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Geachte, 

 

U heeft de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: Energiekamer) 

verzocht om een zienswijze op de verenigbaarheid van een door u voorgestelde methode voor de 

vaststelling van het stroometiket door Atoomstroom B.V. met de hiervoor geldende regelgeving. 

 

In een gesprek op 17 maart 2008 heeft u de methode aan de hand van een procesbeschrijving 

toegelicht. Bij e-mailbericht van 28 maart 2008 heeft de Energiekamer een eerste reactie gegeven 

op de door u voorgestelde methode. Naar aanleiding daarvan heeft u bij brief van 8 april 2008 de 

door u voorgestelde methode nader toegelicht.  

 

Om de door u voorgestelde methode goed te kunnen beoordelen, heeft de Energiekamer CE Delft 

gevraagd om deze methode technisch-inhoudelijk te beoordelen. CE Delft heeft haar bevindingen 

neergelegd in het rapport ‘Onderzoek SWAP-methode’, waarvan ik een kopie heb bijgevoegd.  

 

Naar aanleiding van uw verzoek geeft de Energiekamer met deze brief een informele zienswijze 

op de verenigbaarheid van de door u voorgestelde methode met de regelgeving inzake 

stroometikettering.   
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Doelstelling en reikwijdte van deze informele zienswijze 

 

Met deze informele zienswijze schetst de Energiekamer het regelgevend kader voor de 

beoordeling van de toelaatbaarheid van de door u voorgestelde methode voor vaststelling van het 

stroometiket. De Energiekamer heeft niet tot taak om aan hem voorgelegde methoden hiervoor 

formeel goed- of af te keuren. 

Ik wijs u erop dat deze informele zienswijze uitsluitend is gebaseerd op de door u verstrekte 

informatie. In het kader van deze zienswijze gaat de Energiekamer ervan uit dat die informatie 

volledig en correct is. De Energiekamer heeft hiernaar geen eigen onderzoek verricht. 

 

Voorts wil ik benadrukken dat deze zienswijze een momentopname vormt, die betrekking heeft 

op de methode zoals die door u is gepresenteerd en de regelgeving zoals die nu geldt. Of de 

wijze waarop Atoomstroom het stroometiket vaststelt, in overeenstemming is met de daarvoor 

geldende voorschriften, zal uitsluitend achteraf beantwoord kunnen worden.  

 

Daarmee verband houdende merk ik op dat de hier gegeven zienswijze een informeel karakter 

draagt. De zienswijze bindt de Raad van Bestuur van de NMa niet en het  staat hem te allen tijde 

vrij anders te oordelen. Deze zienswijze belet dus niet dat de Energiekamer in een later stadium 

onderzoek doet naar de wijze van vaststelling van het stroometiket  door Atoomstroom en op 

basis van dat onderzoek concludeert dat de handelwijze van Atoomstroom in strijd is met de 

(dan) geldende voorschriften inzake stroometikettering.  

 

Ten slotte wijs ik u erop dat deze zienswijze onverlet laat dat andere nationale wetgeving dan de 

hieronder genoemde wetgeving relevant is voor de uitvoering van de door u voorgestelde 

methode en dat derhalve mogelijk andere instanties terzake bevoegd zijn. In het bijzonder wijst 

de Energiekamer u in dit verband op de bevoegdheid van de Consumentenautoriteit om toezicht 

te houden op oneerlijke handelspraktijken en misleidende verkoopmethoden. Deze andere 

instanties zijn evenmin aan deze zienswijze gebonden.  

 

De achtergrond van uw verzoek 

 

Atoomstroom is voornemens stroom te leveren die zoveel mogelijk is opgewekt met nucleaire 

energie. Atoomstroom streeft naar een stroometiket waarin het aandeel van door kernenergie 

opgewekte stroom zo groot mogelijk is. Om dit te kunnen realiseren heeft Atoomstroom 

aangegeven gebruik te willen maken van een methode (hierna ook aangeduid als de SWAP-

methode), waarbij zij voorafgaand aan de levering van stroom met een andere energieleverancier 

overeenkomt delen van de stroometiketten onderling uit te wisselen. Deze andere leverancier 

krijgt het fossiele deel uit het stroometiket van door Atoomstroom op de handelsvloer ingekochte 

stroom, in ruil waarvoor Atoomstroom van hem een equivalent aan door nucleaire energie 

opgewekte stroom verkrijgt. De andere leverancier zal zo een groter fossiel aandeel in zijn 

stroometiket krijgen, terwijl Atoomstroom een stroometiket krijgt dat geheel of gedeeltelijk 
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bestaat uit door nucleaire energie opgewekte stroom. Eventueel zal Atoomstroom een accountant 

inschakelen om als onafhankelijke derde de transacties te controleren.  

