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Januari 1988 is de gigantenregeling
dus afgelopen. In weerwi I van de
liberale ideologie dat gezonde bedrij
ven op eigen kracht moeten kunnen varen
vlast EZ nu al op kunstgrepen om de
energieverspi llende en door overkapa
eiteit geteisterde industrie op de been
te houden; van Aardenn€' heeft daarop
sinds RSV een abonnement genomen.

3- De kle1n-verbrulker betaal t, ofwel
1n EZ-Jargon 'tanefherstrukturerIng'
De kleln-verbrUlkersters, dat ZIJn WIJ
dus, Subs1dleeren 't extreem lage
glgantentarlef UIt de not1tle
(ZIe dokument 4)

2- Verlengin"g van de Giganten-regel ing
tot 1995. Voorwaarde daarvoor is dat er
in 1995 een' defini tieve oplossing'
(lees kernen~rgie) moet zijn. Anders
krijgen ze daarvoor nooit toestemming
van de Europese Commissie. Hoewel 'het
gat dat gedicht moet worden' 400 tot
600 miljoen per jaar bedraagt, kost
een verlenging van de Giganten-regeling
de staat maar liefst 2,3 tot 6,4 mil
jard(:) per jaar. De binnelandse prij
zen zijn immers gekoppeld aan wat ze
voor ons aardgas aan het bui tenland
kunnen vragen. Zak t hie r de gemi dde 1
de aardgas pri js dan daal t ook de
gemiddelde exportpri js. Ze If schri j ft
Verberg:
(zie dokument 3)

Als CJevo1g extra
de gaspri is met

verla g1.ng van 3 a. 6 mrd. per jaar wege~R

ombU1.O"1.ngen van or de staat. Oit 1,5

ve
..... inderde gaSl.njc;omsten vo " : tga"•.e voor
....... de jaarl:lJkse u ...

bijna gel;'l k aan meer dan het dubhele van. de

kinderbi'Ïs1a9 en ombuigingen in de socl.ale

voor dit jaar geplanpe

zekerheid.' (dokument 3)

Komende zondag, tijdens de terrein
bezetting in Moerdijk, wordt er een
"pik"-nick gehouden in de tuin van
minister van AaJtdenne, die samen met
topambtenaar Verberg sinds de zomer
onder vuur ligt door de publikatie
van gepikte dokumenten uit hun mini
sterie.
Deze week in Bluf! de gigantiese voor
delen die de heren aan de grootver
bruikers op hun elektriciteitsreke
ning willen gunnen. Opnieuw een tech
nies maar gedegen verhaal waarin "de
wraak" het duistere elektricitéitswe
reldje, dat kost wat kost nieuwe kern
centrales wil, ontmantelt.
Vandaag lezen we in de krant dat de
energietarieven van de grootgebruikers
maar liefst 20% omlaag gaan als gevolg
van een kelderende dollar. De tarieven
van de kleinverbruikersters blijven
gelijk. Tel dit maar op bij deze vijfde
publikatie van de IIwraak van mr.. jhr.
de Braauw" in Bluf: en, zo je It hebt,
maak guldens over op giro 5245710 tnv
Bluf! ovv "wraak"

Op 1 maart van di t jaar stuurt Ver
berg, direkteur-generaal energie van
EkonQmiese Zaken, een strikt vertrouw
1 i jke noti tie aan Bogers (ex-DSM), Lang
man (ABN), en Wagner (ex-Shell). De 3
heren vormen samen met enkele topfi
guren ui t de elektrici tei tswereld,
het voorbereidende klupje dat di t
voor jaar door van Aardenne was aan
gezocht om de bouw van de kerncentra
les gesmeerd te laten verlopen. Van
daar de inofficiële naam "Kommissie
Smeerspuit" . Officieel zou deze kom
missie pas benoemd worden ná het kamer
debat van juni. Ui t de noti tie is af
te leiden dat in elk geval in maart
de besprekingen tussen de topambte
naren van EZ en de kommissie Smeer-
spui t al in volle, gang waren. Vijf
maart stelt Verberg zijn kamer op
het Ministerie teor beschikkfng om
met de Giganten-regeling in de hand
de noodzaak van nieuwe kerncentrales
te plannen.

