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Winkelborden in Maastricht wijzen erop dat de deuren gesloten zijn om energie(k. 3to ANP

Het kabinet heeft beloofd vrijdag te komen met de uitwerkingvan een 
energieprij splafond. Een mooi gebaar, maar het dreigt onnodig dinar en 
ongunstig voor het milieu uit te pakken. En het kan makkelijk veel beter.

" olitiek Den Haag dreigt zichlelijk
H ■ het hoofdte stolen aan het energie-

plafond. Zoals bekend behelst dit 
plafond een regelmg waarbi] in 
2023 elk hmshouden 2 900 kWh 

Julia elektnciteit mag afhemen tegen
een pnjs van 40 cent, en 1.200 lamb gas tegen 
een pnjs van 1,45 euro De bedoebng is goed 
hmshoudens hebben beschermmg nodig te
gen de torenhoge energiekosten Maar het 
plafondplan, van PvdAen GroenLinks, is 
ondoordacht

De belofte was een zininde Troonrede, 
de dekking nog onbegroot. Het is een open- 
emderegelmg waarvoor de belastingbetaler 
stralcs de bianco check zalmoeten deldcen. Het 
plafond moet ‘rusten zekerheid’ brengen 
(EZK-bnef, 7 november) Maar dat doet het be- 
paald met De duivel zitm de details. Envan- 
daag is het nog steeds met dmdelijk hoe het 
pnjsplafond zal worden geimplementeerd. 
Het kan gemakkelijk misgaan, met mogehjk 
als gevolg grote schade aanhet milieu en de 
energiemarkt, voorde staatskas, de belasting
betaler en de energieleveranciers 

Voor de stnjd tegen Mimaatverandenng 
betekent het pnjsplafond een enorme geims- 
te kans.Veruit de meeste consumenten beta-

len stralcs voor him gehele verbruik een vasie
lage pnjs Zi) worden daardoor minder aange-
zet tot een zuimger energie verbruik of het

.WP*' mvesteren in energiebesparende maatrege-
len. Zeker als ze makkebjk warmpjes lamnen
bhjven onder het plafond

Maarten Het is dan ook iromsch datjmst Frans Tim-
Pieter Selim- mermans voor de Europese Commissie dit
ke! is hoogleraar type beleid uitdraagt. Timmermans verspilt
economieaan een goede energiecnsis, die jmst zijn Green
deUmversiteit Deal en de hoognodige ‘green transitior’ ru
van Amsterdam gang lean brengen Zeker, de hoge energie puj-

zen zijn het gevolg van de Russische aanbods-

Het Is Ironlsch dat julst
Frans Itomermaiis

h*. dit heleid uitslraagt;
Marco Haan is 
hoogleraar een gemlste Icams m <ole
mdustneleorga- §t!rl|d tegen Mimaat-
msatieaande verandermg
Rijksumversiteit
Groningen

sabotage Maar dat is geen marktfalen Inte- 
gendeel het is precies zoals een marlct hoort 
te werken Bij schaarste stijgen de pnjzen, 
zodat wagers en aanbieders altematieven 
gaan zoeken

Schad.? aasi cSe marld esi tool’ de staat 
dreigt Jisjsi te osi'lstaan door de wijze waar- 
op de energiebednjven gecompenseerd hjken 
te gaan worden voor het leveren van gas en 
eleldxa tegen de lage plafondpnjzen, die on- 
derhun kostpnjzen bggen Minister Jetten is 
vooralsnog van plan die compensatae te base- 
ren op de marktpnjzen en de leveranciers het 
verschil te vergoeden tussen bun contractpnj- 
zen en de plafondpnjzen 

