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“Laat ons niet in de kou staan! Naar een
volwaardige positie van de koelketen in
Nederland.”
Vereniging Nederlandse Koel- en Vrieshuizen
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Energieprijzen stijgen zo hard dat de energierekeningen van januari en
februari van dit jaar even hoog zijn als het gehele vorige jaar.
Tijdelijk stopzetten van bedrijven is in de koel- en vriessector onmogelijk.
Nekovri roept de overheid op de belastingvoordelen van de grootste
energiegebruikers ook op hen van toepassing te verklaren.
Koel- en vrieshuizen kunnen een doorslaggevende rol spelen in de realisatie
van het klimaatakkoord. De investeringsruimte verdampt echter door de
hoge energieprijzen.
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Wie we zijn
Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen
Nekovri is de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van
temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslagen transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde
toevoegen aan de producten van derden. De leden van Nekovri ontwikkelen
zich meer en meer tot logistieke partner van producenten, importeurs, groot- en
detailhandel.
De waarde van de goederen die Nekovri-leden opslaan voor hun klanten
bedraagt jaarlijks tussen de 4 en 4,5 miljard euro. De totale opslagcapaciteit
van de 135 aangesloten bedrijven in Nederland is bijna 15 miljoen m³. De
Nekovri-leden bieden plek aan zo’n 8.000 tot 9.000 medewerkers
De branche kenmerkt zich door een grote diversiteit in dienstverlening en is
vertegenwoordigd in vrijwel alle ketens. Binnen deze ketens vormen koel- en
vrieshuizen een centrale en zeer belangrijke schakel. De steeds strengere eisen
gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid
zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke
dienstverlening en versterken de rol en positie van onze branche, mede ook
gezien de belangrijke transitofunctie van Nederland internationaal.
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Inleiding
Energieprijzen gaan door het dak
Door de aantoonbaar disruptieve energieprijsontwikkeling verslechtert de
situatie voor de Nederlandse koel- en vriessector razendsnel. De marges staan
onder druk en onder water, de sector zit met de handen in het haar en koel- en
vrieshuiseigenaren spreken spaarcenten aan.
Uit recent onderzoek van de internationale organisatie van koel- en vrieshuizen
(GCCA) blijkt dat zo’n 85% van de koel- en vrieshuizen variabel energie
inkoopt, wat betekent dat zij afhankelijk zijn van de volatiele prijzen op de
beurs. Die beursprijzen zijn op dit moment gemiddeld een factor 10 van wat
zij gemiddeld in 2020 waren. Van dal- en piekuren is geen sprake meer, de
daluren zijn soms prijziger dan de piekuren. Energieprijzen stijgen zo hard dat
de energierekeningen van januari en februari van dit jaar even hoog zijn als het
gehele vorige jaar.

De koel- en vriessector loopt voorop in duurzaamheid
De koel- en vriesbranche kent een intrinsieke motivatie om te werken aan de
CO2-reductie en het behalen van energie-efficiency. Dat blijkt ook uit het feit
dat Nekovri als een van de eerste sectoren aansloot bij de meerjarenafspraken
met de overheid om gemiddeld 2% jaarlijkse energiebesparing te realiseren. De
participatiegraad ligt boven de 80%. De sector heeft 15 jaar lang deelgenomen
aan het convenant en de jaarlijkse energiebesparing van 2% behaald, aan het
einde van het laatste convenant bleek een besparing gerealiseerd van 32,3%.
De koel- en vriessector investeert in een duurzame toekomst! Koel- en
vrieshuizen liggen vol met zonnepanelen, nieuwbouw vrieshuizen worden
bovenwettelijk duurzaam gebouwd met zogenaamde “BREEAM outstanding 4-
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of 5 sterren” en de uitfasering van fluoriserende gassen vlot gestaag: Ruim 90%
van de sector werkt met natuurlijke koudemiddelen.
De laatste ontwikkelingen vinden we op het gebied van restwarmte. In de
energietransitie zoeken gemeenten bronnen van restwarmte, huizen in
Nederland moeten van het gas af en men heeft de wens om onafhankelijk te
worden van Russisch gas. Er worden diepe putten geslagen, warmte uit meren,
rivieren en riolen gehaald. Het is allemaal duur en niet voldoende. Gelukkig
komen de koelinstallaties van koel- en vrieshuizen steeds meer in beeld.
De sector biedt restwarmte, compressoren die gebruikt kunnen worden als
warmtepomp, grote stroomaansluitingen en mogelijkheid tot energie buffering
en mogelijkheden voor net stabilisatie. De koel- en vriessector is onmisbaar voor
de energietransitie en blijft innoveren. Onderzoeken tonen aan dat dankzij de
restwarmte van koel- en vrieshuizen hele woonwijken van het gas kunnen!
Blijven investeren is echter met de huidige energietarieven onmogelijk, de enige
nu prioriteit is overleven.

