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Leeswijzer 

 

Deze studie bestaat uit een samenvattende introductie en een achtergrondstuk, waarin in groter 

detail wordt ingegaan op de voorgestelde maatrgelen, de context waarin ze plaatsvinden, 

randvoorwaarden en kwalitatieve en kwantitatieve toetsing. 

1 Managementsamenvatting 

1.1 Visie 
PM 

1.2 Fiscale vergroening 
De omslag naar een duurzame samenleving vergt een integraal pakket aan maatregelen op lokaal, 

nationaal, Europees en wereldwijde schaal. Cruciaal om tot een omslag te komen is dat duurzame 

keuzes voor de hand liggend worden voor burgers, bedrijven en overheden. Voor de hand liggend 

niet alleen vanuit een moreel perspectief, maar ook (bedrijfs-)economisch. Het huidige systeem 

moedigt vaak verkeerde keuzes aan. Er is in feite sprake van marktfalen in de groene economie, 

omdat negatieve externe effecten niet in de prijs terugkomen en duurzame investeringen 

onvoldoende renderen. Subsidies alleen zijn ontoereikend, omdat daarmee marktimperfecties niet 

fundamenteel worden aangepast. Het antwoord ligt wél in aanpassingen aan de fundamenten van de 

markt, het fiscale stelsel.  

De verleiding is groot om in dit economisch klimaat deze discussie niet te voeren. Dat klimaat maakt 

de verleiding groot om de toekomst te zoeken in de economie van het verleden (vervuiling ontzien, 

inefficiëntie belonen, neveneffecten negeren), terwijl wij de crisis juist moeten gebruiken om de 

economie van de toekomst te bouwen. Dat kan als wij fiscale maatregelen slim invullen en effectief 

combineren. Daarover gaat deze studie. 

1.2.1 Methodologie  

Binnen het fiscale stelsel richt deze studie zich op energie, mobiliteit en grondstoffen, omdat in deze 

domeinen een logisch verband te leggen is tussen milieudruk en fiscale arrangementen. Bovendien 

kunnen slimme fiscale veranderingen zorgen voor duurzame economische groei en werkgelegenheid.  

Binnen elk domein is een groslijst van maatregelen opgesteld op basis van voorbeelden uit andere 

landen en de grote hoeveelheid onderzoek dat reeds gedaan is naar potentiële nieuwe maatregelen. 

De maatregelen op deze groslijst zijn door de studiegroep zorgvuldig gewogen en teruggebracht tot 

enkele concrete maatregelen, waarbij is getoetst in hoeverre ze een bijdrage kunnen leveren aan de 

toekomstvisie waarin de beperking van milieu- en sociale lasten gepaard gaan met economische 

groei. Onderstaand een korte introductie van de maatregelen.  

1.2.2 Maatregelen Energie 

Op het gebied van energie liggen de meest kansrijke maatregelen op het gebied van 

energiebesparing en CO2-belasting. Deze maatregelen moeten als samenhangend pakket beschouwd 

worden, omdat negatieve effecten van de ene maatregel (bijvoorbeeld verslechterde 
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concurrentiepositie als gevolg van CO2-heffing) gecompenseerd kunnen worden door positieve 

effecten van andere maatregelen (bijvoorbeeld lagere productiekosten door fiscaal voordelige 

energiebesparingsmaatregelen). Als maatregelen slim gecombineerd worden is het gevolg innovatie, 

kostenreductie, meer werkgelegenheid, milieubaten en lagere kosten in de gezondheidszorg.  

Op het gebied van energiebesparing worden drie maatregelen voorgesteld: 

1. Van degressief naar progressieve energiebelasting In Nederland is de energiebelasting 

geordend volgens een degressief systeem: per eenheid energie legt de overheid minder 

belasting op naarmate het gebruik hoger is. Het voorstel is om dit systeem om te draaien, 

zodat aan hoog energieverbruik een negatieve prikkel gekoppeld is. 

2. Koppel substantieel voordeel aan convenanten In Nederland zijn veel bedrijven aangesloten 

bij convenanten, maar wordt er, zeker in vergelijking tot andere landen, maar weinig 

besparing gerealiseerd. De vrijblijvendheid ervan leidt echter niet tot resultaten. Voorstel is 

om belastingvoordeel te koppelen aan naleving van het convenant.  

3. Split incentives wegnemen en nudging richting besparing van gebouwde omgeving 

Woningen zijn samen met kantoren, winkels en andere gebouwen goed voor ruim 30% van 

het totale energiegebruik in ons land. Een barrière voor investeringen in energiebesparing 

zijn mogelijk gevolg van een systeem van tegengestelde prikkels (zogenoemde split 

incentives): de voordelen van de investering komen bij de gebruiker, de kosten komen voor 

rekening van de eigenaar. Er zijn fiscale stimuleringsmaatregelen voor nieuwe investeringen, 

voorstel dit ook in bestaande bouw, bij bijvoorbeeld onderhoud, te realiseren.   

Op het gebied van het direct of indirect zwaarder belasten van CO2-uitstoot worden de volgende 

voorstellen gedaan: 

4. Invoeren CO2-heffing Om de keuze voor verschillende brandstoffen en technologien niet 

voor te schrijven of te beinvloeden vanuit de overheid, maar tegelijkertijd wel de gewenste 

vergroening te bereiken, kan gebruik gemaakt worden van een CO2 heffing. Het voorstel is 

om de meest neutrale optie in te voeren: over elke unit uitgestoten CO2 een bepaald bedrag 

heffen.  

5. Verbreed brandstoffenbelasting Een minder ingrijpende verandering dan een algehele CO2 

heffing, is het uitbreiden van het huidige beleid: de energiebelasting en de zeer beperkte 

kolenbelasting. Een kolenbelasting zou gebaseerd kunnen worden op uitstoot (in plaats van 

invoer/uitslag) en voor alle gebruikers en sectoren kunnen gelden. 