Sinds '82 prof i teren 120 elekt ric i
tei ts'-versl indende bedrijven in Ne
derland van de zogenaamde Giganten
of restitutieregeling. Volgens de
giganten waren in 1982 de elektri-
c i te i ts tarieven voor grootverbruikers
in het bui tenland een stuk lager dan
in Nederland. In het buitenland betrek
ken de grootverbruikers kunstmatig
goedkoop.. gehouden atoomstroom. Net
als EZ in Nederland ook al doet bij
de berekening van de kostprijs van
atoomstroom worden de kosten van de
verwerking en opslag van het radio
aktief afval en b.v. de ontmanteling
van de centrale bui ten berekening
gelaten.
De giganten wisten in 1982 bij toen
mal ig EZ-minister Terlouw af te dwingen
dat zij elektriciteit kregen tegen de
zelfde prijs als het buitenlandse
atoomstroomtarief . Deze regeling
kost de staat, zoals Verberg in de
noti tie voorrekent in 1983 550 mil
joen en in 1984 800 miljoen.
Ter vergel ijking: volgens bereke
ningen van de Graaf levert de voor'!"
deurdelerskorting hem 1n het gunstig
ste geval 150 miljoen op:

De Europese Commissie in Brussel liet
zich er niet zo gemakkelijk van over
tuigen dat er bij de gigantenregeling
geen sprake was van oneigenl ijke kon
kurrentievervalsende steun aan het
bedrijfsleven. Verberg schrijft:
(zie dokument 1)

Wat is
met het gezag?
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ver.e.iste : behandeling in de M"R van 21 juni (dit is VOOl':" toezending

aan de AER <".iger.lijk al te laat); tOestelJlllling voor

af.....ijking van de lO_dagen termijn,
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,(DOKUMENT 5f .

1. De AER. heden in vergadering bije~n. is va.n mening d:;;: zij twee verRR

-[~ringen moet :.Iijèen aan de vast!'tellin!; Vil1'l net ,1dvles over de elcJ;:-

triciteitswct .

.......Et!n variant op de 1I\oge1i~kheid h. is dat her v~nr"ntWerp tegelijk naar

de MB. gestuurd wordt l,n ('lnd(n:h;1nd~ en vsrtrmtw(,'li1 k naar de AER (a.lle

\ ...' leden) en de and.n:e <ldvie5raàen; in r!ii':7.{> ~'~riilnt kan de MR._behi!:-ndeling

nog uitlnflen tot 28 juni. Fo[1ll'H~l ::loet de advies",.anvt"aag w.1-l uiterlijk

2 juli bij de AF.R en de an.lcTe advü.sraden zijn.

5 juni 1985
EEK/259/85
Procedure en tijèschet'11l. F-lektT'1.Citcitslolet ,1'1ede

\ ttlet het oög op mond,e'ling o'Terle~ ~e~ ue :':'Illiler

op 6 juni a.s.

Somt Verberg in dC' 2 N~rste mogelijk
heden 'onovcrkomc 1 î jke bezwaren',

t echters&maren' en onhaalbaarheden ' ,
bij deze 3

e
mogeliJkheid blijkt uit

zijn woorden dat hij een extra prijs
verhoging op de kleinverbruiker het
meest z.iet zitten.
Verberg' s konklusie strookt met alle
eerder lenten

- "het eretl'a v~rhogen van de ta:t''fe
~en ~an ~ kZe~nverbruiker$ zodat
p d~e w-t.Jze a.h.w. een subsidiëp{

van de g1"OotverbT"l..dkers en de cri ,~-
ten worot gerealiseerd If .,. fi
ä."p,artiaipatie Van de'SEP c.q in-
1.rvuiu~Ze eZektPicite1: tsbedl'ij;e't'

resp. ~ndU8tri~~e bedrijven in a;
bouw van kerncentrales e"'/ M"'S .
Europa." "" ,E.- t-n

: .
"Een struktureZe oplo$si~ van het
probleem wo~dt alleen geboden doop
~: bouw 1)~n goedkoop kernene-pgie-

l'mogen. , '.':) Steehts in het Ua.ht
van een bl~Jvende oplossing via v?l
doemde kernenergie ziJ"n overoang 
maatregelen voor de periode 1988~
1995 denkbaar en misschien haalba':H'. I!


