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MILIEU EN KLIMAAT

Bij vroegtijdige sluiting kolencentrales
moetenwe compensatie bijwet regelen

Kolencentrales stoten relatief veel CO2 uit. FOTO: PATRICKPOST/HH
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D
e recentebekrachtiging
doorhetHofDenHaag van
het zogenoemdeUrgen-
da-vonnis heeft politiek
en juridisch veel stof doen
opwaaien.

Wat er ookmag zijn vandekansen in
cassatie, de regeringheeft bevestigddat
het bekrachtigde vonnis zalwordenna-
geleefd.Het praktische gevolghiervan is
dat deuitstoot vanbroeikasgassen inNe-
derlandgedurendede resterende veer-
tienmaanden tot 1 januari 2020 evenveel
moetwordengereduceerd als inde afge-
lopen28 jaar.

Als je kijkt naar debeschikbare cijfers
over deuitstoot vanbroeikasgassenper
sector vanhetCentraal Bureau voorde
Statistiek, ligt het voordehanddat de
Staat zal kijkennaardekolenenergiecen-
trales die inNederlandnog ingebruik
zijn.Doordie centrales eerder dange-
pland te sluiten zou je immersdewinst
kunnenbehalendienodig is omdekli-
maatdoelen tehalendiedoorhet hof be-
krachtigd zijn.

Inhet regeerakkoord is beslotendat
deNederlandsekolencentrales uiter-
lijk in 2030geslotenmoeten zijn. Ervan
uitgaandedat eendergelijk verbodal
in 2020 in zoumoetengaan, betekent
dat in ieder geval dat het kabinet in een
bijzonderhoog tempoeen verbodswet
moet opstellen, endie in eenal even
hoog tempodoordeTweede enEerste
Kamermoet loodsen.

Eenbelangrijk elementdaarbij is dat
partijendie schade lijdenals gevolg van
eendergelijkewet, aanspraakkunnen
makenopeen vergoeding.NaarNeder-
lands recht is de toe tepassennormhet
beginsel vangelijkheid voorpublieke las-
ten: het egalité-beginsel. Volgensdit be-
ginsel is eenbestuursorgaangehouden
tot compensatiewanneerhij optreedt
inhet openbaarbelang endit bij een
kleine groepburgers of bedrijven schade
veroorzaakt. Een voorbeeldhiervan is
de compensatieregelingdie is opgesteld
voor ondernemers langsdebouwput van
deNoord-Zuidlijn inAmsterdam.

Minister EricWiebes vanEconomi-
scheZakenenKlimaat schreef in een
brief van13december 2017 aande
TweedeKamer: ‘Er zal een rechtvaardige
balans gevondenmoetenworden tussen
het publiekebelang vanCO2-reductie
en verbeteringen voorhetmilieu aande
enekant, endebelangen vande eigena-
ren vandekolencentrales aandeandere
kantwaarbij ookde individuele situatie
vande verschillendekolencentrales re-
levant is.’

Het zou juridisch verkiesbaar zijn
wanneer dewet die elektriciteitsproduc-
tiemet kolen verbiedt ook voorziet in een

regeling tot vergoeding vanhetnadeel
dat de eigenaren vandekolencentrales
zullen lijden.De eigenaren vandekolen-
centraleshebbendaar opgrond vanhet
egalité-beginsel noueenmaal recht op.
Geziendebetrokkenbelangenenhet
ingewikkeldepolitieke speelveld zal er
ongetwijfelddiscussie ontstaanover de
hoogte vande compensatie.Dekans lijkt
niet groot dat dewet in volledige schade-
vergoeding, dus inclusief gederfdewinst,
zal voorzien.

Eengebrekkigpolitiekdraagvlak voor
een compensatieregeling,met eventueel
eengewijzigdpolitiek speelveldnade
EersteKamerverkiezingen, kaner ook
toe leidendat dewet inhet geheel niet
voorziet in een compensatieregeling.Dat
zou voor tegenstanders van compensatie
eenpyrrusoverwinning zijn.De eigena-
ren vandekolencentrales staat danna-
melijk dewegopennaardeburgerlijke
rechter te stappeneneen schadevergoe-
ding te vorderen.

