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SDE+ biomassa bijstook - NL 

Excellentie,  

1. PROCEDURE 

(1) Op 11 mei 2016 heeft Nederland voorgenomen wijzigingen van de steunregeling 

voor duurzame energie SDE+, als goedgekeurd door de Commissie op 

7 april 2015
1
, bij de Commissie aangemeld. Nederland heeft op 13 juli 2016 

aanvullende informatie verstrekt. 

2. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL 

(2) De "SDE+" is een bestaande Nederlandse regeling waarmee investeringen in de 

productie van duurzame elektriciteit, gas en warmte worden gesteund. De 

regeling werd laatstelijk door de Commissie goedgekeurd in april 2015 (zie 

punt 1).  

(3) De aangemelde maatregel betreft wijzigingen van de SDE+ die specifiek 

betrekking hebben op begunstigden die installaties exploiteren voor de productie 

                                                 
1
  Zie steunmaatregel SA.39399 (2015/N), PB C 234 van 17.7.2015. 
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van elektriciteit door meestook van biomassa in kolencentrales, en die betrekking 

hebben op het vaststellen van perioden met negatieve prijzen in de SDE+. 

(4) In de SDE+ is voor elke soort technologie een maximaal aantal vollasturen per 

jaar vastgesteld dat voor steun in aanmerking komt. Omdat de werkelijke 

productie van jaar tot jaar kan verschillen, is het mogelijk dat een begunstigde het 

ene jaar minder dan de subsidiabele uren en het volgende jaar meer dan de 

subsidiabele uren produceert. Daarom kunnen de begunstigden van de bestaande 

SDE+, behalve voor meestook van biomassa in kolencentrales, gebruik maken 

van "forward banking" en "backward banking".  

(5) Forward banking betekent dat niet-gebruikte subsidies (doordat de productie 

lager is dan het maximale aantal subsidiabele vollasturen per jaar) worden 

overgedragen naar volgende jaren. Hierdoor kan in de toekomst subsidie worden 

verleend voor productie die het maximale aantal subsidiabele vollasturen per jaar 

overschrijdt, of kan eventueel nog subsidie worden ontvangen nadat de 

oorspronkelijke SDE+-overeenkomst is verstreken.  

(6) Backward banking betekent dat niet-gesubsidieerde productie (doordat de 

productie hoger is dan het maximale aantal subsidiabele vollasturen per jaar) 

wordt meegenomen naar volgende jaren. De niet-gesubsidieerde productie komt 

dan in volgende jaren voor subsidie in aanmerking indien de productie lager is 

dan het maximale aantal subsidiabele vollasturen per jaar.  

(7) Door de aangemelde wijziging veranderen deze regels, zodat begunstigden die 

biomassa meestoken in kolencentrales in aanmerking zullen komen voor forward 

banking. Voor die begunstigden zullen echter de volgende beperkingen gelden: 

(a) maximaal 25 % van de totale subsidiabele productie in een jaar mag 

worden overgedragen om het jaar daarna betaald te worden; 

(b) niet-gebruikte subsidies mogen alleen naar het volgende jaar worden 

overgedragen, en niet verder in de toekomst; en 

(c) overgedragen subsidies mogen alleen worden gebruikt indien in het jaar 

waarnaar die subsidies werden overgedragen 100 % van de voor dat jaar 

beschikbare subsidie is gebruikt.  

(8) Nederland heeft ook een wijziging aangemeld van de regels voor het vaststellen 

van perioden met negatieve prijzen waarin subsidies niet van toepassing zijn. 

Nederland zal de day-aheadprijs (en niet de intradayprijs) van de APX 

energiebeurs gebruiken voor de monitoring van negatieve prijzen, omdat die day-

aheadreferentieprijs in het kader van deze regeling al voor de premieberekening 

wordt gebruikt. 

(9) Alle andere elementen van de regeling zijn ongewijzigd en gelden nog steeds 

zoals beschreven in SA.39399. 

3. BEOORDELING VAN DE MAATREGEL/STEUN, EN IN HET BIJZONDER: 

Is er sprake van staatssteun?  

 

(10) Zoals de Commissie in het besluit betreffende steunmaatregel SA.39399 heeft 

uitgelegd, vormt de maatregel staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het 
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Verdrag. De motivering in dat besluit geldt eveneens voor de wijzigingen die in 

dit besluit worden beoordeeld. 

 

 

Rechtmatigheid van de steun  

 

(11) De aangemelde wijzigingen zijn nog niet van kracht geworden. Nederland heeft 

dus de "standstill"-bepaling als bedoeld in artikel 108, lid 3, VWEU in acht 

genomen. 

 

Verenigbaarheid van de steun  

 

(12) De Commissie heeft zich gebogen over de verenigbaarheid van de aangemelde 

wijzigingen op basis van de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 

milieubescherming en energie
2
.  

(13) Aangezien de wijzigingen van invloed zijn op de beoordeling van de 

evenredigheid van de regeling in het besluit betreffende steunmaatregel 

SA.39399, wordt de evenredigheid opnieuw beoordeeld op basis van punt 3.3.2.1 

van de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie.  

Evenredigheid  

(14) Zoals uitgelegd in het besluit betreffende steunmaatregel SA.39399 wordt de 

hoogte van de aan de begunstigden uit te keren subsidie vastgesteld via een 

concurrerende inschrijvingsprocedure en ontvangen succesvolle deelnemers de 

subsidie op basis van de SDE+-fase waarvoor zij hun project hebben 

ingeschreven. De subsidie is aan een maximum gebonden en voordelen van 

andere steunmaatregelen worden van de SDE+-bijdrage afgetrokken. De 

aangemelde wijzigingen veranderen niets aan deze aspecten van de regeling.  