Dat klmkt misschien redehjk dat omzet- 
deel lopen de energieleveranciers nu immers 
mis. Maar het probleem is dat de marktpnj
zen mede worden bepaald door de energiebe
dnjven zelf Ze hebben er dan dus baat bij de 
marlctpnjzen te verhogen. Daarmee verliezen 
ze weliswaar afzet aan hmshoudens die bo- 
ven de plafonds verbruiken, maar vooralle 
verbrmk onder de plafonds betaalt de over- 
held automabsch meer compensate
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ANDES? COMMENTAAR
PROTESTEN IN IRAN

"Zolaiig liel repressleve regime van de
ayatoiialis met wordt ontmanteld, zal de 
opheffingvan de zedenpolitie weinig baten’

VERVOLGVAN
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De leveranciers worden in hun op- 
waartse pnjsneigmgen beperkt door 
hun onderlmge concurrentie. Nu 
was die altijd al imperfect in Neder
land, waardedne grote aanbieders 
ruim 8 0 procent van de markt in 
handen hebben. Maar de concurren
tie dreigt nu verder af te nemen, juist 
doordat de meeste consumenten 
minder dan de hoge plafondvolu- 
mesverbnnken Zoadviseerdede 
Vollcslcrantvonge week Wanten van 
dure aanbieders al om met zonder 
meer over te stappen ‘Bij 60 procent 
van alle huxshoudens valt hun hele 
gebraik onder het pnjsplafond Zij 
merken dus mets van de verschillen 
tussende aanbieders ’{Zes vragen. 
Ten eerste, 29 november) 

Energiepnjzen dreigen nog ver
der te stijgen, zeker dus als de over- 
heid compensatie gaat geven voor 
omzetverlies Voor januan 2023 ver- 
hoogden meerdere grote energie- 
aanbieders hun pnjzen al, terwijl de 
korteteranjnpnjzen op de inkoop- 
markten voor energie juist dalen. 
Het is te vroeg om deze pnjsstijgin- 
gen toe te schnjven aan het plafond 
dat op tafel ligt, maar ze zijn wel in

I1 r f teeee om ¥ast te
itlipreiiB liondeii aan het 
Aiii.eiipeiilaiiiid 

itfclceii bi| die om 
e iTAiAif te stappen

lijn met onze eerdere waarschuwing 
(ESB, 19 oktober 2022). Die hogere 
pnjzen betekenen overwinsten voor 
de energieleveranciers, betaald door 
de Nederlandse overheid, en dus ons 
allemaal Ook voor de energieleve- 
ranciers is dal een nsico Omdat die 
overwinsten het gevolg zip van 
door de staat verstrekte subsidies en 
door de wijze waarop, zou de Euro- 
pese Commissie ze best eens loin- 
nen gaan zien als verboden staats- 
steun

f ^ ciw.ian osn siiet meer dan een
>, _^lijE: i endement toe te staan 
zulNn discutabel bhjven, zeker nu de 
toezichthouder Autonteit Consu
menten Markt (ACM) heeft gezegd 
het te moeilijk te vinden om dat vast 
testellen De dreiging van terugvop 
denngsprocedures geeft grote finan- 
ciele nsico’sdie ookweerhunweer-

Foto Elisa Maenhout

slag zullen knjgen in de pnjzen en 
levenngszekerheid voor consumen
ten Niet bepaald de ‘rust en zeker- 
heid’ die de energiesteun moet bren-
gen

Tooh kan cla n ies HkIs 3 psisnn os r 
c’ersteHnsiig- biedeEi bi] Let betalen
van led ers energierekerang op een 
mamer die metal deze nadelen heeft 
(ESB,30 november 2022) Eenvoudig 
door hmshoudens eenwaardevaste 
kortmg op de maandelxjkse energie- 
rekemng te geven Dat kan voor alle 
hmshoudens hetzelfde bedrag in- 
eens zip, zoals de 190 euro in novem
ber en december Als dat bedrag mee- 
beweegt met de marktpnjzen, wordt 
ook pnjszekerheid gegeven. Sdjgen 
de marktpnjzen verder, dansdjgtde 
maandelijltse tegemoetkommg na- 
venantmee