Bovendienbiedt het internationale
investeringsrechtmogelijk recht op
vergoedingwanneerdewet in geenof
onvoldoende compensatie voorziet.De
eigenaren vandedrie recentste enmo-
dernste kolencentrales inNederland zijn

gevestigd inhet buitenland.Opgrond
van verdragenwaarNederlandpartij bij
is, inhet bijzonderhet EnergyCharter
Treaty (ECT), heeftNederlandhet recht
maatregelen tenemen ter bescherming
vanpubliekebelangen,maardienende
daardoor getroffenbuitenlandse inves-
teerderswel adequaat gecompenseerd
teworden.

Dat deze investeerdersbescherming
geenwassenneus is, blijkt uit de ar-
bitragediedoordeZweedse energie-
maatschappij Vattenfall aanhangig is
gemaakt tegendeDuitse staat, naar
aanleiding vanhetDuitsebesluit oude
kerncentralesmet onmiddellijke ingang
te sluiten. Vattenfall vordert nuopgrond
vandeECTeen vergoeding vande verlie-
zendie zij hierdoor lijdt, eenbedrag van
€4,7mrd.

Bij deuitvoering vanhetUrgenda-ar-
rest ligt voor dehanddat deminister ook
denkt aanhet versnelduitvoeren vanhet
regeringsvoornemenomalleNederland-
se kolencentrales voor 2030 te sluiten.
Komthet tot eenwettelijk verbodop
kolenenergie, dan is eengoede compen-
satieregelingonmisbaar, als de Staat ten-
minstehet risico op verdereprocedures
zokleinmogelijkwilmaken.

Als het kabinet
geen compensatie
biedt, gaan energie-
bedrijven die wel via
de rechter claimen

ARBEIDSMARKT

Afschaffen van
beoordelings-
gesprek is slecht
voorwerkgevers

Het klassiekebeoordelings-
gesprek staat opdehelling
Grote organisaties inhet

bedrijfsleven,waaronderAch-
mea, Eneco, INGenRandstad,
zijn er recentelijkmeegestopt.
Het is een trend, diemetname
gevoedwordt door argumenten
zoals tijdrovend, frustrerenden
ouderwets.

Het iswonderlijk dat deze
trend juist vandaagdedag is ont-
staan, namelijk in een tijdperk
waarin rechtersmeerdan70%
vande verzoekenafwijzen van
werkgevers die arbeidsovereen-
komstenmetdisfunctionerende
werknemerswillenbeëindigen.
De reden vandit hogepercentage
vanafwijzingen is kinderlijk een-
voudig: gebrekkige ofniet vastge-
legdebeoordelingen.

Want terwijl rechters sinds
de invoering vandeWetwerk en
zekerheid (Wwz)—en recent
daaropgebaseerde rechtspraak
—steeds vaker goedgestructu-
reerde en vastgelegdebeoorde-
lingsverslagenwillen zien, gaan
dewerkgeversover tot afschaffing
vanbeoordelingsgesprekken.

Een rechter beëindigt zonder
verslaglegging vanbeoordelings-
gesprekkendearbeidsovereen-
komstnamelijkniet. Afschaffing
vanhet beoordelingsgesprek
werkt danook contraproductief
en is voorwerkgevers kosten-
verhogend.Dewerkgevermoet
alsnogdiep indebuidel tasten en
forse ontslagvergoedingenbeta-
len, of inhoger beroepgaanom
dearbeidsrelatie evengoedbeëin-
digd te krijgen.

Alternatieven voorhet indivi-
duele beoordelingsgesprek zijn
op tafel gelegd. Zo is daarhet ‘360
graden feedbacksysteem’,waar-
bij jemet collega’s enmanagers
in een rondje kletst over presta-
ties enontwikkelingen.

Deze visieloze collectivisatie,
waarbij steedsmeer verantwoor-
delijkheidbijwerknemers en
steedsminder verplichtingen
bijwerkgeverswordengelegd,
lijkt niet tewerken.Hetheeft
geen systeemenhet bevat geen
structuur.

Voor eengezondpersoneels-
beleidblijven individuele beoor-
delingsgesprekkendanookes-
sentieel, al is hetmaar omdatde
arbeidsrelatie persoonlijk is en in
mijnoptiek ookpersoonlijkmoet
blijven. Beoordelingen—en
noodzakelijke verbetertrajecten
bij geconstateerddisfunctione-
ren—vergen structuur. Structuur
schept duidelijkheid. En juist dat
hebbenmedewerker enmanager
in eenarbeidsrelatie nodig en is
ooknoodzakelijk ombij eengang
naarde rechter de rechter goed te
kunnen latenoordelen.
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