6. Een CO2 bodemprijs (naar Brits voorbeeld) Een interessant buurland op het gebied van 

fiscale vergroening is het Verenigd Koninkrijk. In het VK is in de afgelopen jaren een groot 

aantal maatregelen doorgevoerd. In het VK is reeds sprake van een CO2 heffing, die geldt 

voor elektriciteit, gas, steenkool en LPG. Daarnaast kent het VK een CO2 bodemprijs, welke 

specifiek van toepassing is op de elektriciteitssector. Voorstel is om dit ook in Nederland in te 

voeren.  

1.2.3 Maatregelen Mobiliteit 

Op het vlak van mobiliteit is allereerst een grote slag te slaan door autobezit minder te belasten en  

autogebruik meer, zodat dit beter overeen komt met de veroorzaakte maatschappelijke kosten of 

negatieve effecten. De meeste maatregelen zijn budget-neutraal in te voeren, door eventuele 

inkomsten te compenseren met verminderde belastingen op andere punten (bijv. inkomsten uit 

kilometerheffing vereffenen door verlaagde BPM en MRB, of door de gestaffelde bijtelling zo in te 
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richten dat de gemiddelde bijtelling gelijk blijft). Een eventuele vermindering van de 

belastingopbrengsten van de laatste twee genoemde maatregelen (progressievere tarieven C02-BPM 

en fiscaal voordeel snelle katalysatoren), kan worden gecompenseerd als dit gepaard gaat met een 

verhoogde benzineaccijns. 

De vrachtwagen-MAUT kan als alternatief of als eerste stap dienen voor kilometerheffing. In het 

voormalige plan van kilometerheffing zat dit ook opgenomen als eerste stap, maar het zou goed zijn 

deze maatregel los te overwegen, zonder dat het lot ervan gekoppeld is aan dat van de 

kilometerheffing. Wel is het aan te bevelen bij eventuele invoering ervan de mogelijkheid voor 

uitbreiding open te houden. De volgende maatregelen zijn onderzocht: 

1. Kilometerheffing.  Om echt het autogebruik te kunnen belasten, en dan met name het 

gebruik van de  locaties en tijdstippen waarvoor de vraag groter is dan het aanbod (de 

capaciteit), is invoering van de kilometerheffing noodzakelijk. Bij invoering hiervan wordt de 

belasting op de aanschaf (BPM) en het bezit (MRB) van een auto teruggeschroefd. 

2. Vrachtwagen-MAUT. Als minder complex en haalbaarder alternatief voor de 

kilometerheffing kan ook gekozen worden om (eerst) alleen voor vrachtverkeer een 

gebruikersbelasting in te voeren, die vrachtverkeer stimuleert om spitsperiodes en –locaties 

te mijden. Aangezien vrachtverkeer een onevenredig groot aandeel heeft in filevorming (en 

ook in verkeersonveiligheid en afschrijving van de infrastructuur)1, is dit een efficiënte en 

relatief effectieve maatregel. Zeker als invoering hiervan gepaard gaat met stimulering van 

railvervoer en (binnnen)vaart, kan dit leiden tot een verschuiving naar deze modaliteiten. 

3. Gestaffelde bijtelling. Om lease-automobilisten een prikkel te geven om hun privé-gebruik te 

beperken, kan de bijtelling gestaffeld worden. Dus: hoe meer privé-kilometers ze maken, hoe 

hoger de bijtelling is en hoe lager hun belastingvoordeel. Hierbij gelden verschillende klasses 

(staffels). Het huidige kabinet is bezig deze maatregel op korte termijn in te voeren voor 

bestelwagens, en is voornemens dit door te trekken naar personenauto’s. 

Een andere manier om mobiliteit te verduurzamen, is door werkgevers de fiscale ruimte te bieden 

om werknemers beter te stimuleren tot schonere vormen van vervoer (fiets, OV). 

4. Bedrijfsmobiliteitsbudget. Voor veel werknemers is het nu een grote financiële drempel om 

de auto een keer te laten staan. Daarom pleiten we voor een vrij te besteden 

mobiliteitsbudget dat werknemers krijgen voor hun werknemers, in plaats van de vaste 

belastingaftrek voor woon-werkverkeer. De werkgever kan dan kiezen hoe het dit budget wil 

gebruiken, of dat dit budget aan de werknemer overgedragen wordt. Het huidig kabinet 

(departementen Infrastructuur & Milieu en Financiën) gaat mogelijk experimenteren met 

deze maatregel.  

Een derde vlak waarop mobiliteit te verduurzamen is, is het stimuleren van schonere voertuigen. Dit 

kan middels de volgende drie maatregelen. 

5. Verhogen benzineaccijns. Het verhogen van de benzineaccijns naar het niveau van 1998, 

verlaagt de uitstoot van schadelijke stoffen met 1%, vermijdt 10 miljoen in maatschappelijke 

kosten en levert de schatkist 300-360 miljoen euro op. De impact op de portemonnee van de 

burger is uiteindelijk 100-200 miljoen negatief. 

                                                            
1 Infrastructuurkosten van het vrachtverkeer over de weg, CE Delft, okt. 2008 
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6. Progressievere tarieven CO2/BPM. Het huidige Europese beleid levert 35% minder CO2 

uitstoot op en vermijdt 180-240 miljoen in maatschappelijke kosten. De consument bespaart 

op termijn 2.5 miljard op brandstofuitgaven. Er is een reëel risico voor negatieve effecten op 

de schatkist, omdat de BPM als belastingcategorie veel kleiner is dan de benzineaccijns en 

motorrijtuigenbelasting. 

7. Fiscaal voordeel snelle katalysatoren. Deze maatregel draagt bij aan het verminderen van de 

grootste bron van uitstoot – de koude start- welke in totaal voor 500 miljoen aan 

maatschappelijke kosten veroorzaakt, tegen maximaal 45 miljoen in gemiste 

belastingopbrengsten. 

