 
moeten stellen, om haar toezichtstaak goed te kunnen uitvoeren. In hoofdstuk 5 
wordt een antwoord gegeven op de vragen die hierboven aan bod zijn gekomen; 
een deel van deze antwoorden wordt ook in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3  
besproken, de overige vragen worden direct in hoofdstuk 5 beantwoord.  
Tenslotte geeft hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen. 

                                                 
5   Atoomstroom (S. Peeraer); een externe accountant; Eneco (R. Vrolijk); Certiq (M. Doyer en M.Lenzen); 

EnergieNed (W. Ruijgrok). 
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2 De handelsmix 

Een (groot) deel van de stroom die leveranciers verkopen, wordt ingekocht op de 
stroommarkt. De herkomst van stroom die op de stroommarkt wordt ingekocht is 
niet meer te achterhalen: een leverancier weet dus niet of de stroom die hij  
inkoopt oorspronkelijk is opgewekt op basis van gas, kernenergie of iets anders. 
Om toch een stroometiket te kunnen berekenen, maken leveranciers voor de 
stroom die ze hebben ingekocht op de stroommarkt gebruik van de handelsmix6. 
Daarbij wordt er dus van uitgegaan dat de brandstofmix van de stroom die op de 
stroommarkt verhandeld wordt, gelijk is aan het gewogen gemiddelde van de 
productiemix en de importmix (zie Tabel 2). Op deze manier krijgen ook leveran-
ciers die niet direct kernenergie inkopen, een deel kernenergie op hun stroom-
etiket.  
 
Omdat de SWAP-methode voorstelt om delen van het stroometiket van de ene 
leverancier uit te wisselen tegen delen van het stroometiket van de andere  
leveranciers en omdat het stroometiket deels7 tot stand komt op basis van de 
handelsmix, is het voor het beoordelen van de SWAP-methode van belang om te 
weten hoe betrouwbaar de handelsmix is8.  
 
In paragraaf 2.1 wordt beschreven hoe het stroometiket berekend wordt, terwijl in 
paragraaf 2.2 nader wordt beschreven hoe de handelsmix, de productiemix en de 
importmix berekend worden,en hoe betrouwbaar deze mixen zijn. 

2.1 Het stroometiket 

Sinds 1 januari 2005 is etikettering van de herkomst van elektriciteit verplicht in 
Nederland. Elektriciteitsleveranciers moeten elk jaar een stroometiket maken 
over de stroom die ze geleverd hebben. Omdat de etikettering plaatsvindt nadat 
de stroom aan de consument geleverd is, is er sprake van ex-post etikettering. Er 
bestaan twee varianten van deze ex-post etikettering. In de ene variant moet een 
elektriciteitsleverancier uiterlijk drie maanden na afloop van ieder kalenderjaar 
informatie verstrekken over het aandeel van elke energiebron in de totale  
gebruikte brandstofmix bij productie van elektriciteit en de milieugevolgen hiervan 
in termen van uitstoot van kooldioxide en radioactief afval.  

                                                 
6  Dit is in Europees verband ook toegestaan, zie ook artikel 2, lid 6 van de tweede Elektriciteitsrichtlijn. 
7  Voor leveranciers zoals Atoomstroom B.V., die geen directe inkoop hebben en geen Garanties van  

Oorsprong inkopen, geldt dat het stroometiket volledig tot stand komt op basis van de handelsmix. 
8  Dit is met name voor kernenergie relevant, omdat voor veel leveranciers geldt dat ze niet direct kern-

energie inkopen, maar dat er wel kernenergie op hun stoometiket staat. Dit komt doordat leveranciers  
gebruik maken van de handelsmix (waar een deel kernenergie in zit) om het stroometiket te bepalen voor 
de stroom die ze hebben ingekocht op de stroommarkt.  
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In de andere variant voegt de elektriciteitsleverancier bij de jaarrekening een 
stroometiket over de betreffende periode9.  
Voor het invullen van het stroometiket hebben leveranciers cijfers nodig over de 
nationale brandstofmix van de geleverde elektriciteit. Onder een brandstofmix 
verstaan we in dit rapport een procentuele verdeling van een hoeveelheid elektri-
citeit naar de primaire brandstoffen waaruit hij is opgewekt. De definities van de 
brandstofmixen die in dit project zijn berekend staan in Tabel 1. De eerste drie 
mixen zijn nodig om het rekenmodel waarmee energieleveranciers hun stroom-
etiket berekenen te bepalen. De leveringsmix is ter informatie samengesteld, als 
nationaal stroometiket. Tabel 2 geeft weer hoe de verschillende brandstofmixen 
bepaald worden. Dit wordt nader besproken in paragraaf 2.2. 
 

Tabel 1 Achtergrondgegevens brandstofmixen 

Brandstofmix Betrekking op Toelichting 
Productiemix Grijze stroom Procentuele brandstofmix van de elektriciteit die in 

2007 in Nederland werd geproduceerd uit fossiele 
bronnen. 

Handelsmix Grijze stroom Procentuele brandstofmix van de in Nederland  
verhandelde elektriciteit tussen leveranciers (op APX 
en OTC). 

Importmix Grijze stroom Procentuele brandstofmix van de in Nederland netto 
geïmporteerde elektriciteit (netto import = import  
minus export). 

Leveringsmix Groene en 
grijze stroom 

Procentuele brandstofmix van de geleverde elektrici-
teit aan klanten. 