Een genchtere vorm is om op elite 
eenheid verbrmkte energie, tot aan 
het plafondvolume, een kortmg te 
geven die gelijk is aan het verschil 
tussen de marktpnjs en de plafond- 
pnjs Zo knjgt een hmshouden al- 
leen steun voor het werkelijke ver- 
bnnk, precies zoveel als onder het 
energieplafond Als deze kortmgen 
worden gebaseerd op gemiddelde 
pnjzen - en dus vooral met op de ei
gen contractpnjzen van de aanbie
ders - schaadt het de marktwerking 
met En daardoor leidt het met tot 
overwinsten, onnodige overheids- 
kosten en onzekere procedures En 
in het geval van een gemdexeerd 
maandbedrag meens, worden con
sumenten gestimuleerd om energie 
te besparen Deze steunvorm is dus 
goed voor milieu en markttucht

Maar dit voorstel voor verstandi-
ger implementatie van de ener
giesteun lijkt het met te halen Depo- 
litaek heeft zich vastgehecht aan het 
energieplafond. Ze vindt lets anders 
dan de vaste lage plafondpnjzen las- 
Ogmtteleggen Diezijmmmersbe- 
loofd De debatjes m de Tweede Ka- 
mer gaan alleen nog over Idem bier 
voor de achterban, met over de struc
tured verkeerde implementatie Ook 
zouden de plafondpnj zen leiden tot 
lagere mflatie. (Ten eerste, 6 decem
ber). Maar na aftrekvan de kortm
gen, betalen hmshoudens in ons 
voorstel precies dezelfde netto ener
giepnjzen Bovendien heeft het pnjs- 
plafond dus juist pnjsopdnjvende 
effecten.

De redenen om vast te bhjven 
houden aan het voorliggende ener
gieplafond verbleken bij die om
ervanaf te stappen We roepen de 
regenng dus met Idem op: herover- 
weeg hoe u de energiesteun wxl ge
ven. Het is altijd beter te elfder ure 
gekeerd, dan ten hele gedwaald.

e aankondigmg van de 
ontbmdmg van de zeden- 
polihe m Iran, betrokken

_______  bij dedoodvandejonge
Iraans-Koerdische Mahsa Ammi we- 
gens het onjmst drageo van haar 
hoofddoek, is nog altijd met ofhcieel 
bevestigd. Ondmdehjkbhjft dus of 
hier mogehjk echt sprake is van een 
door veel Iraanse betogers zo vung ge- 
wenste eerste scheunn de mmirvan 
de Iraanse theocratie. Of gebmilct het 
Iraanse bewmd het bencht over de ze- 
denpolitie om de gemoederen van de 
al dne maanden demonstrerende be
togers te bedaren? En hiermee ookde 
aandacht af te leiden van de dnedaag- 
se landelijke staking die, als het aan de 
opposite en activisten ligt, de Islamiti- 
sdie Republiek dezer dagen bijzonde- 
re economische schade zou moeten 
toebrengen.

Wat ook de bedoelmg is, de Spaanse 
conservatieve krantABC vreest m een 
commentaar dat het wel of met ver- 
dwijnen van de zedenpolitie in Iran 
weimg zal veranderen: ‘Het Iraanse 
Openbaar Mirastene heeft al dmdelijk 
gemaakt dat de rechterlijke macht 
blijft toezien op de handhaving van 
de bestaande zedelijkheidsregels in 
de publieke sfeer Het repressieve 
strafrechtelijke leader van het regime 
van de ayatollahs is gebaseerd op een 
meedogenloze, middeleeuwse, sha- 
na-geonenteerde strengheid Zolang 
die met wordt ontmanteld, zal de op- 
hefhng van de zedenpolitie weimg 
baten ’

Ook de Franse krantleMonde 
plaatst In een commentaar vraag- 
tekens Natuurlijk kan de mogelijke 
ontbmdmg van de zedenpolitie wor
den beschouwd ‘als een onmiskenba- 
re nederlaag voor degenen bmnen het 
regime, te begmnen met de ultracon- 
servaheve president Ebrahim Raisi, die