1.2.4 Maatregelen Grondstoffen 

Op het vlak van grondstoffen ligt ruimte in het stimuleren van hergebruik en het ontmoedigen van 

inefficient gebruik van kostbare grondstoffen. Hierbij zijn de volgende maatregelen onderzocht: 

1. Verpakkingenbelasting Verpakkingen vormen een belangrijke bron van afval en onttrekking 

van grondstoffen. Alles wat wij consumeren is verpakt, en de verpakking wordt vaak 

afgedankt na eenmalig gebruik. Een (herinvoering van) belasting op verpakking is een 

eenvoudige manier om verspilling van grondstoffen te ontmoedigen en prikkels af te geven 

voor milieuvriendelijker modellen als bijvoorbeeld werken met statieflessen of biologisch 

afbreekbare verpakkingen. Wij raden aan om conform het advies van de studiecommissie 

begroting 2010 de verpakkingbelasting (als zodanig voordat hij werd afgeschaft) te verhogen 

met een factor 4. Met name wijzen we op drankverpakkingen, aangezien deze de grootste 

afzonderlijke groep zijn wat betreft milieudruk (10% van totaal verpakkingenafval).  

2. Belasting op vlees (en op termijn op meer dierlijke eiwitproducten) Belasting op dierlijke 

eiwitproducten (vlees, zuivel en eieren) zorgt voor zowel een afname in de consumptie van 

dierlijke eiwitten als voor milieu, klimaat- en gezondheidswinst. Volgens een recente studie 

van CE Delft (2012) is dit een milieubeleidsterrein met nog veel laaghangend fruit, omdat de 

overheid eigenlijk nog nooit gestuurd heeft op de aankoop van duurzamere eiwitten door 

consumenten terwijl er een groot theoretisch potentieel is. Wij pleiten in eerste instantie 

voor een vleestaks van 1 euro per kg/vlees. Dit geeft ongeveer dezelfde opbrengst als een 

BTW verhoging van 6% naar 21% voor  alle vlees. Echter, een vleestaks raakt duurzaam vlees 

minder hard dan een BTW verhoging zou doen, omdat de absolute prijsstijging van 1 euro 

per kg een lagere relatieve prijsstijging voor duurzaam (en duurder) vlees geeft. Op termijn 

kan er ook een belasting op zuivel en eieren ingevoerd worden. 

3. Afvalbelasting op storten en verbranding Zowel (her)invoering van een afvalstoffenbelasting 

als het introduceren van een (lagere) belasting per ton verbrand afval zorgt ervoor dat 

bedrijven een prikkel krijgen om materiaal zo veel mogelijk te hergebruiken. Wij raden aan 

de afvalbelasting voor storten te herinvoeren op de hoogte van voor de afschaffing;  108 

euro per ton. Afvalbelasting voor verbranden zou bijvoorbeeld op 60 euro per ton gezet 

kunnen worden . 

1.2.5 Kwalitatieve toetsing van maatregelen 

De onderzochte maatregelen zijn getoetst op drie brede criteria, sociale baten en werkgelegenheid, 

milieudruk en politiek draagvlak. Onderstaand overzicht vat de kwalitatieve toetsing samen. 

 
 

Sociale baten en 
werkgelegenheid 

Milieubaten Draagvlak 

Energie 
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Progressieve 
energiebelas
ting 

+ de opbrengsten door 

lastenverzwaring voor burgers 

en bedrijven die achterblijven 

met investeringen in 

duurzaamheid wordt ingezet 

om sociale baten en 

werkgelegenheid te  realiseren. 

- de energiebelasting is een 

gevoelig instrument. Een 

verhoging voor de 

dienstensector van 10%, ~1 

eurocent brengt kosten met 

zich mee van half miljoen euro 

voor een middelgrote 

ondernemeing (50GWh/jr) 

+ energiebesparing leidt direct  tot 

verlaagde milieudruk 

 

+ staat al op de agenda (oa cie 

Dijkhuizen) 

+ zeker met terugsluis naar 

inkomstenbelasting breed 

draagvlak 

+ de SP heeft een soortgelijk 

voorstel gedaan. (Jansen) 

- het ontbreken van een goede 

methode om te meten of er 

wel of niet voldoende is 

geïnvesteerd in 

energiebesparing.  Er kunnen 

ook redenen zijn waardoor het 

verbruik toe of afneemt – bijv 

economische groei.  

 

Sterkere 
convenanten 

+ duurzame branch profiteert 

+ zuinige bedrijven profiteren 

als CO2-prijs stijgt 

+ minder uitstoot door 

energieverbruik 

+ meer investeringen in duurzame 

opwek. 

+ brede draagvlak voor 

investeringsfonds 

+ actueel in het kader van SER-

akkoord 

Split 
incentives 
wegnemen 

+ stimuleert werkgelegenheid, 

met name in stedelijk gebied  

+ voor toename in 

investeringen in nieuwe 

installaties  

+ leidt tot energie efficiëntie, 

waardoor afhankelijkheid van 

fossiele brandstoffen afneemt en  

+ logische oplossing 

- extra bureaucratie 

CO heffing  + geen overheidskeuze voor 

bepaalde techniek/brandstof 

- risico ‘carbon leakage’ 

(bedrijven vertrekken vanwege 

CO2-prijs) 

+ minder CO2-uitstoot, en daarmee 

samenhangende milieuwinst 

+ lage CO2-prijs niet houdbaar 

+ vervuiler betaalt breed 

gedragen 

- lastenverzwaring bedrijven 

- Europees primaat, moet in 

Brussel geregeld worden 

Verbreed 
brandstoffen
heffing 

+ gezondheidswinst door 

minder uitstoot schadelijke 

stoffen 

- lastenverzwaring bedrijven 

+ minder uitstoot schadelijke stoffen, 

waaronder CO2 

+ sluit aan op huidige systeem 

(minder ingrijpend dan CO2 

heffing) 