 

Tabel 2 Methodiek ter bepaling van de brandstofmixen 

Brandstofmix Berekeningsmethodiek 
Productiemix 2007 • grijze brandstof mix 2007, van de netto centrale elektriciteits-

productie (opgaaf producenten); 
• grijze brandstofmix 2006, van de netto decentrale elektriciteits-

productie (CBS); 
• gewogen op basis van bijbehorende volumestromen 2007. 

Handelsmix 2007 • productiemix 2007; 
• importmix 2007; 
• gewogen op basis van bijbehorende volumestromen 2007. 

Importmix 2007 • grijze productiemixen 2006, van de landen waaruit we importeren 
(IEA); 

• gewogen op basis van bijbehorende volumestromen 2007 (CBS). 
Leveringsmix 2007 • handelsmix 2007 (die dus betrekking heeft op grijze stroom); 

• opnieuw gewogen, maar nu inclusief de volumestroom van duur-
zame energie 2007 (Certiq). 

 

                                                 
9  Vanaf 1 januari 2007 is er ook een ex-ante systeem. Volgens dit systeem mogen consumenten vooraf-

gaande aan het leveringsjaar een keuze maken uit de opwekkingsbronnen. Na het leveringsjaar (in 2009 
voor de eerste keer) legt een leverancier op productniveau verantwoording af over de stroom die daad-
werkelijk geleverd is. 
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2.2 Berekening en betrouwbaarheid van de handelsmix 

De handelsmix is het gewogen gemiddelde van de productiemix en de importmix. 
De handelsmix geeft de samenstelling weer van de stroom zoals die op de  
Nederlandse markten verhandeld wordt. In 2007 werd de handelsmix voor 83% 
bepaald door de productiemix en voor 17% door de importmix (gewogen gemid-
delde op basis van volumestromen, zie CE, 2008). Omdat het aandeel kern-
energie in de importmix veel hoger is dan in de productiemix, is het aandeel kern-
energie dat via import in de handelsmix komt, veel hoger dan 17%, namelijk 
52%. Ongeveer de helft van de kernenergie in de handelsmix wordt dus uit het 
buitenland geïmporteerd.  
 
Productiemix 
De productiemix is een gewogen gemiddelde van de brandstofmix van de grijze 
netto centrale productie en van de grijze netto decentrale productie. Bij de  
berekeningen is gebruik gemaakt van de nettoproductie, dus van de productie 
van elektriciteit minus het eigen verbruik van de opwekkingseenheid. 
De brandstofmix en de volumestroom van de centrale productie is gebaseerd op 
de opgaaf van de grote productiebedrijven10 over het jaar 2007. De brandstofmix 
van de decentrale opwekking is gebaseerd op de tabel productiemiddelen 2006 
(CBS Statline). Omdat het patroon van de elektriciteitsproductie vrij stabiel is  
geweest in de afgelopen jaren, geeft het gebruik van de brandstofmix van 2006 
een goed beeld voor 2007. Volumestromen voor de decentrale opwekking zijn 
afgeleid van de tabel elektriciteitsbalans 2007 (CBS Statline). De onzekerheden 
in de productiemix zijn klein. 
Het uitgangspunt is dat alle in Nederland geproduceerde stroom uiteindelijk in het 
Nederlandse stroometiket komt. Er wordt dus geen rekening gehouden met de 
export van stroom en er wordt niet gecompenseerd voor stroom die leveranciers 
direct op hun etiket zetten11. 
 
Importmix 
De importmix wordt bepaald op basis van de importcijfers van elektriciteit, zoals 
CBS die weergeeft en de productiemix van de betreffende landen. De gebruikte 
bron voor de brandstofmixen per land is IEA, 200612. De totale importstroom is  
bepaald op basis van de tabel elektriciteitsbalans 2007 (CBS Statline). De verde-
ling van deze import naar volumestromen per land waaruit Nederland importeert 
heeft in het verleden plaatsgevonden op basis van importcontracten volgens 
SITC-indeling (CBS Statline). Deze contracten gaven weer voor welk bedrag 
stroom was aangekocht uit andere landen. Sinds 2005 zijn deze niet meer  
beschikbaar en zijn alleen gegevens over de fysieke herkomst van de import-
stroom beschikbaar. Dit betekent dat stroom die bijv. uit Frankrijk geïmporteerd 
wordt en via België Nederland binnenkomt, tot 2005 geregistreerd werd als  
import uit Frankrijk, maar nu als import uit België geregistreerd wordt. Dit heeft 
                                                 
10  Electrabel, Delta, EPZ, E.ON, Essent, Nuon en Eneco (Intergen). 
11  Tot nu toe was het ook niet nodig om hier rekening mee te houden, omdat alle leveranciers bij het bepalen 

van hun stroometiket de methode van EnergieNed hanteerden. 
12  De meest recente data die beschikbaar is, heeft betrekking op 2006. Aangezien ook internationale brand-

