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1. Intro 

Sinds de publicatie van het Ontwerp Klimaatakkoord, eind 2018, circuleren verscheidene 

plannen voor de invoer van een CO2 belasting voor (grote) industriële CO2 uitstoters. Zowel 

PvdA als Groen Links hebben inmiddels voorstellen gedaan, terwijl het kabinet een eigen 

voorstel heeft gedaan in het definitieve Klimaatakkoord, dat op 28 juni 2019 is gepubliceerd.  

Een vlakke heffing is zeker niet het enige middel om tot de gewenste reductie van emissies 

te komen. Het Klimaatakkoord geeft de volle breedte aan van alle maatregelen die genomen 

moeten worden. Echter, een vlakke heffing, zo blijkt uit de PBL-doorrekeningen en analyses 

van onder andere De Nederlandse Bank (DNB), is wel een essentieel onderdeel van het 

totale pakket omdat: 

• Het een doelmatig middel is om de emissiereductiedoelstellingen van Nederland te 

realiseren (zie PBL en DNB analyses), en 

• Het zorgt voor een breed maatschappelijk draagvlak, doordat de heffing en de wijze 

waarop deze wordt teruggegeven aan de samenleving zichtbaar maakt dat de 

industrie haar deel van de lasten zal dragen en de minst draagkrachtigen in de 

samenleving niet “het kind van de rekening” worden. 

Onderstaand willen we ingaan op de CO2-heffingsystematiek (heffinghoogte en besteding 

van de opbrengst) en waarom we vinden dat z’n heffing nodig is. Ook de doorrekeningen 

van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zullen worden genoemd, alsmede de 

kabinetsvoorstellen voor een CO2-heffing, zoals vervat in het 28 juni gepubliceerde 

Klimaatakkoord. 

Vooruitlopend op onze conclusies kunnen we vaststellen dat de Themagroep Energie van 

PvdA-Duurzaam zich, met een enkel commentaar, aansluit bij het voorstel van Lodewijk 

Asscher en William Moorlag, zoals eerder gepubliceerd en door het PBL is doorgerekend.   
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2. Waarom een vlakke CO2 heffing? 

Een goede CO2-heffing geeft de industrie een stevige prikkel om te innoveren op het gebied 

van CO2 uitstootvermindering. Ontwijkgedrag (= betalen in plaats van innoveren) moet 

zoveel mogelijk worden tegen gegaan. Wij menen dat dat het beste kan met een “vlakke” 

belasting per ton uitgestoten CO2. De grootste prikkel van zo’n heffing wordt verkregen 

wanneer de heffing zo vroeg mogelijk in de value chain (excuus voor het Engels) van het 

productieproces plaats vindt en een directe factor wordt in de kostprijs van het product.  

Producenten, die met zo’n heffing worden geconfronteerd hebben in principe 3 mogelijke 

reacties om de winstmarge van het product vast te stellen: 

1. De kostprijs verhogen met de kosten van de heffing en deze door te berekenen naar 

de klant. Dit maakt het product duurder, iets waar producenten een hekel aan 

hebben, omdat je niet weet of de concurrentie hetzelfde doet. Het risico bestaat dat 

je je product uit de markt prijst indien andere producenten niet volgen. 

2. De kostprijs verhoging accepteren, maar deze niet door te berekenen naar de klant. 

Dat betekent een gecalculeerde verlaging van de winstmarge en de winstgevendheid 

van het bedrijf. Ook niet erg aantrekkelijk voor de producent. 

3. De kostprijsverhoging proberen tegen te gaan door te investeren in nieuwe 

technologie, die de CO2 uitstoot van het productieproces significant terug brengt en 

daarmee de blootstelling aan de CO2 heffing verlaagt. De kosten, die gepaard gaan 

met de investeringen in de nieuwe technologie, zullen uiteindelijk hun weg gaan 

vinden in de marktprijs van de producten, tenzij de technologische ontwikkelingen 

(gedeeltelijk) gesubsidieerd worden, bijvoorbeeld door een deel van de opbrengst van 

de heffing daarvoor te gebruiken (Zie ook para 3).  