+ vervuiler betaalt breed 

gedragen 

- lastenverzwaring bedrijven 

Een CO2 
bodemprijs 

+ CO2-besparende maatregelen 

worden bedrijfseconomisch  

aantrekkelijker 

- verstoring ETS, waardoor 

interne marktwerking mogelijk 

verzwakt 

+ minder CO2-uitstoot, en daarmee 

samenhangende milieuwinst 

+ lage CO2-prijs niet houdbaar 
- lastenverzwaring bedrijven 
- Europees primaat, moet in 

Brussel geregeld worden 

Mobiliteit 

Kilometer-

heffing 

+ minder reistijdverlies  

(1 ¼ mld euro) 

- mobiliteitsverlies 

 (1/2 mld. euro) 

+ minder CO2-uitstoot door afname 

autokm’s (ca. 2 mld kg) 

 

– geschiedenis leert dat  

gemiddelde automobilist bang 

is toch duurder uit te zijn 

– risico’s groot project met 

nieuwe technologie  
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Vrachtwage

n-MAUT 

+ minder reistijdverlies (ca. 200 

mln euro) 

+ minder CO2-uitstoot (ca. 200 mln 

kg) 

+ verschuiving vrachtvervoer naar rail 

en (binnen)vaart 

+ groter draagvlak dan 

kilometerheffing 

+ minder grootschalig / 

risicovol 

Gestaffelde 

bijtelling 

+ minder auto-km’s + minder CO2-uitstoot, en daarmee 

samenhangende milieuwinst 

± wordt algemeen als redelijk 

beschouwd 

- wel extra regeldruk 

Bedrijfs-

mobiliteits-

budget 

+ 1,7% minder auto-km’s 

+ impuls aan nieuwe 

mobiliteitsdiensten 

+ minder CO2-uitstoot (ca. 90 mln. 

Kg), en daarmee samenhangende 

milieuwinst 

± redelijk draagvlak bij 

werkgevers 

+ Vermindering regeldruk 

- mogelijkheid voor ‘verkapt 

loon’ 

Verhogen 

benzine-

accijns 

+ 10 mln in vermeden 

maatschappelijke kosten 

+ 200-250 mln lagere 

brandstofuitgaven 

+ 1% vermindering volume, dus 

lagere congestie 

+ 1% vermindering uitstoot 

 

- zeer impopulair bij 

automobilisten 

Progressieve

re CO2 taks 

+ 2.5 mld lagere 

brandstofuitgaven 

+ 180-240 mln aan vermeden 

maatschappelijke kosten 

+ 35% lagere uitstoot CO2 

+ 15% lagere uitstoot overige stoffen 

+ Geen risico op te laag 

draagvlak 

Fiscaal 

bevoordelen 

katalysatore

n 

+ stimulering katalysator-

industrie 

+ minder uitstoot CO2, CO en fijnstof 

 

+ positieve reacties verwacht  

Kilometerhef

fing 

+ minder reistijdverlies  

(1 ¼ mld euro) 

- mobiliteitsverlies 

 (1/2 mld. euro) 

+ minder CO2-uitstoot door afname 

autokm’s (ca. 2 mld kg) 

 

–angst dat gemiddelde 

automobilist toch duurder uit is 

– risico’s groot project met 

nieuwe technologie  

Vrachtwage

n-MAUT 

+ minder reistijdverlies (ca. 200 

mln euro) 

+ minder CO2-uitstoot (ca. 200 mln 

kg) 

+ groter draagvlak dan 

kilometerheffing 

+ minder grootschalig / 

risicovol 

Gestaffelde 

bijtelling 

+ minder auto-km’s + minder CO2-uitstoot, en daarmee 

samenhangende milieuwinst 

± wordt algemeen als redelijk 

beschouwd 

- wel extra regeldruk 

Bedrijfsmobi

liteitsbudget 

+ 1,7% minder auto-km’s + minder CO2-uitstoot (ca. 90 mln. 

Kg) 

± redelijk draagvlak bij 

werkgevers 

Verhogen 

benzineaccij

ns 

+ 10 mln in vermeden 

maatschappelijke kosten 

+ 200-250 mln lagere 

brandstofuitgaven 

+ 1% vermindering volume, dus 

lagere congestie 

+ 1% vermindering uitstoot 

 

- zeer impopulair bij de 

bevolking  

Aggresievere + 2.5 mld lagere 

brandstofuitgaven 

+ 35% lagere uitstoot CO2 + Geen risico op te laag 
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CO2 taks + 180-240 mln aan vermeden 

maatschappelijke kosten 

+ 15% lagere uitstoot overige stoffen draagvlak 

Fiscaal 

bevoordelen 

katalysatore

n 

PM PM PM 

Grondstoffen 

Verpakkingb

elasting 

+ werkgelegenheid in 

hergebruikindustrie 

+ minder zwerfvuil 

+ meer hergebruik 

+ minder CO2-uitstoot 

+ politiek draagvlak 

- nieuwe raamovereenkomst 

recent gesloten, dus niet 

actueel 

Vleestax + dierenwelzijn 

- baanverlies traditionele 

veeteelt 

+ duurzamer gebruikt grondstoffen - impopulair bij bevolking 

Afvalbelastin

g 

+ Nederland blijft voorop lopen - minder afval - weinig draagvlak in 

afvalsector 

- nieuwe raamovereenkomst 

recent gesloten, dus niet 

actueel 

1.2.6 Kwantitatieve doorrekening 

Gezien de enorme complexiteit, reikt een complete kwantitatieve doorrekening van de maatregelen 

voor de studiegroep te ver. In de tekst zijn waar mogelijk kwantitatieve effecten van de voorgestelde 

maatregelen opgenomen, gebaseerd op onderzoek van derden. De studiecommissie doet de 

suggestie om waar mogelijk via moties de regering te vragen om verdere kwantitatieve toetsing uit 

te voeren.  