stofmixen redelijk stabiel zijn in de afgelopen jaren geeft dat een goed beeld voor 2007. 
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als bijkomend effect dat de kernstroom die Nederland uit Frankrijk importeert, 
voor een deel administratief in stroom uit kolen en aardgas veranderd wordt13: de 
stroom is in Frankrijk opgewekt, dus idealiter zou de Franse brandstofmix  
gebruikt moeten worden. Omdat CBS alleen bijhoudt waar de stroom Nederland 
binnenkomt, is echter niet te achterhalen welk deel van de stroom die uit België 
Nederland binnenkomt, oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Daarom wordt ook voor 
de stroom die oorspronkelijk uit Frankrijk komt, de Belgische productiemix  
gebruikt. Omdat België ten opzichte van Frankrijk meer kolen en aardgas  
gebruikt en minder kern, wordt de kernstroom die uit Frankrijk naar Nederland 
komt dus deels administratief in stroom uit kolen en aardgas veranderd.  
Een andere onzekerheid wordt geïntroduceerd door de keuze om de herkomst 
van de import te bepalen op basis van de totale import en niet op basis van de 
handelsbalans. Zou de handelsbalans gebruikt worden In plaats van de import-
mix, dan zouden de getallen er iets anders uitzien14. 
De onzekerheid in de importmix wordt dus door twee aspecten veroorzaakt: CBS 
rapporteert de fysieke herkomst van de elektriciteit in plaats van het land van 
opwekking, en de verhouding van de import wordt berekend op basis van de  
import, terwijl dat eventueel ook had gekund op basis van de handelsbalans. De 
vraag is nu dus hoe groot de onzekerheden zijn die dat oplevert? Is het  
aannemelijk dat het percentage kernenergie dat in de importmix gerapporteerd 
wordt dichtbij het werkelijke percentage kernenergie in de importmix ligt?  
 
Tabel 3 geeft een overzicht van de productie van kernenergie van verschillende 
landen, en van de import naar Nederland uit die landen. Ten eerste valt op dat 
alle landen waaruit Nederland importeert, meer kernenergie in hun productiemix 
hebben dan Nederland zelf (kolom 4). De verschillen tussen de verschillende  
methodes om de import te berekenen (kolom 5 tot en met kolom 8) lopen ook 
behoorlijk uiteen. Onderaan is weergegeven hoe al deze verschillen doorwerken 
in het percentage kernenergie in de importmix en in de handelsmix. De  
verschillen in het percentage kernenergie in de importmix hangen vrij sterk af van 
de manier waarop de import berekend wordt en loopt van 26 tot 42%.  

Betrouwbaarheid handelsmix 
Omdat de importmix maar voor een klein deel de handelsmix bepaalt, zijn de  
verschillen in de handelsmix veel kleiner dan de verschillen in de importmix: het 
laagste percentage in de handelsmix is 9,3%, de huidige manier van berekenen 
levert 10,4% en het hoogste percentage is 11,8% (zie Tabel 3). De verschillen in 
het percentage kernenergie in de handelsmix zijn dus vrij klein, ondanks de vrij 
grote verschillen in de importmix. Omdat de verschillen vrij klein zijn, is CE Delft 
van mening dat de handelsmix voldoende betrouwbaar is en een goed beeld 

                                                 
13  Hierbij moet opgemerkt worden dat we er van uitgaan dat alle importstroom grijs is, tot in een latere stap in 

de berekening (zie ‘leveringsmix’) de geïmporteerde garanties van oorsprong toegevoegd worden. Om het 
effect van de geïmporteerde GvO’s pas in de leveringsmix op te nemen is een bewuste keuze geweest, 
want daarmee zeg je feitelijk dat alle geïmporteerde stroom ‘grijs’ is. Zolang het certificatensysteem nog 
niet sluitend is (dus zolang sommige landen waaruit we garanties van oorsprong importeren hun stroom-
etiket bepalen op basis van de geproduceerde elektriciteit, terwijl Nederland haar stroometiket bepaalt op 
basis van de geleverde elektriciteit) lijkt dit een goede benadering om te voorkomen dat grijze stroom uit 
Europa onterecht administratief wordt veranderd in groene stroom.

14  De vraag rijst dan wel, hoe een netto export in de berekeningen meegenomen moet worden. 
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geeft van de samenstelling van de stroom zoals die in Nederland verhandeld 
wordt. Voor de duidelijkheid moet hierbij worden opgemerkt dat de (relatief  
kleine) onzekerheden die in de handelsmix zitten, niet groter of kleiner worden 
als er mee gehandeld worden.   
 

Tabel 3 Percentage kernenergie en import per land 

Land Kern-
energie 
(TWh) 

Totaal 
(TWh) 

%  
Kern-

energie 

%  
Handels-
balans 
volgens 

CBS 
(2007) 

%  
Import 

volgens 
CBS 

(2007) 

%  
Land van 
herkomst 
(handels-
balans; 
2004  
data) 

%  
Land 
van 
her-

komst 
(import; 

2004 
data) 

België 46,5 86,2 54% -1% 22% 35% 32% 
Duitsland 167,3 633,2 26% 101% 78% 48% 46% 
Frankrijk 450,2 574,5 78% 0% 0% 8% 11% 
Oostenrijk 0,0 63,6 0% 0% 0%   
Zwitserland 27,8 64,2 43% 0% 0%   
Denemarken 0,0 45,6 0% 0% 0%   
Noorwegen 0,0 121,7 0% 0% 0%   
Zweden 67,0 143,1 47% 0% 0% 4% 5% 
Finland 22,9 82,2 28% 0% 0%   
Spanje 60,1 302,9 20% 0% 0% 0% 0% 
Nederland 3,5 98,3 4% 0% 0%   
UK 75,2 398,7 19% 0% 0% 4% 6% 
% Kernenergie 
in importmix    26% 32% 41% 42% 
% Kernenergie 
in handelsmix    9,3% 10,4% 11,8% 11,9% 
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3 De stroommarkt:handel in elektriciteit en certificaten 