Eigenlijk biedt alleen optie 3 een duurzame verlaging van de CO2 uitstoot, hetgeen de 

primaire bedoeling is van de heffing. De druk om deze optie te kiezen is een directe functie 

van de hoogte van de heffing. Deze moet hoog genoeg zijn om de opties 1 en 2 zeer 

onaantrekkelijk te maken. De Nederlandse Bank (DNB) concludeerde in een recent rapport 

dat een vlakke CO2 prijs van € 50 / ton CO2 een voldoend sterke innovatieprikkel zou geven 

zonder dat dat grote negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid zou geven.  

Het voorstel Asscher / Moorlag van € 45 / ton met een escalatie van 2 % / jaar, doorlopend 

ook na 2030, is dus geheel in lijn met het rapport van DNB. In het PvdA-voorstel gaat de 

heffing gelden voor alle CO2-producenten, ETS-, zowel als niet ETS-deelnemende bedrijven. 

Asscher / Moorlag stellen wel voor de heffing te verminderen met 50 % van de kosten die 

bedrijven hebben gemaakt om ETS-rechten te verkrijgen.  

De Themagroep schaart zich achter het voorstel Asscher / Moorlag, waarbij zij de volgende 

overwegingen zou willen toevoegen: 

• Gezien het rapport van de DNB wordt in overweging gegeven het begintarief wat 

hoger te kiezen bv., € 50 / ton, met daaraan gekoppeld een steilere escalatie van 5 % 

/ jaar. 
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• Wij ontraden het voorstel om de CO2-heffing, die aan een ETS-bedrijf wordt opgelegd, 

te verminderen met 50 % van de kosten van de verwerving van ETS-rechten door dat 

bedrijf. Een dergelijke verrekening maakt het CO2-heffingsysteem onnodig 

gecompliceerd en gevoelig voor manipulatie, hetgeen uiteindelijk het maatschappelijk 

draagvlak van de heffing zou kunnen ondermijnen.  

 

3.        Waar gaat de opbrengst heen? 

Alle huidige voorstellen voor een CO2-heffing gaan er in meer of mindere mate vanuit dat de 

opbrengst verdeeld moet worden tussen particuliere consumenten en de industrie, waarbij 

de laatste gestimuleerd moet worden om te investeren in nieuwe technologie op het gebied 

van verduurzaming en emissiereductie.  

Wij scharen ons in grote lijnen achter het voorstel Asscher / Moorlag om de heffing in twee 

delen in te zetten: 

1. Een belangrijk deel (bv., 1/3) van de opbrengst van de heffing zal worden gebruikt 

om particuliere consumenten te compenseren voor de kostenstijging, die 

onvermijdelijk volgt op de implementatie van een CO2 heffing, bijvoorbeeld door 

gestegen energiekosten voor industrie en particulieren. Met name huurders zitten 

hier klem, omdat ze zelf niet kunnen investeren in energiezuinige oplossingen voor 

de woning en afhankelijk zijn van de corporaties, die al dan niet in energiezuinige 

oplossingen voor de woningen willen of kunnen investeren. Deze huurders dreigen 

het kind van de rekening te worden. De compensatie kan gegeven worden door een 

verlaging van de Energiebelasting voor particuliere gebruikers, of door een verhoging 

van de heffingskorting voor particulieren op de energiebelasting. (N.B.: het 

beëindigen van huidige verhuurdersheffing zou de corporaties al enige hoognodige 

lucht geven. Zo’n beëindiging zou ook uit de CO2 heffing opbrengst kunnen worden 

gefinancierd).  