1.3 Conclusies en aanbevelingen 
PM 
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2 Energie 

2.1 Inleiding  

2.1.1 Visie  

Duurzame energie en energiebesparing zijn belangrijke peilers in de transitie van de economie van 

het verleden  naar de economie van de toekomst. Juist in de crisis is het belangrijk om de transitie in 

te zetten door te stoppen met het beschermen van het verleden en te beginnen met het belonen van 

de toekomst.   Een toekomst waarin ecologie en economie optimaal gebalanceerd worden. 

Uiteindelijk komen zij samen in een groene, schone en concurrerende maatschappij.. 

 

Fiscale maatregelen hebben de eigenschap om “wortel” en “stok” te combineren, daarmee zijn ze 

mits goed toegepast, effectief. De wortel bestaat uit het bieden van een fiscaal voordeel wanneer 

bedrijven en burgers investeren in duurzame energie en energiebesparing. De stok is een 

belastingverhoging wanneer bedrijven en burgers achterblijven met hun investeringen.  

Daarmee is het een rechtvaardig instrument: de overheid biedt de kans om aan belastingverhoging 

te ontkomen.   

 

Omdat de verhogingen voor de achterblijvers de kortingen voor de voorlopers financieren kunnen er 

substantiële stappen gezet kunnen worden met 'gesloten portemonnee' maar om echt vaart te 

maken zal de overheid ook financiële middelen moeten vrijmaken. Maar wel in deze volgorde: eerst 

marktimperfecties corrigeren en perverse prikkels wegnemen, daarna pas inzet van financiële 

middelen. 

 

Uitgangspunt is dat duurzaamheid in de vorm van energiebesparing in principe een efficiencyslag is 

en dus winst oplevert. Een effectief en efficiënt beleid voor het realiseren van een verdergaande 

emissiereductie op lange termijn bestaat uit een mix van beleidsinstrumenten,. Het gaat daarbij om 

drie vormen van marktfalen:  

(1) negatieve externe effecten van broeikasgasemissies die niet terug komen in de prijs ervan; 

 (2) onderinvesteringen in energiebesparing als gevolg van een systeem van tegengestelde prikkels 

(zogenoemde split incentives) en hoge investeringskosten vooraf; en  

(3) onderinvesteringen in koolstofarme innovaties door kennis-spillovers (opbrengsten uit research- 

en development activiteiten worden deels niet genoten door de partij die de activiteiten heeft 

verricht maar door andere partijen in de markt) en hoge investeringskosten vooraf.  

2.1.2 Huidige situatie 

2.1.2.1 Energiebesparing door energiebelasting 

Energiebelasting wordt geheven over aardgas en elektriciteit. Gassen die dezelfde functie hebben als 

aardgas worden op dezelfde manier belast als aardgas. Energieleveranciers betalen deze belasting 

aan de Belastingdienst. Zij kunnen de belasting doorberekenen aan hun klanten.  

Uit gegevens van het CBS blijkt dat kleinverbruikers 228 maal zoveel energiebelasting/kWh betalen 

dan de grootste verbruikers. Inclusief de 21% BTW (per 1 okt. 2012) over de energiebelasting, die 
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zakelijke verbruikers kunnen terugvorderen, komt dat neer op een verhouding van zelfs 276 maal 

zo'n hoge belastingdruk per kWh bij kleinverbruikers dan bij grootverbruikers: € 13,79 versus € 0,05 

/kWh. Zie de tabel hieronder: 

 
Tarieven energiebelasting op aardgas en elektriciteit 

Aardgas per m3 in 2013, 
exclusief btw 

in 2012, 
exclusief 
btw 

0 t/m 5.000  € 0,1862 € 0,1667 

5.001 t/m 170.000  € 0,1862 € 0,1443 

170.001 t/m 1 mln  € 0,0439 € 0,0400 

meer dan 1 mln t/m 10 mln*  € 0,0160 € 0,0127 

boven 10 mln niet-zakelijk* € 0,0115 € 0,0119 

boven 10 mln zakelijk  € 0,0115 € 0,0083 

Aardgas voor motorrijtuigen ** € 0,0959 € 0,0639 

* Het onderscheid “zakelijk/niet-zakelijk gebruik” in sinds 1 januari 2013 vervallen. 

** Dit is een vast tarief en geldt alleen voor aardgas dat wordt samengeperst tot het zogeheten CNG (Compressed 
Natural Gas, aardgas onder druk) in een CNG-vulstation. Het vulstation moet rechtstreeks op het distributienet van 
aardgas zijn aangesloten. 

Elektriciteit per kWh 2013, 
exclusief btw 

in 2012, 
exclusief 
btw 

0 t/m 10.000 € 0,1165 € 0,1140 

10.001 t/m 50.000 € 0,0424 € 0,0415 

50.001 t/m 10 mln € 0,0113 € 0,0111 

boven 10 mln niet-zakelijk   € 0,0010 € 0,0010 

boven 10 mln zakelijk € 0,0005 € 0,0005 

Op de energiebelasting op elektriciteit, die aan de hand van deze tarieven is berekend, wordt vervolgens per 
elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie (bijvoorbeeld een aansluiting in een eengezinswoning) een 
belastingvermindering van € 318,62 (exclusief btw) per verbruiksperiode van 12 maanden toegepast. Voor 
elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie geldt een belastingvermindering van € 119,62 (exclusief btw). 
  