Eerder is al besproken dat leveranciers (een deel van) hun stroom inkopen op de 
stroommarkt. Daarbij is ook opgemerkt dat de herkomst van stroom die op de 
stroommarkt wordt ingekocht is niet meer te achterhalen: een leverancier weet 
dus niet of de stroom die hij inkoopt oorspronkelijk is opgewekt op basis van gas, 
kernenergie, of iets anders. De handel in elektriciteit en de gevolgen daarvan 
voor het stroometiket worden in paragraaf 3.1 besproken.  
Daarnaast wordt de handel in Garanties van Oorsprong (GvO’s) besproken. Om 
groene stroom aan hun afnemers te kunnen leveren, hebben leveranciers  
ruwweg twee opties: zelf groene stroom opwekken of GvO’s inkopen (hetzij uit 
Nederland, hetzij uit het buitenland). De handel in certificaten wordt in paragraaf 
3.2 besproken, terwijl paragraaf 3.3 de overeenkomsten en verschillen tussen de 
SWAP-methode en de handel in GvO’s bespreekt. Dit laatste is met name van 
belang omdat de handel in GvO’s een denkkader schept voor de SWAP-
methode: in beide gevallen wordt er administratief met de ‘kleur’ van stroom  
gehandeld, terwijl er geen sprake is van handel in fysieke stroom. Tenslotte  
bespreekt paragraaf 3.4 kort de vraag of de SWAP-methode tot een econo-
mische markt leidt.  

3.1 APX: handel in elektriciteit 

De Amsterdam Power Exchange (APX) is de handelsplaats voor elektriciteit. 
Omdat elektriciteit niet goed kan worden opgeslagen, is het voor leveranciers van 
belang om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen middels 
handel. Het volume verhandelde elektriciteit is ongeveer 2 á 3 keer zo groot als 
het uiteindelijk geleverde volume15. Stroom wordt dus over het algemeen meer-
dere keren verhandeld voordat hij aan de eindgebruiker geleverd wordt. Op de 
APX wordt anoniem gehandeld: een inkoper weet dus niet door wie de stroom  
oorspronkelijk is opgewekt, of uit welke bronnen.  

3.1.1 Types handel 

Er zijn drie verschillende soorten handel op de APX: de Day-ahead market, de 
Intraday market en de Strips market. Op de Day-ahead market vindt handel 
plaats voor de elektriciteitslevering van de volgende dag. Handelaren dienen hun 
orders elektronisch in, waarna vraag en aanbod vergeleken worden, en een 
marktprijs wordt bepaald voor alle uren van de volgende dag16. Eens per week 
vindt de financiële afhandeling (‘financial clearing’) plaats. 
De Intraday market geeft handelaren de mogelijkheid op de dag van levering in 
elektriciteit te handelen, tot twee uur voor levering van de stroom. Op de Strips 
market kunnen handelaren voor gestandaardiseerde urenblokken (bijv. het Peak 
Load blok van 07:00-23:00 of het Off Peak Load blok van 23:00-07:00) stroom  
in- en verkopen.  
                                                 
15  Mondelinge communicatie EnergieNed. 
16  Bron: www.apxgroup.com. 
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3.1.2 Gevolgen 

De stroom op de APX wordt anoniem en zonder vermelding van opwekkings-
gegevens gekocht en verkocht. Dat betekent dus dat na verhandeling op de APX 
niet meer te achterhalen is uit welke bron de ingekochte elektriciteit precies is 
opgewekt. In het stroometiket wordt daarom voor stroom die ingekocht is op de 
APX de handelsmix gehanteerd. Omdat het volume verhandelde elektriciteit een 
aantal malen groter is dan de uiteindelijk geleverde elektriciteit, is de samen-
stelling van de handelsmix dominant aanwezig in het stroometiket van de meeste 
energieleveranciers17.  

3.2 Handel in certificaten 

Het certificeren van elektriciteit wordt in Nederland gedaan door Certiq. Certiq 
geeft verschillende soorten certificaten uit. Er zijn onder andere Garanties van 
Oorsprong (GvO) voor duurzame elektriciteit. De GvO’s voor duurzame elektrici-
teit zijn verhandelbaar en worden gebruikt als bewijs dat een leverancier daad-
werkelijk groene stroom heeft geleverd. De GvO’s zijn, nadat ze zijn uitgegeven 
maximaal een jaar geldig. De uitgegeven GvO’s komen via de handel terecht bij 
de leveranciers van elektriciteit. Die kunnen hiermee aantonen welk deel van de 
door hen verkochte elektriciteit duurzaam is opgewekt. Het is niet toegestaan 
duurzame elektriciteit te leveren aan afnemers zonder een daarmee correspon-
derende hoeveelheid GvO’s af te boeken bij CertiQ. De betreffende GvO’s zijn 
vanaf dat moment niet meer verhandelbaar. De leverancier moet vóór de levering 
over voldoende GvO’s beschikken. In een ‘kredietmogelijkheid’ wordt niet voor-
zien. De GvO’s voor duurzame energie zijn deels afkomstig van duurzame 
stroom die in Nederland is opgewekt, deels geïmporteerd uit het buitenland. 
GvO’s kunnen ook geïmporteerd worden zonder ze gekoppeld zijn aan fysieke 
stroom18. 
 
