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DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer moet in kaart brengen of de beheerders van gas- en
elektriciteitsnetwerken in de afgelopen jaren te veel geld hebben verdiend. Dat zegt een
meerderheid van de Tweede Kamer in reactie op de beschuldiging dat de netbeheerders in
totaal 1 miljard euro te veel zouden hebben ontvangen. Afnemers zouden te veel hebben
betaald voor de levering van stroom en gas.


Energierekening al jaren te hoog

De beschuldiging komt van de brancheorganisaties als de Consumentenbond en de Vereniging Eigen
Huis. Het Kamerlid Vendrik van GroenLinks wil op korte termijn een debat met minister Van der
Hoeven van Economische Zaken. Volgens hem moet zij ervoor zorgen dat het te veel betaalde geld bij
de bedrijven wordt teruggehaald.
Veel partijen steunen Vendriks idee voor een Rekenkameronderzoek. ‘Dat is een jaar geleden ook al
eens ter sprake geweest’, zegt Halbe Zijlstra van de VVD. ‘Nu moeten we dat dan maar eens doen.’
Ook het CDA en de SP steunen een onderzoek door de Rekenkamer.
Een woordvoerder van die instantie vraagt zich af of de Rekenkamer wel de aangewezen partij is om
de energierekeningen na te vlooien. ‘We hebben de bevoegdheid om de boeken van de rijksoverheid
te onderzoeken, in principe niet die van private partijen.’
De ‘overwinsten’ zijn een onbedoeld gevolg van de liberalisering van de energiemarkt, een jaar of tien
geleden. Sinds die tijd bepaalt de toezichthouder op de energiemarkt – de Energiekamer van de
Nederlandse Mededingingsautoriteit – de tarieven. Zij worden voor periodes van drie jaar vastgelegd.
De tarieven voor de afgelopen periode zijn te hoog geraamd, waardoor de netbeheerders grote
winsten konden maken.
Een woordvoerder van minister Van der Hoeven stelt dat het probleem van de overwinsten al bekend
was. Hij zegt dat Van der Hoeven begin volgend jaar een wetsvoorstel naar de Kamer zal sturen,
waarin de NMa meer mogelijkheden krijgt om de tarieven aan te passen.
Wat het PvdA-Kamerlid Samsom betreft, komt in die wet de mogelijkheid dat overwinsten uit het
verleden worden gecompenseerd door de tarieven in de toekomst lager te maken dan de kostprijs.
‘Dan moet het mogelijk worden om dat met terugwerkende kracht te doen, maar dat is eerder
vertoond.’

SP-Kamerlid Jansen vindt het op dit moment geen goed idee om gebruikers geld terug te geven door
de tarieven te verlagen. ‘Er moeten investeringen worden gedaan in de elektriciteitsnetten, er is al
achterstallig onderhoud. Vorige week nog hadden we de discussie over de tuinders in het Westland,
die hun stroom niet aan het net konden leveren vanwege een gebrek aan capaciteit.’ Het centrale
probleem is volgens Jansen dat de netbeheerders dividend afdragen aan hun aandeelhouders,
gemeenten en provincies. ‘Als je dat verbiedt, los je het probleem op.’