Wij stellen ons voor dat een systeem van CO2 heffing op termijn de Opslag Duurzame 

Energie (ODE) en de Energiebelasting kan overnemen. In dat geval moet voor een 

alternatief compensatiemechanisme gekozen worden, mogelijk direct via de 

energieafrekening van de consumenten.  

2. De rest (bv., 2/3) gaat naar een investeringsfonds voor duurzame innovatie, á la 

SDE+. Dit fonds wordt beheerd door het Min. Economische Zaken en Klimaat en 

bedrijven kunnen rijksbijdragen in de ontwikkelingskosten aanvragen voor specifieke 

voorstellen voor de ontwikkeling van CO2 uitstoot verlagende technologieën en 

productieprocessen. Hiermee blijft een groot deel van de opbrengst beschikbaar voor 

doelgerichte, duurzame ontwikkeling van de industrie, maar wordt niet gekozen voor 

een algeheel “terugploegen” van de opbrengst in de industrie, zoals door sommige 

wordt bepleit (CE Delft, Price Waterhouse Cooper). Ons inziens leidt dit laatste 

gemakkelijk tot een grote draaimolen van ongerichte geldstromen, zonder dat de CO2 

uitstoot significant wordt aangepakt. Bij de terugploeg aanpak wordt ons inziens te 

veel vertrouwd op de goede wil van de industrie om daadwerkelijk mee te werken 

aan de klimaatplannen van de maatschappij. Overheidsdeelname in energie- 
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verduurzamingsprojecten van de industrie geeft in ieder geval een mate van controle 

op de doelmatige aanwending van de fondsen en een toets vooraf dat de 

overheidsbijdrage inderdaad noodzakelijk is om de investeringen te realiseren. 

Dus, ook hier gaan we mee met Asscher / Moorlag en stellen voor: 

A) De opbrengst van de CO2 heffing ten dele te gebruiken om de consumenten, met 

name de lagere inkomensgroepen, te compenseren voor gestegen kosten ten gevolge 

van de invoering van zo’n heffing, en 

B) De overige opbrengst te plaatsen in een investeringsfonds voor duurzame industriële 

ontwikkeling van waaruit de overheid gericht innovatieve energieverduurzaming van 

de industrie kan stimuleren.  

 

4.        Gevolgen voor de werkgelegenheid in NL 

NVO/NCW hebben zich op voorhand verzet tegen een vlakke CO2 heffing met het argument 

dat zo’n heffing industrie en dus werkgelegenheid verdrijft uit Nederland, hetgeen ook tot 

“weglekken” van CO2-uitstoot zou leiden. Dat de energiebelasting voor bedrijven in NL erg 

laag is wordt dan gemakshalve vergeten. In de VNO/NCW redenering loopt Nederland veel 

te ver voorop in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Maar, Nederland is verre van 

het beste jongetje van de klas is, integendeel, we staan op de laatste plaats van allerlei 

bedenkelijke lijstjes en hebben een grote inhaalslag te maken. Voorts blijkt dat in andere 

landen met een CO2 tax (bv., Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk, Canada) er geen 

noemenswaardige werkgelegenheidseffecten van de invoering van de tax waren waar te 

nemen terwijl het effect op de CO2 uitstoot significant was en is. Het VK heeft nu de 

industriële CO2 uitstoot van 1888 (!!), alhoewel daarbij moet worden opgemerkt dat de al 

jaren lopende heroriëntering van de Britse economie, weg van de zware maakindustrie naar 

de diensten en financiële instellingen, daar ook een grote factor bij was. Op dit moment zijn 

overigens ook Duitsland en België een CO2 heffing aan het bestuderen, waardoor draagvlak 

zou kunnen ontstaan voor een Europees gecoördineerde invoering van CO2-beprijzing. Met 

de huidige discussie lopen we dus allesbehalve voor in de Europese economische arena.  