Behalve GvO’s voor duurzame energie geeft Certiq ook GvO’s voor WKK uit.  
In tegenstelling tot GvO’s voor duurzame elektriciteit zijn GvO’s voor WKK niet 
verhandelbaar. Verder heeft Certiq in 2007 certificaten uitgegeven die voor de 
stroometikettering gebruikt zijn.  

3.3 Overeenkomsten en verschillen met SWAP-methode 

Zowel bij het redeemen van GvO’s als bij de SWAP-methode wordt er gehandeld 
met de ‘kleur’ van stroom. In beide gevallen gebeurt dat - in elk geval deels - met 
stroom waarvan de herkomst bepaald is op basis van de handelsmix. In het  
geval van GvO’s bepaalt een leverancier eerst zijn grijze leveringsmix, op basis 
van de directe inkoop en de inkoop op de handelsmarkt. Vervolgens worden de 
geredeemde GvO’s in de mix verwerkt, zodanig dat de mix ‘naar rato’ vergroend 
wordt. Stel dat een leverancier in zijn oorspronkelijke mix 30% kolen en 70% gas 

                                                 
17  Dit wordt deels veroorzaakt door de gehanteerde berekeningsmethodiek: voor het berekenen van het 

stroometiket worden de directe inkoop en de inkoop op de markt meegewogen op basis van het gekochte 
volume. Omdat de inkoop op de markt voor veel leveranciers groter is dan de directe inkoop, weegt de 
handelsmix vrij zwaar door in het uiteindelijke etiket.  

18  Certiq, mondelinge communicatie. 
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had. Op het moment dat hij voor 10% van zijn volume GvO’s redeemt, worden de 
percentages kolen en gas in de mix naar rato vergroent, zodanig dat de uiteinde-
lijke mix bestaat uit 27% kolen, 63% gas en 10% duurzaam. Een leverancier kan 
er dus niet voor kiezen om specifiek de kolen te vergroenen, en een mix te  
rapporteren die bestaat uit 20% kolen, 70% gas en 10% duurzaam. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat op deze manier de hele mix van de leverancier vergroend 
wordt, dus zowel het deel dat bepaald wordt door de directe inkoop als het deel 
dat via de handelsmix bepaald wordt. Er wordt dus een bewerking gedaan op 
stroom waarvan de herkomst (deels) bepaald is op basis van de handelsmix. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze manier van werken voor zover we 
hebben kunnen nagaan niet wettelijk verplicht is, maar een conventie is waaraan 
alle leveranciers zich lijken te houden. 
Uiteraard zijn er ook een aantal verschillen aan te wijzen. Ten eerste wordt bij het 
redeemen van GvO’s het etiket van een leverancier naar rato vergroent (zie  
boven, maar wederom met de kanttekening dat dit een conventie is, geen wette-
lijke verplichting), terwijl leveranciers bij de SWAP-methode kiezen welke delen 
van hun stroometiket ze willen uitruilen.  
Ten tweede is een leverancier bij het leveren van groene stroom verplicht om 
vóór de levering al over de GvO’s te beschikken en ze uiterlijk in de maand na 
levering te redeemen19. Bij de SWAP-methode komen Atoomstroom B.V. en een 
partner ook van tevoren overeen dat ze aan het eind van het jaar een SWAP  
zullen uitvoeren, maar omdat de handelsmix van het lopende jaar nog niet  
bekend is (die wordt immers bepaald op basis van data van dat nog  
lopende jaar), is het niet mogelijk om zaken binnen een maand na levering admi-
nistratief volledig af te handelen. Eventueel zou wel op basis van de handelsmix 
van het voorgaande leveringsjaar een voorlopige schatting gemaakt kunnen  
worden, die aan het einde van het leveringsjaar bijgewerkt wordt op basis van de 
geüpdate handelsmix. Omdat de handelsmix over de jaren heen redelijk constant 
is, is het onwaarschijnlijk dat de afwijking tussen de schattingen en de uiteinde-
lijke getallen groot is.  
Verder is er een verschil van praktische aard: GvO’s zijn een gecontroleerd,  
gecertificeerd systeem, met een duidelijke toezichthouder. Bij de SWAP-methode 
ontbreekt die certificering. Dit maakt het iets lastiger om de transacties te  
controleren, maar het zou opgelost kunnen worden door bijv. voor elke transactie 
een accountantsverklaring verplicht te stellen.  

3.4 Marktcondities & additionaliteit 

Een meer fundamentele vraag is of het gebruik van de SWAP-methode of het 
handelen in eventuele kerncertificaten wel tot een normale markt in de econo-
mische zin des woords leidt. In een economisch normale markt zijn vraag en 
aanbod met elkaar in evenwicht. Een toename van de vraag leidt tot een stijging 
van de prijs en daarmee tot toenemende productie, terwijl een afname van de 
vraag leidt tot een prijsdaling en daarmee tot een afname van de productie. In het  
extreme geval, waarin de vraag ruimschoots kleiner is dan het aanbod, daalt de 
meerprijs t.o.v. alternatieven tot 0. Aangezien op de Europese markt ongeveer 

                                                 
19  Dit is vastgelegd in de ‘Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit’ 
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30% van de energie met nucleaire centrales wordt opgewekt ontstaat de situatie 
waarin het aanbod van atoomstroom de vraag naar gelabelde atoomstroom ver 
overtreft. In een normale markt zou dan de meerprijs van nucleair opgewekte 
energie naar 0 dalen.  
 