Koel- en vrieshuizen van essentieel belang
Zonder de koel- en vrieshuizen heeft Nederland een serieus
probleem voor wat de voedselvoorziening betreft. De sector is
vitaal voor Nederland! Tekenend daar voor: Door het ontbreken van
geconditioneerde opslag in Afrika wordt zo’n 50% van de producten
daar verspild. De Nederlandse koel- en vriessector is essentieel, daar
waar het gaat over het voorkomen van verspilling van voedsel maar
dus ook voor het zorgen voor voldoende levensmiddelen voor iedereen
in Nederland (en daar buiten). De bewaartechnieken binnen de koelen vrieshuizen zijn een economisch instrument in de voedselketen.
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Gevolgen voor de gehele keten
(Tijdelijk) Stoppen geen optie!
Verschillende tuinders in Nederland maken de keuze om niets te planten
vanwege de energiekosten. Schippers kiezen er voor om niet uit te varen. Een
koel- en vrieshuis heeft geen optie om tijdelijk te stoppen. De producten van de
Nekovri-leden zijn namelijk allemaal van derden en niet in eigendom van het
koel- en vrieshuis. Er is vaak sprake van langdurige contracten. Vanwege het feit
dat voedselveiligheid- en kwaliteit de hoogste prioriteit kent in de branche, is
aan de thermostaat draaien nooit een optie. (Tijdelijk) Stoppen is niet mogelijk!
Alleen al met het oog op de omvang van onze sector in Nederland, is het
onmogelijk om de levensmiddelen die op worden geslagen in de Nederlandse
koel- en vrieshuizen vanuit andere landen vanuit praktisch oogpunt te
importeren. Het is onmogelijk om met vrachtwagens met koelaggregaten
producten naar Nederland te vervoeren op deze schaal, los van de
transportkilometers en diens uitstoot. Zo’n 30% van de Europese import in
Nederland via onze mainports binnen, veelal via koel- en vrieshuizen. Nederland
produceert onvoldoende voedsel voor eigen gebruik. Importeren is daarmee
een must! Zonder geconditioneerde opslag, lopen tekorten op.

De enige optie die de branche heeft, is het (vaak maar tot op zekere
hoogte) doorbelasten van de energiekostenstijging naar de volgende
schakel in de keten. Die zal echter hetzelfde doen, waardoor de kosten
uiteindelijk door de laatste schakel in de keten worden betaald: De
consument.