Voorts moeten we vaststellen dat het industriële klimaat in een land door vele factoren 

wordt beïnvloed. Het fiscale klimaat is slechts één factor van de vele. Infrastructuur, toegang 

tot de arbeidsmarkt, opleidingsniveau, marktnabijheid en achterlandfunctie zijn meestal 

doorslaggevend. Het beëindigen van de productie in land A, het opzetten van een 

productieproces in land B en het verleggen van alle logistieke verbindingen voor 

grondstoffen en producten (in het Engels aangeduid met de term supply / market chain) van 

A naar B gaat gepaard met zeer aanzienlijke kapitaalvernietiging en excessief hoge kosten 

voor de producent. Bepalend voor de voortzetting van de productie in land A en het 

accommoderen van gestegen kosten t.g.v. een heffing zal zijn de capaciteit om winstgevend 

te kunnen blijven produceren, ook al zal de uiteindelijke winstgevendheid minder zijn, of 

aanvullende investeringen noodzakelijk. Zodra de productie cash-flow negatief wordt, of 

dreigt te worden, komt de continuïteit van de productie in land A in gevaar. Niet eerder. 
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Overigens is het zeer de vraag of de overheid in land B de kennelijk vervuilende industrie uit 

land A zo gemakkelijk zal opnemen.  

Het is wel een reëel risico dat de winstgevendheid van toekomstige investeringen, en dus de 

bereidheid om investeringen in Nederland te doen, afneemt. De invoering van een heffing 

zal de netto tegenwoordige waarde, terugbetaaltijd, e.d., van de nieuwe investering over de 

levensduur van het project negatief beïnvloeden. Maar aangezien alle ons omringende 

landen klimaatmaatregelen zullen moeten / gaan nemen, die, linksom of rechtsom, tot 

kostenstijgingen zullen leiden zal deze issue zich in alle landen – mutatis mutandi – 

voordoen.  

Twee aanvullende commentaren op het punt van de potentiële weglek van emissiereductie 

door verplaatsing naar het buitenland: 

• De eerste vraag, die gesteld moet worden, is hoe erg is het wanneer, zeg, 2 – 8 % van 

de waarschijnlijk meest vervuilende industrie naar het buitenland uitwijkt (zie para 

5). Een dergelijke uitwijk lijkt ons niet onoverkomelijk wanneer afgezet tegen de 

maatschappelijke kosten, die het gevolg zijn van voortgaande CO2-emissies. 

Nogmaals, ook in de uitwijklanden zal binnen afzienbare tijd de roep om reductie van 

CO2-emissies toenemen, hetgeen druk zal zetten op de uitgeweken industrie. Het 

toont wel het belang aan om te komen tot een EU-wijde CO2-heffing, om interne 

concurrentie met regelgeving te voorkomen (zie huidige discussie in en met Polen re. 

kolenmijnen en -centrales). 

• Het PBL-rapport (zie para 5) gaat er niet op in, maar in de landen waar eerder een 

CO2-heffing is ingevoerd, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden, is van het 

genoemde uitwijkgedrag van de industrie niets gebleken. PBL stelt, dat 2 – 8 % 

weglek conservatief zou kunnen zijn, maar de ervaringen in andere landen geven 

juist reden tot optimisme. 

 

 

5. Doorrekeningen Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) 

Midden juni rapporteerde het PBL over een drietal doorrekeningen van voorstellen voor een 

CO2-heffing. De voorstellen betroffen (samenvattend): 

• Het voorstel Asscher / Moorlag van de PvdA: 

- Een CO2-heffing voor alle CO2-producenten (ETS en niet-ETS) van € 45 / ton met een  

  escalatie van 2 % per jaar, ook na 2030. 

- ETS bedrijven worden in de CO2-heffing tot 50 % gecompenseerd voor de kosten  

  van het verwerven van ETS-rechten 

- De opbrengst te besteden 1/3 voor compensatie van particuliere consumenten en    

  2/3 te besteden voor subsidie van duurzame innovatie door de industrie.  