We merken daarom op dat door te SWAPpen of in kerncertificaten te handelen er 
geen effecten ontstaan op de reële markt: het aanbod van nucleaire energie 
wordt niet veranderd. Dat wil zeggen dat er geen sprake is van additionaliteit, 
want een extra stroomafname van x MWh bij Atoomstroom B.V. zal niet leiden tot 
een extra opwekking van kernenergie ter grootte van x MWh. Omdat het aanbod 
veel groter is dan de vraag, leidt extra vraag niet tot krapte op de markt en is er 
ook geen extra prikkel voor producenten om meer kernenergie te produceren dan 
ze nu doen. De extra vraag naar kernenergie heeft dus geen reële effecten op de 
stroommarkt. We merken op dat dit analoog is aan de situatie met groene 
stroom, omdat daar het aanbod van GvO’s ook groter is dan de vraag. 
 
Aangezien het individuele elektron in het grid niet kan worden gelabeld, ontstaat 
er slechts een meerprijs voor atoomstroom als de aanbieder de suggestie kan 
opwekken dat afname van atoomstroom wel reële effecten op de stroommarkt 
teweeg brengt. Op die manier wordt dan het consumentensurplus voor atoom-
stroom afgeroomd. Doordat dit slechts bereikt kan worden door een fictieve  
suggestie te geven van de effecten op de stroommarkt wordt er geen welvaart 
toegevoegd. Er kunnen vraagtekens worden gezet bij de wenselijkheid van deze 
situatie. Of de NMA daarin nog een aparte rol heeft, is in dit onderzoek niet aan 
bod gekomen.  
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4 Waarborgen 

De Energiekamer van de NMa is belast met de uitvoering en het toezicht op de 
naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Als de SWAP-methode 
wordt goedgekeurd, verdient het de aanbeveling om een aantal waarborgen als 
voorwaarde te stellen, zodat de Energiekamer haar toezichtstaak kan uitvoeren. 
Deze waarborgen helpen er voor te zorgen dat toepassing van de SWAP-
methode geen nadelig effect heeft ook de betrouwbaarheid van het stroometiket. 
Op basis van wat in het voorgaande (met name paragraaf 3.3) is besproken,  
adviseren we om de volgende waarborgen als voorwaarde te stellen: 
1 Partijen moeten vóór levering van de stroom een overeenkomst afsluiten dat 

ze een SWAP zullen uitvoeren. Dit analoog aan het gebruik van GvO’s, 
waarbij leveranciers ook reeds voor de levering moeten beschikken over 
GvO’s voor de groene stroom die ze aan hun klanten leveren. 

2 Partijen moeten gedurende het jaar een schatting maken van de te  
verwachten hoeveelheden (incl. herkomst) die geSWAPt zullen worden. Deze 
schatting kan gemaakt worden op basis van de handelsmix van het voor-
gaande jaar. Na het bekend worden van de samenstelling van de handelsmix 
van het jaar waarover geSWAPt wordt, worden de te SWAPpen hoe-
veelheden definitief berekend en wordt de benodigde correctie toegepast. 
Omdat de handelsmix over de jaren heen redelijk constant is, is het onwaar-
schijnlijk dat de afwijking tussen de schattingen en de uiteindelijke getallen 
groot is, zodat de correctie klein zal zijn. 

3 Partijen moeten een accountantsverklaring laten opstellen die het uitvoeren  
van een SWAP of SWAP’s bewijst. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 
de accountantsverklaring op zich niets zegt over de betrouwbaarheid van de 
SWAP-methodiek. Het is echter wel een verklaring dat uitvoering is gegeven 
aan hetgeen door beide partijen in punt 1 en punt 2 is overeengekomen.  
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5 Antwoord op de vragen 

Hoofdvragen 
 
− Als de SWAP-methode wordt toegepast, ontstaat er dan een stroometiket dat 

een getrouw beeld geeft van de opwekkingsgegevens? 
• Het gebruiken van de SWAP-methode leidt er voor zover te overzien niet 

toe dat het stroometiket een minder getrouw beeld geeft dan als er geen 
SWAP wordt uitgevoerd. Ook is de handelsmix, die voor de SWAP-
methode gebruikt wordt, betrouwbaar genoeg om met voldoende zeker-
heid de samenstelling van de individuele stroometiketten te berekenen. 

− Als de SWAP-methode wordt goedgekeurd, wat zijn dan de gevolgen voor de 
totale energiebalans? Is deze nog steeds in evenwicht en correct? 
• De totale energiebalans is nog steeds in evenwicht, omdat er geen 

stroom wordt toegevoegd of weggehaald. Ook verandert de samenstelling 
van de Nederlandse mix niet door de SWAP-methode. Het maakt voor de 
energiebalans niet uit of 1 MWh kern bij leverancier A staat en 1 MWh  
kolen bij leverancier B, of andersom. Het maakt uiteraard wel een verschil 
voor de stroometiketten van de betreffende leveranciers. Voorwaarde 
hierbij is wel dat leveranciers alleen MWh tegen MWh met elkaar uitruilen, 
geen procenten tegen procenten. Een SWAP met X MWh kern van leve-
rancier A en X MWh gas van leverancier B heeft geen invloed op de  
Nederlandse balans; een SWAP van y % kern van leverancier A met y % 
gas van leverancier B zou wel leiden tot incorrecte uitkomsten, omdat die 
percentages door verschillende omzetvolumes verschillende hoeveel-
heden MWh vertegenwoordigen. De SWAP-methode stelt echter voor om 
MWh tegen MWh te ruilen, zodat de energiebalans in evenwicht blijft. De 
SWAP-methode leidt niet tot dubbeltellingen. 