 

Uitleg wettelijk kader 

 

Op grond van artikel 95k Elektricitetiswet 1998 (hierna: E-wet) zijn leveranciers verplicht jaarlijks 

aan afnemers de opwekkingsgegevens te verstrekken van de door hen aan zijn eindafnemers 

geleverde elektriciteit. Dit overzicht van opwekkingsgegevens wordt ook wel het ‘stroometiket’ 

genoemd.  

 

De opwekkingsgegevens dienen op basis van dit voorschrift achteraf op of bij de rekening aan 

afnemers  te worden vermeld. De verplichting geldt jegens alle eindafnemers en is niet tot 

consumenten beperkt. 

 

In de Regeling Afnemers en monitoring Elektriciteitswet  en Gaswet zijn nadere regels gesteld aan 

de vorm en de inhoud van het stroometiket (artikel 13 tot en met 17).  

 

Uit bovenstaande wet- en regelgeving kan – mede in het licht van de daarop door de wetgever 

gegeven toelichting – worden afgeleid dat voor leveranciers de volgende verplichtingen gelden:  

 

∏  Een leverancier dient ten minste eenmaal per jaar een stroometiket te verstrekken (op of 

bij de rekening en op het promotiemateriaal). 

∏ Het stroometiket dient daarbij de opwekkingsgegevens van de in het voorgaande 

kalenderjaar geleverde elektriciteit te bevatten. 

∏ De opwekkingsgegevens dienen betrouwbaar en volledig te zijn zodat eindafnemers 

kunnen vertrouwen op de verstrekte informatie. 

∏ De opwekkingsgegevens dienen te worden uitgedrukt in het aantal kilowatturen, 

uitgesplitst naar energiebronnen en onder vermelding van het procentuele aandeel van 

elke energiebron in zijn totale brandstofmix. 

 

Om tot een zo betrouwbaar en volledig mogelijk informatieverstrekking te komen, zijn in wet- en 

regelgeving de volgende waarborgen opgenomen: 

 

∏ Producenten en handelaren zijn verplicht om na afloop van een leveringsjaar voor 

stroom waarvan de herkomst bekend is, te specificeren hoeveel van de geproduceerde of 

verhandelde elektriciteit is opgewekt met welke energiebron. 

∏ Indien stroom is ingekocht via de handelsvloer of geïmporteerd is en de herkomst 

derhalve bij een handelaar niet meer bekend is, mogen geaggregeerde cijfers over het 

voorgaande jaar worden gebruikt. 

∏ De betrouwbaarheid van de opwekkingsgegeven van elektriciteit waarvoor certificaten 

van oorsprong zijn afgegeven, wordt gewaarborgd door de betreffende certificaten of 

garanties van oorsprong. 
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In het licht van bovenstaande verplichtingen en waarborgen verdienen de volgende twee vragen 

bij de beoordeling van de door u voorgestelde methode bijzondere aandacht. Ten eerste is dat de 

vraag of met de door u voorgestelde methode een voldoende betrouwbaar stroometiket tot stand 

komt. Ten tweede is dat de vraag of het op basis van deze methode vastgestelde stroometiket de 

opwekkingsgegevens bevat van de in het voorafgaande jaar geleverde stroom; het ruilen van 

etiketdelen achteraf, nadat de stroom is geleverd, past niet binnen de uitgangspunten die de 

wetgever voor ogen heeft gehad. In het navolgende zal ik op deze vragen ingaan.  

 

Is het stroometiket voldoende betrouwbaar?  

 

Zoals hiervoor aangegeven heeft de Energiekamer CE Delft gevraagd om de door u voorgestelde 

methode voor de vaststelling van het stroometiket technisch-inhoudelijk te beoordelen. Een van 

de vragen die in dat verband aan CE Delft is voorgelegd, is de vraag of de methode leidt tot een 

stroometiket dat een getrouw beeld geeft van de opwekkingsgegevens van de door Atoomstroom 

geleverde elektriciteit.  

 

In het rapport dat CE Delft van haar onderzoek heeft uitgebracht, beantwoordt zij deze vraag 

bevestigend. CE Delft stelt hierover het volgende: 

 

“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 zekerheid de samenstelling an de individuele stroometiketten te 

bereken.” 

 

In aanvulling hierop concludeert CE Delft bovendien dat toepassing van de SWAP-methode niet 

leidt tot een verstoring van de totale energiebalans, vooropgesteld dat geen percentages, maar 

MWh-eenheden tegen elkaar worden uitgeruild. De Energiekamer acht voorts van belang dat uit 

het onderzoek van CE Delft blijkt dat de SWAP-methode geen negatief effect heeft op de 

stroometiketten van andere vergunninghouders en er ook geen dubbeltellingen optreden.  

 

Heeft het stroometiket betrekking op reeds geleverde stroom?  