• Het voorstel Klaver van GroenLinks: 

- CO2-heffing van € 25 / ton in 2020, oplopend tot € 50 / ton in 2021, voor alle  

  bedrijven onder het EU ETS-systeem, met uitzondering van de elektriciteitssector.  

- De heffing stijgt met € 5,56 / ton per jaar tot € 100 / ton in 2030 en blijft daarna  
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  stijgen met € 5 / ton per jaar tot € 200 / ton in 2050. 

- De besteding van de opbrengst is in het GL-voorstel gecompliceerd, maar houdt    

  ondermeer in compensatie van particuliere consumenten, als ook zeer emissie- 

  intensieve bedrijven. 

- Daarnaast wordt een aanpassing en verbreding van SDE++ voorgesteld, alsmede  

  een beperking van de subsidie op Carbon Capture and Storage (CCS) projects.  

• Het voorstel van het kabinet in reactie op het ontwerp Klimaatakkoord. Dit voorstel is 

niet meer actueel, omdat inmiddels het definitieve voorstel voor een Klimaatakkoord 

is gepubliceerd op 28 juni. We laten dit oude voorstel dus verder buiten beschouwing.  

In het kort concludeert het PBL het volgende: 

• Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de doorrekening van CO2-

heffingsvoorstel van de PvdA gepubliceerd in rapport “EFFECT VOORSTEL CO2-

HEFFING PVDA” (PBL, 17 juni 2019). Het PBL gaat, om een aantal redenen, uit van de 

veronderstelling dat een gedeelte van de emissies en van het reductiepotentieel niet 

onderhevig zal zijn aan de heffing. Het PBL heeft daarbij 3 regimes gehanteerd voor 

de vrijstelling van 0, 20 en 40 %. Voor alle drie vrijstellingsregimes geldt dat de 

reductiedoelstelling van 14,3 megaton in 2030 gehaald kan worden. Hoe kleiner de 

vrijstelling, hoe beter de uitkomst.  

• Zonder al te zeer in details te vervallen kan geconcludeerd worden dat ook het 

voorstel Klaver van GroenLinks een voldoende basis vormt om te verwachten dat de 

CO2-reductiedoelstelling van 14,3 megaton in 2030 gehaald kan worden met een 

weglekrisico vergelijkbaar met dat bij het PvdA-voorstel (Zie PBL, 18 juni 2019, 

“EFFECT VOORSTEL CO2-HEFFING GROENLINKS”).  

• De weglek van emissiereductie door verplaatsing van industriële activiteit naar 

landen waar geen CO2-heffing plaats vindt is in alle gevallen beperkt en wordt voor 

het PvdA-voorstel geschat op 2-8 % (alleen berekend voor het 0 % 

vrijstellingsregime). Het PBL kenschetst zelf deze schatting als “conservatief”, en dus 

in de praktijk wel eens hoger zou kunnen uitvallen.  

• Leggen we de doorrekeningen van het heffingsvoorstellen van naast elkaar dan kan 

een voorzichtige, aanvullende conclusie zijn, dat de effectiviteit van de CO2-heffing, 

in termen van CO2-emissiereductie, groter wordt naarmate de beginheffing hoger is. 

Daar zal uiteraard een bovengrens aan zitten, maar daar gaan de PBL rapporten niet 

op in. Uit de drie rapporten wordt het glashelder dat een vlakke CO2-heffing een 

uitstekend instrument is om de CO2-emissies in Nederland in de greep te krijgen en 

te sturen naar de doelstelling in 2030 van het Klimaatakkoord.  