BAS VAN DER SCHOT

met alleen wil beslissen maar ook con-
troleren hoe Iraanse vrouwen zich
moeten Meden’. Maar ‘Weg met de ze
denpolitie’ heeft nooit boven aan de 
lijst metleuzen gestaan die al meer 
dan dne maanden door demonstran- 
ten in Iran worden gezongen, aldus de 
Franse lorant

‘De absurde dood van een jonge
vrouw bleek er een te veel te zijn voor 
een land dat al tientallen jaren is on- 
derworpen aan de meedogenloze 
heerschappij van de IslamiGsche Re- 
publiek, wier belangnjkste doel is ge- 
worden om de beweging onder la
ding van Opperste LeiderAh Khame
nei aan de macht te houden tegen

Dictators staan altijd 
voor hetzelfde dilemma: 
hard optreden en een 
stevigere reactie 
uitlokken of je laars van 
de mensen afhalen

elke pnjs De lens waarmee de demon- 
stranten zich identificeren en die zich 
buiten de grenzen van Iran heeft ver- 
spreid, Vrouwen, leven, vnjheid’, 
weerspiegelt de roep om structurele 
verandenngen, die tot nu toe onver- 
emgbaar is gebleken met de funda- 
menten van de Islamitasche Repu- 
bliefc’

De Bntse krant The Daily Telegraph 
meent eveneens dat het mogehjk 
schrappen van de zedenpolitie met 
zal opleveren wat de ayatollahs wel- 
lichtwensen. ‘Als demonstranten, ge- 
leid door vrouwen, van wie velen hun 
hoofddoek hebben verbrand, een- 
maal de vnjheid hebben gekregen

waamaar ze verlangen, zullen ze wel- 
licht meer eisen in plaats van tevre- 
den naar hms terugkeren. (.)Alsde 
protesten eenmaal verhevigen, staan 
dictators altijd voor hetzelfde dilem
ma. hard optreden en een stevigere 
reactie uitlokken of je laars van de 
mensen afhalen en het nsico lopen 
dat ze opspnngen om je neer te halen. 
Als dit de situatie is, kan de Iraanse 
theocratie alleen zichzelf hiervan de 
schuld geven.’

Daarbij is het beiangrijk, aldus 
Journalist en schrijver Chnstopher 
de Bellaigue in een longread voor The 
Guardian, om te begnjpen dat er een 
cmciaal verschil in perspectief is tus
sen degenen die in Iran wonenen de
genen daarbmten. Voor ongeduldige 
ballingen zou eennucleair aklcoord en 
het opheffen van de sancties eenred- 
dmgshjn vormen voorde Islamitische 
Republiek-een resultaat dat zij onaan- 
vaardbaar vinden Voorlramersdiem 
die Islamitische Republiek wonen, be- 
tekent het een verbetenng van levens- 
omstandigheden die de afgelopenja- 
ren bijna ondraaghjk zijn geworden 

‘Oproepen tot een landelijke sta
king waarbij ookde bazaars, leraren 
en - cmciaal - ohearbeiders betrokken 
zouden moeten worden, zijn daarom 
tot nu toe grotendeels genegeerd Dit 
kan met alleen worden verklaard door 
de intimidatie van de overheid. Het 
gebrek aan stakmgsbereidheid is ook 
te wijten aan de loon- en toeslagverho- 
gmgen die de regenng de afgelopen 
maanden heeft mtgedeeld aan werk- 
nemers in de publieke sector en arme 
gezinnen En aan het feit dat, ondanks 
de heldhafhgheid van de demon
stranten, in het onwaarschijnlijke ge
val dat het Iraanse regime plotselmg 
zou omvallen, memand emg idee 
heeft wat er daama staat te gebeuren ’ 
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