Door Harry Kloosterman en Joop Boesjes (Stichting E.I.C.)

Deel 4 (Vervolg informatie)
Stichting Emissie Informatie Centrum hebben met vele deskundigen vastgesteld, dat door het Europees en
Nederlands emissiereductiebeleid, veel van de kosten (totaal ca. > 10 miljard euro per jaar) van dit beleid,
al zijn en vanaf 2013-2020 worden neergelegd bij de consumenten en bedrijven.
Oorzaken zijn: o.a. de doorberekening van emissies naar de consumenten, te extreme hoge toekenningen van
emissies aan ETS bedrijven met een overschot in 2013 van ca. 2 miljard ton CO2, door een verkeerde inschatting
van het emissie volume in 1990, de economische recessie, etc.
De benadeelde consumenten en bedrijven behorend tot de categorie niet-ETS deelnemers zijn veelal
ondeskundig van de complexe materie en hebben derhalve geen weet en voldoende inbreng in de oorzaak en
gevolgen van deze indirecte kostenposten en aanslag op hun portemonnee.
De zogenaamde te hoge kosten voor het individueel meten en vaststellen van emissies zijn door de huidige
technieken achterhaald en wegen niet meer op tegen de voordelen van individuele emissie vaststelling.
Een eerlijke en transparante verdeling van emissies en emissierechten op basis van een onafhankelijke
vaststelling (‘nulmeting’) geeft recht op onafhankelijke beoordeling van de tot nu toe gedane inspanningen
vanaf 1990 tot 2012.
De in vele ogen onrechtmatige verdeling van emissies over de verschillende sectoren, de extreme windfall profits
voor ETS bedrijven, de onnauwkeurige geschatte emissievolume en waarde berekeningen door
verantwoordelijken en de toezeggingen door kabinetten aan de EU-Commissie over extra kosten voor Nederland
op grond van positieve economische resultaten uit het verleden, schreeuwen om een herziening van het
Nederlands emissiereductiebeleid in het voordeel van consumenten en bedrijven uit de niet-ETS sectoren.
De 10 miljard euro die jaarlijks door toedoen van vele regeringen, nú uit de portemonnee van de consument zal
worden gehaald en vanaf 2005 al is gehaald, ondanks de vele genomen energiebesparingen, moet worden
teruggeven aan degene die de besparingen heeft gerealiseerd en gaat realiseren.
Dat is een rechtvaardiging zoals in 1996 is afgesproken en waarvoor is getekend voor het Kyoto Protocol.
Stichting Emissie Informatie Centrum wil toezien op een rechtmatige verdeling en toewijzing van emissies.
Het EIC wil samen met deskundigen de emissies herverdelen aan eigenaren van ‘vermeden emissies’ en de
windfall profits van 2005-2012 van ETS ‘mis’bruikers terugvorderen. Daarnaast wil het EIC een samenwerking met
verantwoordelijken: voor het opstellen van de emissie resultaten, de subsidies op emissies en energie-efficiëntie
en MVO organisaties.
2013 zal voor Stichting EIC het jaar moeten zijn van een rechtvaardiger emissiebeleid en waarin een investering in
duurzaamheid en investering is in de toekomst van Nederland.
Stichting Emissie Informatie Centrum is momenteel in de voorbereiding met acties.
Acties waarin de publiciteit zal worden gezocht middels een gerenommeerd dagblad, waarvan de resultaten
binnen ca. twee weken na heden, worden gepubliceerd in een uitgebreid artikel.
Daarnaast worden alle Tweede Kamer woordvoerders van alle politieke partijen geconfronteerd met de
bevindingen, op hetzelfde tijdstip als de publicatie in de krant.
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Hetgeen niet wil zeggen dat na publicatie in de krant en informatie aan de Tweede Kamerleden er een omslag valt
te verwachten. Het betreft een eerste aanzet tot het breed informeren van de huidige situatie van emissies in
onze samenleving. In tweede instantie zal een volgend artikel nader ingaan op de specifieke omstandigheden van
de windmolens m.b.t. de hernieuwbare (energie) bronnen en de vermeden emissies.
In deze situatie kunnen wij met elkaar verwachten dat zich voorstanders en tegenstanders zich zullen willen
inmengen in ons gevecht om rechtvaardigheid t.a.v. ‘het emissierecht’ voor uw windmolen(s). Daarom heeft de
Stichting Emissie Informatie Centrum zich de tijd genomen om zich voor te kunnen bereiden op positieve en
negatieve reacties.
Als Stichting zullen wij u tijdig informeren wanneer de publicatie zal geschieden en de brief naar de Tweede
Kamer onderweg zal gaan. Tot die tijd zullen wij alle tot nu toe gepubliceerde brieven gaan publiceren op onze
website en na de nieuwe publicaties (Krant en Tweede Kamer) alle binnenkomende reacties en daarop onze
antwoorden op de site gaan plaatsen.
Graag attenderen wij u nog op het bijgaand artikel, “Wereldwijde emissiehandel staat op instorten”.
Een duidelijk kenmerk dat er binnenkort grote veranderingen zijn te verwachten en dat u daarvan zou moeten
kunnen profiteren in herverdeling van rechten.

Opmerkingen aangaande het artikel:
De genoemde marktprijs voor emissierechten heeft momenteel te maken met een aantal factoren en is niet
blijvend. Ten eerste een aantal oorzaken genoemd:
1. De overloop van de tweede handelsperiode (2008-2012) naar de derde handelsperiode (2013-2020),
waarin de overdraagbaarheid van emissies van de ene periode naar de periode niet voor alle emissies al is
geregeld. (Onzekerheid op de markt)
2. Er bestaat op de Internationale en Europese emissiemarkt een gigantisch overschot door een
overallocatie van emissierechten in met name de EU en o.a. Rusland. Er zijn momenteel in Europa
discussies gaande om deze ‘over’ gealloceerde (900 miljoen ton teveel aan bedrijven toegewezen
emissies) uit de markt te halen. Verder is er Internationaal overleg om de 1 miljard emissies door o.a.
Rusland, eveneens uit de markt te halen, maar dan voor een periode van 9 jaren.
3. De recessie heeft de productiviteit van ETS bedrijven doen afnemen, terwijl de toekenning van emissies
t.o.v. het referentiejaar 1990 en de toewijzing gelijk is gebleven. Een fout van de EU-Commissie die tijd
nodig heeft om te herstellen.
4. Er is nog onzekerheid m.b.t. het Internationaal beleid over de vorm van het gewijzigd emissiestelsel.
Er zijn gewijzigde voorstellen in omloop die nog niet zijn goedgekeurd. De definitieve uitspraak op de
laatste milieuconferentie is dat het emissiesysteem weliswaar fouten kent, maar de enige zekerheid geeft
om de Internationale doelstellingen te bereiken. Er is consensus om de details voor afroming van de
emissies nader uit te werken en de prijzen weer terug te brengen op het niveau van 2006/2007.
In de praktijk, betekent dit dat de ETS bedrijven in Nederland, minder Windfall profits kunnen verwachten over de
afgelopen periode. Voor de periode 2013 zal blijken dat de prijs gedurende het jaar weer eerst zal stijgen naar het
niveau van 2009 en daarna, door het geleidelijk ingrijpen van de UNFCCC (Kyoto Protocol commissie),
zal doorstijgen naar het gewenst niveau van 14-20 euro per ton.
Het gevolg van 2013 zal zijn dat het meerekenen van een vermeden emissie van een niet-ETS sector minder zwaar
aan de portemonnee knabbelt van een energieproducent.
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