Wij kunnen hieruit concluderen dat het PvdA-plan doelmatig is en een grote kans van slagen 

heeft. Het zou zelfs wellicht een beetje scherper kunnen, bv. door een hogere beginprijs (bv. € 

50/ton en 5 % jaarlijkse escalatie) en het niet meenemen van de ETS-prijs in een gegeven jaar 

(zie para 2). 
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6. Het Klimaat Akkoord en de CO2-heffing 

In het op 28 juni, j.l., gepubliceerde Klimaatakkoord is een uitgebreide paragraaf (C3.3.7) 

gewijd aan de CO2-heffing, zoals deze nu wordt voorgesteld door het kabinet. Maatgevend in 

het regeringsvoorstel is dat de reductiedoelstelling van 14,3 megaton in 2030 (t.o.v. eerdere 

PBL-schattingen) wordt gerealiseerd. Het kabinet maakt daarbij onderscheid tussen CO2-

uitstoot die vermeden moet zijn in 2030 (en, naar het oordeel van het kabinet, vermijdbaar 

is) en de uitstoot, die in 2030 nog niet vermeden hoeft te zijn (en, naar het oordeel van het 

kabinet, relatief moeilijk te vermijden is). In 2030 bedraagt de vermijdbare uitstoot dus 14,3 

megaton CO2. Hoe dit onderscheid tussen vermijdbare en niet-vermijdbare uitstoot in de 

praktijk uiteindelijk zijn weg zal vinden in de heffingsberekening in individuele gevallen is 

vooralsnog onhelder. In het voorstel van het kabinet is de CO2-heffing uitsluitend van 

toepassing op industriële emissies die onder het ETS vallen.  

Het kabinet verdisconteert in de CO2-prijs volledig de ETS-prijs. Het kabinet gaat er vanuit, na 

doorrekeningen van het PBL, dat een CO2-prijs die in 2021 begint bij € 30/ton, inclusief de 

ETS-prijs, en lineair doorgroeit naar € 125 – 150/ton de doelstelling van het Klimaatakkoord 

gaat realiseren. Bij een huidige ETS-prijs van € 20-25/ton, die naar verwachting doorgroeit 

naar € 50/ton betekent dit, dat de CO2-heffing sec, dus na aftrek van de ETS-prijs, in 2021 

begint bij ongeveer € 5/ton en stijgt naar € 75-100/ton in 2030. Omdat alleen de CO2-prijs na 

aftrek van de ETS-prijs de bron is die de heffingsopbrengstpot vult zullen er zeker 

aanvankelijk slechts zeer bescheiden fondsen beschikbaar zijn voor de compensatie van 

kwetsbare burgers en de innovatiesubsidie vanuit SDE++. Dit is een teleurstellende uitkomst, 

die weinig goeds zal doen voor het maatschappelijk draagvlak, omdat ten minste de schijn 

wordt gewekt, dat de vervuilende industrie toch uit de wind wordt gehouden, zeker 

aanvankelijk. De problematische aspecten van het incorporeren van (een gedeelte van) de 

ETS-prijs is bovenstaand al gememoreerd (in het kort: welke ETS-prijs moet worden 

aangenomen op welk moment?). Het kabinet stelt wel een mechanisme voor om de CO2-

heffing en de relatie met de ETS-prijs tussentijds te evalueren middels een systeem van 

benchmarking. Het wordt uit het Klimaatakkoord niet helemaal duidelijk in hoeverre de 

kabinetsvoorstellen door het PBL zijn doorgerekend op dezelfde wijze als eerder de 

voorstellen van PvdA en GroenLinks.  

De voorgestelde regeling is complex en lijkt kwetsbaar voor manipulatie en ontduiking, 

hetgeen de effectiviteit en maatschappelijk draagvlak van de heffing en het Klimaatakkoord 

in het algemeen kunnen ondermijnen (Het kabinetsplan onderkent het risico van 

“strategisch gedrag” van de industrie). De complexiteit van de door het kabinet voorgestelde 

regeling staat in schril contrast met de eenvoud en transparantie van een vlakke CO2-tax 

zoals door Asscher / Moorlag, en door Groen Links is voorgesteld.  

 