 
Subvragen 
− Wat zijn de voor- en nadelen van het voorstel van Atoomstroom B.V.? 

• Een voordeel is dat er voor de consument meer keuzemogelijkheden  
ontstaan. Daar staat tegenover dat er voor de NMa een extra controletaak 
ontstaat, en dat het SWAPpen misschien lastig aan de consument uit te 
leggen is. 

− Is het voorstel rekenkundig uitvoerbaar? 
• Ja. Er verschijnt of verdwijnt geen stroom, er wordt alleen - administratief 

- stroom verplaatst. Een externe accountant heeft in opdracht van Atoom-
stroom B.V. ook reeds naar het voorstel gekeken, en heeft daarbij ook 
geconcludeerd dat het voorstel rekenkundig uitvoerbaar is.  

− Is het voorstel administratief gezien uitvoerbaar? 
• Ja. Leveranciers komen met elkaar overeen om x MWh van bron y te  

ruilen met x MWh van bron z en beide leveranciers verwerken dat in hun 
stroometiket.  
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− Is het voorstel controleerbaar? Als het de methode wordt goedgekeurd, welke 
waarborgen moet de NMa dan hieraan stellen om haar toezichtstaak te  
kunnen uitvoeren? 
• Ja, het voorstel is controleerbaar. Het verdient wel de aanbeveling om 

een aantal voorwaarden voor een SWAP te stellen: partijen moeten de 
SWAP van tevoren overeenkomen, er moet gedurende het jaar aan 
schatting gemaakt worden van de te SWAPpen etiketdelen (hoeveelheid 
en type), en er moet een accountantsverklaring afgegeven worden (zie 
hoofdstuk 4). 

− Wat zijn mogelijke gevolgen van het systeem? 
• De SWAP-methode is niet beperkt tot ruilen met kernenergie. Het is dus 

mogelijk dat ook andere leveranciers etiketdelen met elkaar zullen ruilen.  
− Wat is de waarde en de betrouwbaarheid van de handelsmix, die elk jaar 

vastgesteld wordt voor de stroometikettering, in het kader van dit voorstel? 
• De betrouwbaarheid van de handelsmix is goed genoeg. Er zijn weliswaar 

behoorlijke onzekerheden in de importmix, maar die werken maar beperkt 
door in de handelsmix, omdat de importmix maar voor een klein deel 
(~20%) de handelsmix bepaalt (zie ook hoofdstuk 2). 

− Hoe bezien de verschillende stakeholders de kwestie? Wat zijn hun  
afwegingen met betrekking tot gebruik van de handelsmix voor het uitruilen 
van kernenergie op het stroometiket?  
• EnergieNed ziet geen probleem in de SWAP-methode, en vergelijkt het 

met kwartetten: X MWh stroom uit bron A wordt uitgeruild tegen X MWh 
uit bron B. Mits alles wordt afgehandeld voordat de etiketten verschijnen, 
vindt EnergieNed het niet bezwaarlijk. Het voordeel van de SWAP-
methode is dat er meer keuze voor de consument ontstaat. Volgens 
EnergieNed heeft een groot deel leveranciers momenteel geen behoefte 
aan grijs certificeringsysteem. 

• Certiq zegt dat een certificatensysteem de voorkeur heeft. De meerkosten 
grijs certificaten systeem zijn marginaal20. Certiq vindt dat de SWAP-
methode lastig aan de burger is uit te leggen. Volgens Certiq heeft de  
industrie best interesse in een grijs certificatensysteem, mits de certifi-
caten verhandelbaar zijn. 

• Een externe accountant heeft in opdracht van Atoomstroom B.V. ook naar 
het voorstel gekeken en heeft daarbij geconcludeerd dat het voorstel  
rekenkundig uitvoerbaar is.   

• Eneco ziet geen probleem in SWAPpen, mits het goed gecontroleerd 
wordt. Eneco heeft in 2008 door Certiq-certificaten aan laten maken voor 
hun eigen WKK-productie en zou een grijs certificeringsysteem steunen. 

− Is het mogelijk dat etiketdelen aan het einde van een leveringsjaar worden 
uitgewisseld terwijl de bijbehorende stroom reeds fysiek is geleverd? 
• Dit is een vraag die niet met technische argumenten te beantwoorden is. 

Administratief en rekenkundig is het mogelijk. Maar uiteindelijk hangt het 
er van af of de overheid/de maatschappij het aanvaardbaar vindt. In dit 
geval verdient het de aanbeveling dat partijen vooraf afspreken om te 
SWAPpen en op basis van de handelsmix van het voorgaande jaar een 

                                                 
20  Dit heeft er mee te maken dat Certiq het merendeel van de Nederlandse stroomproductie al in kaart heeft 

gebracht voor de GvO’s voor duurzame energie of WKK.  
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schatting maken van de te SWAPpen hoeveelheden. Zodra de handels-
mix van het jaar waarover gehandeld wordt bekend is, kunnen de  
|precieze hoeveelheden worden berekend en kan een correctie worden 
toegepast. Omdat de handelsmix van jaar tot jaar weinig verschilt, zal de 
correctie naar verwachting klein zijn. Er wordt dus in wezen niet achteraf 
uitgewisseld, maar achteraf gecorrigeerd, omdat de exacte getallen gedu-
rende het jaar nog niet bekend zijn.  