(15) In punt 52 van het besluit betreffende steunmaatregel SA.39399 legde de 

Commissie uit dat forward banking en backward banking geen aanleiding geven 

tot bezwaren met betrekking tot overcompensatie omdat het totale aantal 

bedrijfsuren dat voor subsidie in aanmerking komt aan een maximum gebonden 

blijft, en dit maximum de basis vormt voor de berekening van de 

technologiespecifieke basisbedragen.  

(16) Nederland stond forward banking en backward banking niet toe aan begunstigden 

die biomassa meestoken in kolencentrales, omdat zij meer controle zouden 

hebben over hun productie dan sommige andere categorieën SDE+-begunstigden, 

zoals producenten van elektriciteit uit zon en wind. Exploitanten van installaties 

voor de productie van elektriciteit uit kolen en biomassa kunnen hun duurzame 

productie in een bepaald jaar verhogen of verlagen door de hoeveelheid biomassa 

die zij verbranden te wijzigen.  

                                                 
2
  Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en 

energie 2014-2020, PB C 200 van 28.6.2014, blz. 1. 
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(17) In de aangemelde wijzigingen is backward banking voor begunstigden die 

biomassa meestoken in kolencentrales niet toegestaan, zodat zij geen ongebruikte 

productie naar volgende jaren kunnen overdragen om daar later subsidies voor te 

krijgen.  

(18) Er is alleen een beperkte mate van forward banking toegelaten voor begunstigden 

die biomassa meestoken in kolencentrales. Hierdoor krijgen deze begunstigden 

een mogelijkheid om de risico's van een gebrek aan aanbod van biomassa te 

verminderen, terwijl de mogelijkheden om de flexibiliteit strategisch te 

gebruiken, beperkt blijven.  

(19) Nederland heeft verklaard dat een dergelijke flexibiliteit nodig is omdat 

installaties waarin biomassa wordt meegestookt in Nederland moeten voldoen aan 

strikte duurzaamheidscriteria voor biomassa, die een negatieve invloed kunnen 

hebben op de beschikbaarheid van die biomassa, om in aanmerking te komen 

voor steun in het kader van de SDE+-regeling. 

(20) Om overcompensatie te vermijden, heeft Nederland de mogelijkheid van forward 

banking beperkt tot 25 % van de totale subsidiabele productie in een jaar. 

Bovendien mogen niet-gebruikte subsidies (doordat de productie lager is dan de 

maximale subsidiabele productie in een jaar) alleen worden overgedragen naar het 

volgende jaar, en niet verder in de toekomst. Nederland verwacht ook dat de 

strikte duurzaamheidscriteria ertoe zullen leiden dat de prijzen voor biomassa in 

de loop van de tijd minder zullen kunnen dalen omdat er in de toekomst steeds 

meer vraag zal zijn naar biobrandstof die aan de duurzaamheidscriteria voldoet.  

(21) Nederland heeft bevestigd dat bij het vaststellen van de meest recente 

technologiespecifieke basisbedragen (maximumbedragen) voor SDE+-

begunstigden die biomassa meestoken in kolencentrales rekening is gehouden met 

de aangemelde wijzigingen en de meest recente prijzen voor biobrandstof. 

Aangezien de SDE+ een concurrerende procedure over de verschillende 

technologieën heen inhoudt, waarbij meestook tot 25 PJ per jaar wordt beperkt
3
, 

is er nog een bijkomende bescherming tegen overcompensatie.   

(22) Wat de referentiemarkt voor de monitoring van negatieve prijzen betreft, kan de 

Commissie in overeenstemming met punt 124, onder c), van de richtsnoeren 

staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie de APX day-

aheadprijs aanvaarden. De Commissie heeft reeds vergelijkbare 

referentiemarktprijzen aanvaard als verenigbaar met de richtsnoeren staatssteun 

ten behoeve van milieubescherming en energie
4
.    

(23) Op basis van het bovenstaande is de Commissie van mening dat de steun die in 

het kader van de aangemelde maatregel is toegekend, evenredig is.  

(24) Nederland heeft bevestigd dat alle andere voorwaarden van de steunregeling 

ongewijzigd blijven. Daarom ziet de Commissie geen reden om af te wijken van 

haar eerdere positieve beoordeling van de verenigbaarheid in het besluit 

                                                 
3
  Nederland merkte op dat dit maximum lager is dan de technische mogelijkheden en dat vijf installaties 

waarin biomassa wordt meegestookt (die in handen zijn van vier verschillende bedrijven) mogelijk 

subsidiabel zijn. 
4
  Zie het Britse Contract for Difference (SA.36196, 2014/N) en de Duitse Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(SA.38632, 2014/N). 
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betreffende steunmaatregel SA.39399. De analyse van de Commissie bevestigt 

dat de gewijzigde regeling nog steeds voldoet aan de eisen van de richtsnoeren 

staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie.  

(25) De Commissie is daarom van oordeel dat de SDE+, inclusief de aangemelde 

wijzigingen, verenigbaar is met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, 

onder c), VWEU.  

4. CONCLUSIE 

De Commissie heeft derhalve besloten geen bezwaar tegen de steun te maken omdat deze 

verenigbaar is met de interne markt op grond van artikel 107, lid 3, onder c), van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens bevat die niet mogen worden bekendgemaakt, 

wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de ontvangst 

van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de vastgestelde 

termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met 

mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de 

authentieke taal op het internet: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Uw verzoek moet elektronisch naar het volgende adres worden gezonden: 

Europese Commissie   

Directoraat-Generaal Concurrentie   

Griffie Staatssteun   

B-1049 Brussel   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

 

Met bijzondere hoogachting, 

Voor de Commissie 

 

Marianne Thyssen 

Lid van de Commissie 
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