 

U heeft aangegeven dat Atoomstroom gedurende het jaar stroom zal inkopen via de 

handelsvloer. De opwekkingsgegevens van deze stroom worden pas bekend als na afloop van het 

leveringsjaar de samenstelling van de handelsmix is bepaald. Zodra de handelsmix van het jaar 

waarover is gehandeld bekend wordt, kunnen de precieze opwekkingsgegevens van de geleverde 

energie worden berekend en kunnen op basis daarvan de stroometiketten worden vastgesteld.  
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CE Delft heeft in haar rapport aangegeven dat de samenstelling van handelsmix van jaar tot jaar 

weinig verschilt. Gelet daarop kan gedurende het jaar, bij de inkoop van stroom op de 

handelsvloer, volgens CE Delft een goede schatting worden gemaakt van de volumes die moeten 

worden uitgeruild, om tot een stroometiket te komen dat een zo hoog mogelijk aandeel 

kernenergie bevat. Eventuele correcties daarop na het bekend worden van de precieze 

samenstelling van de handelsmix van het jaar waarin is geleverd, zullen naar verwachting dan ook 

bescheiden zijn. In dit licht bezien kan worden gezegd dat de door u voorgestelde methode niet 

leidt tot een ruil achteraf van reeds geleverde energie, maar enkel een correctie van de gedurende 

het jaar uitgewisselde volumes op het moment dat de exacte samenstelling daarvan, na het 

bekend worden van de samenstelling van de handelsmix van dat jaar, berekend kan worden. 

Hierbij gaat de Energiekamer ervan uit dat Atoomstroom reeds bij de inkoop van stroom – en 

dus voorafgaand aan de daadwerkelijke levering van stroom aan haar afnemers – met haar ‘ruil’-

partner overeenkomt volumes uit te wisselen en dat de hoeveelheden stroom ook daadwerkelijk 

en aantoonbaar tussen partijen worden verhandeld. De Energiekamer verwijst in dit verband naar 

hetgeen CE Delft hierover in haar rapport heeft opgemerkt. 

 

Conclusie 

 

Gelet op het voorgaande ziet de Energiekamer op dit moment, en afgaande op de door u 

aangeleverde informatie, geen aanleiding om te oordelen dat de door u voorgestelde methode 

niet verenigbaar is met de thans geldende regelgeving inzake stroometikettering. Daarbij merk ik 

op dat de Energiekamer zal toezien op naleving van deze regelgeving door Atoomstroom en haar 

‘ruil-partner(s)’. Om te kunnen beoordelen of het door Atoomstroom verstrekte stroometiket is 

vastgesteld in overeenstemming met de regelgeving inzake stroometikettering, acht de 

Energiekamer het van belang dat Atoomstroom en haar ‘ruil-partner(s)’ desgevraagd de volgende 

informatie kunnen verstrekken:   

(1) overeenkomsten die aantonen dat de uitruil van volumes vóór de levering van de stroom aan 

de afnemers is overeengekomen, waarin is opgenomen dat gedurende het jaar de uit te ruilen 

hoeveelheden op basis van schattingen zullen worden vastgesteld,  

(2) informatie waaruit blijkt dat Atoomstroom gedurende het jaar maandelijks schattingen heeft 

gemaakt van de volumes die uitgeruild worden en haar ‘ruil-partner(s)’ hiervan op de hoogte 

heeft gesteld en   

(3) accountantsverklaringen waaruit blijkt dat de uitruil van volumes daadwerkelijk en op een 

rekenkundig juiste manier heeft plaatsgevonden.  
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Slotopmerkingen 

 

De Energiekamer acht het, gelet op de doelstellingen van de regelgeving inzake 

stroometikettering, van groot belang dat afnemers goed worden ingelicht over de herkomst van 

de aan hen geleverde stroom. De Energiekamer verwacht dan ook dat Atoomstroom en haar ‘ruil-

partner(s)’ hun afnemers op transparante, duidelijke wijze zullen informeren over de wijze 

waarop de door hen samengestelde stroometiketten tot stand zijn gekomen. In dit verband 

brengt de Energiekamer nadrukkelijk onder uw aandacht dat claims van Atoomstroom en haar 

‘ruil-partner(s)’ over het aandeel kernenergie in hun stroometiketten moeten overeenkomen met 

de gegevens die uiteindelijk op deze stroometiketten worden vermeld. 

 

Ten slotte merk ik op dat twee weken na dagtekening van deze brief op de website van de 

Energiekamer (www.energiekamer.nl) een openbare versie van deze zienswijze zal worden 

gepubliceerd. Mocht deze zienswijze naar uw mening vertrouwelijke gegevens bevatten, dan 

verzoek ik u dit voor die tijd aan de Energiekamer, ter attentie van mevr. mr. H. de Krom, door te 

geven.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Drs. P.J. Plug 

Directeur Energiekamer 

 

 