 

De totale opbrengst van de belastingen op een milieugrondslag (circa € 4,5 miljard in 2011) komt 

voor het grootste deel voor rekening van de energiebelasting. In 2011 bedraagt de opbrengst circa € 

4 miljard, en is daarmee 7 keer zo groot als in 19962. De opbrengst van de energiebelasting is sterk 

toegenomen sinds de invoering in 1996. Vanaf 2013 geldt naast het energiebelastingtarief een aparte 

opslag in verband met de financiering van de SDE+ subsidieregeling. 

 

Kleinverbruikers betalen naar verhouding dus veel meer dan grootverbruikers. De kleinverbruikers  

hebben ook een veel sterkere stijging van de energiebelasting gezien in de afgelopen paar jaren, in 

tegenstelling tot grootverbruikers. Dat is goed te zien via het de tabel ‘Heffingen op energiedragers’  

van het CBS3. Gemiddeld zijn de Total EB inkomsten van de overheid sinds 1996 met 20% per jaar 

gestegen en bedragen nu zo’n 2,5% van de rijksbegroting. 

 

                                                            
2
 CBS (2013): Milieubelastingen en milieuheffingen; opbrengst naar betalingsplichtige (totaal; per jaar) 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81383NED&LA=NL  
3
 CBS (2013): Heffingen op energiedragers http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7522&D1=7-16,25-

32&D2=3&D3=a&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T  

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81383NED&LA=NL
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7522&D1=7-16,25-32&D2=3&D3=a&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=7522&D1=7-16,25-32&D2=3&D3=a&HDR=T,G1&STB=G2&VW=T
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 Inkomsten voor de overheid* 

Energiebelasting (in miljoenen Euros) 1996 2011 Gemiddelde 
groei per jaar 

Gegroeid sinds 
1996 (2012) 

Totaal betalingsplichtigen € 424 € 4087 20% 10x 

Alle economische activiteiten € 279 € 1932 17% 7x 

Overheid en zorg € 33 € 310 20% 9x 

Openbaar bestuur en overheidsdiensten € 9 € 105 22% 12x 

Overig (huishoudens) € 103 € 1740 25% 17x 

*Het CBS presenteert haar cijfers per doelgroep, maar niet per schijf van de energiebelasting en per energiedrager (gas en elektriciteit).  

 

Dat zijn dus de inkomsten uit alle vormen van energie. Of die nu duurzaam is of niet  en of het nu om 

elektriciteit gaat of om gas.  

 

Een effect van de hoge energiebelasting voor huishoudens is het binnen bereik brengen van 

decentrale opwek. In combinatie met de salderingsregeling – de verbruikte elektriciteit wordt 

verminderd met geproduceerde elektriciteit – komen de terugverdientijden voor een Zon-PV 

installatie in het bereik van 5-8 jaar.  

 

Het is tenslotte nog belangrijk om een aantal trends mee te nemen in het bepalen van de verwachte 

opbrengsten van de energiebelasting in de toekomst. Op EU-niveau een doelstelling vastgesteld om 

per land een besparing te realiseren van 20%, vanaf het niveau in 1998. Daarnaast bestaat er een EU 

doelstelling voor 14% duurzaam opgewekte energie.. In het TK (2012) verkiezingsprogramma staat 

zelfs een prognose voor 2050: ‘Onze stip aan de horizon is een Europa dat in 2050 geheel duurzaam 

in de eigen elektriciteitsvraag kan voorzien’. 

2.1.2.2 Energiebesparing door specifieke fiscale voordelen en convenanten 

De Wet milieubeheer schrijft bedrijven voor om te investeren in energiezuinige technieken, als die 

binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor de uitvoering van deze voorschriften en zij kunnen besparingsmaatregelen 

dwingend voorschrijven als een bedrijf een zekere hoeveelheid aan energie gebruikt en de 

maatregel binnen 5 jaar wordt terugverdiend. Handhaving blijkt in de praktijk moeilijk. Uitgezonderd 

van de  bepaling uit de Wet milieubeheer zijn bedrijven die deelnemen aan het CO2-

emissiehandelssysteem of aan convenanten zoals de MJA3.  

 

Nederland doet het niet slecht op het gebied van energiebesparing. KPMG (2013)4 beoordeelt 

Nederland als koploper op het gebied van energiebesparing. En wijdt dat vooral aan onze aftrek- en 

afschrijf maatregelen. Aan de convenanten kan het namelijk niet liggen, die bereiken weinig 

resultaten. Overigens kan hier in het SER-akkoord dat momenteel in de maak is verandering in 

komen, mede op initiatief van het voorstel van Stientje van Veldhoven.  

Investeringen in energiebesparing aftrekken en afschrijven 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het huidige beleid.  
Maatregel Beschrijving Wat kost het & wat levert het op: 

                                                            
4
 KPMG (2013): Green Tax Index http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/green-tax/pages/default.aspx  

http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/green-tax/pages/default.aspx
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Milieuinvesteringsaftrek  Bedrag tot 36%van het investeringsbedrag in 

mindering brengen op de fiscale winst. Het 

percentage van de aftrek is afhankelijk van de 

milieu-effecten en de gangbaarheid van het 

bedrijfsmiddel.  (kun je niet samen gebruiken met 

EIA) 

De overheid heeft minder inkomsten: Door 

sneller afschrijven vermindert de fiscale 

winst en betaalt een bedrijf minder belasting 

in dat  jaar.  

Voor bedrijven betekent dit meer inkomsten: 

Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel 

wat weer gebruikt kan worden voor 

investeringen in duurzame energie 

bijvoorbeeld. 

 

Energieinvesteringsaftrek 

(EIA)  

Met EIA kun je 41,5% van de investeringskosten 

van energiebesparende bedrijfsmiddelen 

aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw 

gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaal je 

minder inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting. (kun je niet samen 

gebruiken met MIA) 

Willekeurige afschrijving 

milieu-investeringen 

(VAMIL)  

Met de VAMIL kan een bedrijf een investering op 

een willekeurig moment afschrijven (tot 75%). 