− Is er sprake van achteraf ruilen? 
• Het is moeilijk om een stellig antwoord op deze vraag te geven. Van de 

ene kant bezien geldt dat er vooraf afspraken worden gemaakt en dat op 
basis van de handelsmix van het voorgaande jaar en de leveringsdata 
van het lopende een voorlopige inschatting van de te ruilen hoeveelheden 
gemaakt kan worden. Als deze inschatting elke maand of elk kwartaal 
gemaakt wordt, zou dit geïnterpreteerd kunnen worden als ruilen tijdens 
het jaar. Op deze manier bezien is er geen sprake van achteraf ruilen. 
Van de andere kant bezien is er het argument dat er weliswaar vooraf af-
spraken en inschattingen gemaakt kunnen worden, maar dat het resultaat 
hiervan pas zichtbaar wordt als het stroometiket wordt opgesteld, dus ná 
het jaar waarover gerapporteerd wordt. Op deze manier bezien is er wel 
sprake van ruilen achteraf. Samenvattend kan gesteld worden dat het 
antwoord op de vraag of er sprake is van ruilen achteraf, sterk afhangt 
van het gezichtspunt dat met inneemt. 

− Is het mogelijk om etiketdelen uit te wisselen waarvan de herkomst van 
stroom niet bekend is en waarop derhalve de handelsmix op van toepassing 
is? 
• Zowel bij het redeemen van GvO’s als bij de SWAP-methode wordt er  

gehandeld met de ‘kleur’ van stroom. In beide gevallen gebeurt dat - in elk 
geval deels - met stroom waarvan de herkomst bepaald is op basis van 
de handelsmix. Het is echter wel zo dat bij het redeemen van GvO’s het 
etiket van een leverancier naar rato vergroent, terwijl leveranciers bij de 
SWAP-methode kiezen welke delen van hun stroometiket ze willen  
uitruilen. 
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6 Conclusie en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Als de SWAP-methode wordt toegepast blijft de totale energiebalans in even-
wicht, omdat er geen stroom wordt toegevoegd of weggehaald. Ook verandert de 
samenstelling van de Nederlandse mix niet door de SWAP-methode: het maakt 
voor de energiebalans niet uit of 1MWh kern bij leverancier A staat en 1MWh  
kolen bij leverancier B, of andersom. Het maakt uiteraard wel een verschil voor 
de stroometiketten van de betreffende leveranciers. Ook kan met zekerheid  
gesteld worden dat de SWAP-methode niet tot dubbeltellingen leidt. 
Het gebruiken van de SWAP-methode leidt er voor zover te overzien niet toe dat 
het stroometiket een minder getrouw beeld geeft dan als er geen SWAP wordt 
uitgevoerd, omdat de SWAP-methode de totale energiebalans niet beïnvloedt en 
ook de samenstelling van de Nederlandse mix niet verandert. 
 
Ook is gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de SWAP-
methode en de handel in GvO’s. Dit is met name van belang omdat de handel in 
GvO’s een denkkader schept voor de SWAP-methode: in beide gevallen wordt er 
administratief met de ‘kleur’ van stroom gehandeld, terwijl er geen sprake is van 
handel in fysieke stroom. 
De belangrijkste overeenkomst is dus dat zowel bij het redeemen van GvO’s als 
bij de SWAP-methode wordt gehandeld met de ‘kleur’ van stroom. In beide  
gevallen gebeurt dat - in elk geval deels - met stroom waarvan de herkomst  
bepaald is op basis van de handelsmix. Er zijn echter ook verschillen: bij het  
redeemen van GvO’s wordt het etiket van een leverancier naar rato vergroent, 
terwijl leveranciers bij de SWAP-methode kiezen welke delen van hun stroom-
etiket ze willen uitruilen. 
 
Omdat de SWAP-methode de betrouwbaarheid van het stroometiket niet  
beïnvloedt en vanwege de overeenkomsten met de handel in GvO’s, zien wij 
geen redenen om het gebruik van de SWAP-methode af te raden.  

6.2 Aanbevelingen 

Als de SWAP-methode wordt goedgekeurd, verdient het de aanbeveling om een 
aantal waarborgen als voorwaarde te stellen, zodat de NMa haar toezichtstaak 
kan uitvoeren: 
1 Partijen moeten vóór levering van de stroom een overeenkomst afsluiten dat 

ze een SWAP zullen uitvoeren.  
2 Partijen moeten gedurende het jaar een schatting maken van de te  

verwachten hoeveelheden (incl. herkomst) die geSWAPt zullen worden. Na 
het bekend worden van de samenstelling van de handelsmix van het jaar 
waarover geSWAPt wordt, worden de te SWAPpen hoeveelheden definitief 
berekend. 

3 Partijen moeten een accountantsverklaring laten opstellen die het uitvoeren 
van de SWAP of SWAP’s bewijst. 
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Breder bezien verdient het de voorkeur om toe te werken naar een consistent 
Europees systeem voor etikettering. Dat kan voorkomen dat er dubbeltellingen 
plaatsvinden, zoals momenteel gebeurt doordat sommige landen een stroom-
etiket samenstellen op basis van de productie, en anderen op basis van levering.  
Afgezien hiervan, zou onderzocht kunnen worden of er in Nederland draagvlak is 
voor een grijs certificeringsysteem. De meerkosten ten opzichte van het huidige 
systeem zijn vermoedelijk beperkt en het zou leveranciers meer mogelijkheden 
geven om invloed uit te oefenen op hun stroometiket.  
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