Uiteindelijk worden de
producten in de supermarkt
duurder en zal de inflatie
verder stijgen. Dit gaat ten
koste van het consumenten
vertrouwen en de koopkracht
Als er niet snel wordt
ingegrepen zal dit grote
consequenties hebben voor
de gehele keten.
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Wat dan wel?
Ondanks bovengenoemde intrinsieke motivatie tot duurzame investeringen, is
er in 2019 besloten om de ODE-belasting per 2020 met 177% te verhogen voor de
derde schijf energie (waartoe de koel- en vrieshuizen in Nederland behoren).
Deze belasting vult de pot van SDE+(+) subsidies, maar nam vanwege deze
enorme stijging van 177% de investeringsruimte voor een MKB koel- en vrieshuis
volledig weg.
1. Dezelfde voordelen als de grootverbruikers van energie!
Verbruikt een bedrijf meer dan 10.000.000 kWh (de vierde schijf energie), dan
komt een bedrijf in aanmerking voor een teruggaaf van de energiebelasting.
Daardoor betalen energie-intensieve bedrijven 25x minder belasting dan
de Nekovri leden, die aan de bovenkant van de derde schijf (50.000 kWh –
10.000.000 kWh) zitten.
Energiebelasting per kWh
Elektriciteitsverbruik

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2021

0-10.000 kWh

€0,1085

€0,1114

€0,1121

€0,1140

€0,1165

€0,1185

€0,1196

10.000-50.000 kWh

€0,0398

€0,0406

€0,0408

€0,0415

€0,0424

€0,0431

€0,0469

€0,05083

€0,05164

€0,0xx

50.000-10 miljoen kWh

€0,0106

€0,0108

€0,0109

€0,0111

€0,0113

€0,0115

€0,0125

€0,01353

€0,01375

€0,0xx

>10 miljoen kWh (niet-zakelijk)

€0,0010

€0,0010

€0,0010

€0,0010

€0,0010

€0,0010

€0,00107

€0,00111

€0,00113

€0,00xx

>10 miljoen kWh (-zakelijk)

€0,0005

€0,0005

€0,0005

€0,0005

€0,0005

€0,0005

€0,00053 €0,00055 €0,00056

€0,09770 €0,09428

2022
€0,02135

€0,00xx

2. Verlaging energiebelasting en/of Opslag Duurzame Energie belasting (ODE)
Vóór de extreme energiekostenstijging maakte belasting op energie een groot
deel (voor koelen 50%) uit van de totale energiekosten van een koel- en
vrieshuis. Door de gigantische stijging in energietarieven is dat aandeel
vanzelfsprekend minder geworden, maar nog steeds aanzienlijk en kán het
verschil maken voor de sector zodat men het hoofd boven water kan houden.
In het coalitieakkoord is een verlaging van de ODE-belasting voor de komende
jaren al aangekondigd.
Bovendien wordt er door de huidige hoge energietarieven een stuk minder SDEsubsidie uitgekeerd, de subsidie wordt namelijk verrekend met de kosten voor
energie van dat moment.
Inmiddels heeft Duitsland al een dergelijke maatregel aangekondigd1.

1
https://www.dw.com/en/germany-slashes-renewable-energy-tax-due-to-soaring-pri©
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3. Loskoppelen van de prijzen voor elektriciteit en gas
Koel- en vrieshuizen kopen steeds meer duurzame energie in en wekken zelf
steeds meer duurzame energie op. Uit de meerjarenafspraken-rapportages
blijkt dat zo’n 10% van het totale energiegebruik van de sector inmiddels
duurzaam is (inkoop dan wel zelf opwekken, 2020). Dat aandeel neemt elk jaar
toe. Hoewel de energie dus niet altijd afkomstig is van gas, zijn de tarieven wél
gekoppeld aan de gasprijs.
Het is mogelijk om belasting te heffen op de winsten die
elektriciteitsproducenten verdienen door deze koppeling tussen de
elektriciteitsprijs en de hoge gasprijs en zo de energieprijs voor koel- en
vrieshuizen te verlagen.

Tot slot
Bent u geïnspireerd door dit Manifest en wilt u hierover verder
met Nekovri in gesprek? Neem dan contact met ons op.
Wij gaan graag met u de dialoog aan.

mr. Davey Gerlings
CEO / Bestuurder
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