 
De EIA/MIA, die gebaseerd is op fiscale aftrek, is alleen bruikbaar voor vennootschappen en 
organisaties die winst maken. Critici van het Nederlands energie-besparingsbeleid vinden dat de 
maatregelen uitgebreid zouden moeten worden naar de publieke of non- profit sector. De EIA/MIA 
kan de businesscase voor uitbesteding van energie-efficiency  in de publieke of non- profit sector nog 
aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen of universiteiten zou dit veel 
energiebesparingswinst op kunnen leveren. 
 
Convenanten op basis van inspanningverplichtingen  
Daarnaast zijn in Nederland zijn de meeste industriële grootverbruikers aangesloten bij een van de 
convenanten voor energiebesparing (bedrijven die meedoen aan de convenanten kunnen weer 
aanspraak maken op EIA). 
 

Convenant Benchmarking 
energie-efficiency 

Doelgroep Doelstelling Looptijd 

MJA-I Energie-intensieve industrie (excl. 
energiebedrijven) 

2% energiebesparing/jr. 1990–1999 

Convenant Benchmarking 
energie-efficiency 

Energie-intensieve industrie (incl. 
energiebedrijven) 

Bedrijven behoren tot de Wereldtop qua 
energie-efficiency 

1999–2009 
(geen inspanningen 
sinds 2004) 

MEE Energie-intensieve industrie (incl. 
energiebedrijven) 

Realisatie rendabele maatregelen (terug-
verdientijd < 5 jaar) 

2009-2020 

MJA-II Overige industriële bedrijfstakken & sectoren (totaal ca. 30) 1999-2009 

MJA-II Overige industriële bedrijfstakken & sectoren (totaal ca. 30) okt. 2009 - 2012 

MJA-III
5
 Overige industriële bedrijfstakken & sectoren (totaal 32)

6
 2012-2020 

 
Nederland kent een vrijstelling op basis van vrijwillige afspraken in convenanten voor 

grootverbruikers, dwz als het elektriciteitsgebruik meer is dan € 10mln kWh (hoogste schijf). Het 

tempo voor energiebesparing ligt echter zeer laag in NL (zie kader). Overigens meldt de 

studiecommissie Belastingstelsel in 2010: ‘Het is voor de commissie niet duidelijk wat de bijdrage 

van de convenanten aan de overheidsdoelstellingen is geweest’ 7. Ook uit het Parlementair 

                                                            
5
 Binnen het MJA-convenant tellen ook maatregelen mee op het gebied van duurzame energie, zowel eigen opwekking als inkoop. 

Toename van energieverbruik als gevolg van productietoename wordt niet meegerekend. 
6
 Rijksoverheid (2011) Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2011: 

http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2MJAP1211_Resultaten_Meerjarenafspraken_2011_november_2012.pdf 
7
 Rapport studiecommissie belastingstelsel (2010), http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html  

http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2MJAP1211_Resultaten_Meerjarenafspraken_2011_november_2012.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html
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onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid (2013) blijkt dat ‘Convenanten nauwelijks 

aantoonbaar tot emissiereducties hebben geleid’. 

 
Nederlands bedrijfsleven loopt sterk achter op buitenland ten aanzien van energiebesparing 
Het laatste onafhankelijke onderzoek stamt uit 2010: Uit de monitoringrapportages van de Commissie Benchmarkingmonitoring blijkt dat 
het Convenant Benchmarking zijn doelen niet heeft gerealiseerd. Voor de periode 1999–2007 lag het tempo van energiebesparing in de 
industrie op 0,5%/jaar. Dit tempo ligt lager dan het tempo dat andere industriële bedrijfs-takken realiseerden in het kader van het 
convenant MJA-II (ca. 1,5%/jaar). Tevens ligt het lager dan het ‘autonome besparingstempo’, het tempo dat op basis van autonome 
ontwikkelingen, zonder additioneel beleid, te verwachten valt. Er is daarbij een duidelijk onderscheid tussen de periode tot 2004 (met een 
gemiddeld besparingstempo van 0,8%), en de periode 2005-2007(met 0% besparing). Bij elektriciteitsbedrijven was er sprake van 
‘ontsparing’; dit betekent dat het energiegebruik per eenheid product netto is toegenomen. Overall zal hierdoor bij de 
convenantdeelnemers de afstand tot de Wereldtop qua energie-efficiency toenemen, terwijl de doelstelling juist was dat deze zou 
afnemen. Bij aanvang van het convenant was de efficiency gemiddeld 3,7% beter dan de Wereldtop, ten tijde van de studie naar 
verwachting in 2012 0,7% slechter. De Wereldtop is in convenant gedefinieerd als de 10% meest energie-efficiënte bedrijven ter wereld.  
 
In de rapportage van de overheid (laatste uit 2011)

8
: blijkt ook een zeer laag besparingstempo: 

 

2.1.2.3 CO2 Belasting 

 

Nederland kent verschillende milieubelastingen, echter deze zijn momenteel niet specifiek gebaseerd 

op de uitstoot van CO2. De energiebelasting (op elektriciteit en aardgas) stimuleert weliswaar 

energiezuinigheid en daarmee een vermindering van CO2 uitstoot, echter deze is niet gebaseerd op 

de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het opwekken of gebruiken van deze energievormen. Daarnaast 

zijn er vele andere energievormen en productieprocessen waarin CO2 vrijkomt. Een belasting 

gebaseerd op CO2 productie (uitstoot) zou een bepaalde prijs kunnen zetten op een bepaalde vaste 

hoeveelheid uitgestoten CO2 en dit doorvoeren voor alle relevante brandstoffen en 

productieprocessen.     

Het Europese Emissiehandel Systeem (EU ETS) zet een prijs op CO2 uitstoot in bepaalde sectoren van 

de economie. Onder deze sectoren vallen verschillende vormen van zware industrie (zoals cement/ 

metaal/olie raffinaderijen/papier/glas) en de elektriciteitssector en commerciële luchtvaart – samen 

goed voor ongeveer 45% van de totale uitstoot binnen de EU . Het ETS is een marktmechanisme: er is 

één Europees plafond voor het aantal emissierechten dat per jaar beschikbaar is, bedrijven uit de ETS 

sectoren moeten deze emissierechten kopen via nationale veilingen (deels worden de rechten gratis 

weggegeven – hetgeen afgebouwd wordt) en de rechten kunnen verhandeld worden. Naast het 

afdwingen van een reductie van CO2 uitstoot (het aantal beschikbare rechten gaat elk jaar omlaag) is 

een belangrijk doel van het ETS het stimuleren van innovatie en energiebesparing. Bij schaarste van 

emissierechten stijgt de CO2 prijs, en wordt het voor bedrijven goedkoper om innovatieve en 

energiebesparende maatregelen te nemen, dan om meer emissierechten te kopen. De CO2 prijs is 

echter momenteel, door een overschot aan emissierechten, te laag om een effectieve prikkel voor 

energiebesparing en innovatie te vormen. Met andere woorden: het plafond dat bij voorbaat voor 

                                                            
8
 Rijksoverheid (2011) Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2011: 

http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2MJAP1211_Resultaten_Meerjarenafspraken_2011_november_2012.pdf  

http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/2MJAP1211_Resultaten_Meerjarenafspraken_2011_november_2012.pdf
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elk jaar vastgesteld werd, voordat de gevolgen van de huidige economische crisis duidelijk waren, ligt 

momenteel niet laag genoeg. Het probleem is niet dat de Europese CO2 reductiedoelen niet bereikt 

worden, die worden gemakkelijk gehaald mede dankzij lagere uitstoot door de crisis – het probleem 

het daardoor ontbreken van de prikkel voor innovatie en energiebesparing. Voorstellen voor het uit 

de markt nemen van emissierechten, om zo de CO2 prijs omhoog te krijgen, zijn recentelijk gestrand 

in het Europese Parlement. Wel worden er pogingen gedaan het onderwerp opnieuw aan te kaarten. 

Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, zijn wel voor het uit de markt nemen van 

rechten.   

Het ETS is onderdeel van een breder Europees pakket aan energie- en klimaatmaatregelen. Zo zijn 

voor de sectoren die niet onder het ETS vallen nationale CO2 reductiedoelen per lidstaat bepaald en 

heeft elke lidstaat een doelstelling voor hernieuwbare energie (16% in 2020 voor Nederland) - elke 

lidstaat bepaalt zelf hoe deze doelen te halen. Fiscale maatregelen die CO2 uitstoot belasten zouden 

in Nederland verder bij kunnen dragen aan het behalen van deze doelen.     

Er bestaat in Nederland reeds een zeer beperkte kolenbelasting op “uitslag en invoer”. 

Elektriciteitsproducenten zijn hiervan uitgesloten, omdat zij al onder het ETS vallen (extra nationale 

maatregelen in ETS sectoren worden tot nog toe weinig genomen vanwege de interactie met het 

ETS– zie hoofdstuk 2.2.2.1). Van de huidige beperkte kolenbelasting is het tarief €14,03 per 1,000 kg 

voor de producten steenkool, vaste brandstoffen die uit steenkool zijn gemaakt, bruinkool, geperste 

bruinkool en cokes.    

2.2 Voorgestelde maatregelen 
 

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij de voorstellen op het gebied van fiscale vergroening van 

energie zijn: 

 Sociale en milieubaten, en economische groeikansen 

 Faciliterende overheid. De overheid bepaalt wel de ambitie, maar niet in detail hoe die ambitie 

dient te worden ingevuld. Zij stelt de markt in staat om dat naar diens beste inzicht te doen 

(financieel en niet-financieel) 

 Budgetneutraliteit. Dus niet enkel een additionele aftrekpost, maar wel een bredere 

budgetneutrale stelselherschikking 

 Politieke haalbaarheid. Enerzijds vanuit een internationaal perspectief (niet landelijk proberen 

op te lossen wat enkel internationaal kan), anderzijds vanuit een landelijk perspectief (electoraal 

verkoopbaar). 

 

De hieronder opgenomen voorstellen zijn een selectie van een longlist van ideeën die tegen het licht 

van bovenstaande uitgangspunten zijn gehouden. Het is dus geen compleet overzicht, maar een 

selectie van, naar mening van de werkgroep, de meest kansrijke en zinvolle ideeën. 

2.2.1 Maatregelpakket 1: Energiebesparing 

2.2.1.1 Van degressief naar progressieve energiebelasting  

 

Voorgestelde maatregel 
Schijf-verdeling Nederlands belasting systeem 
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Huidige situatie Voorgestelde situatie
9
 

Schijf 1 en 2 Huishoudens Schijf 5 Huishoudens 

Schijf 3 MKB, zakelijke dienstverleners Schijf 4 MKB, zakelijke dienstverleners 
MKB, overheid die investeren in 

hernieuwbare opwek en energiebesparing. 

Schijf 4 MKB, overheid Schijf 3 MKB, zakelijke dienstverleners 
MKB, overheid 

Schijf 5 Industrie  
(vermoedelijk deel ETS) 

Schijf 2 Grote bedrijven, industrie  
Met uitzonderingen voor Energiebedrijven, 

staal, aluminium (EU ETS), mits zij fors 

investeren in hernieuwbare opwek en 

energiebesparing. 

Schijf 6  
(niet zakelijk) 

Niet-zakelijk, niet deelnemer convenant 

Schijf 6  
(zakelijk) 

Energiebedrijven, staal, aluminium (EU 
ETS), deelnemer convenant 

Schijf 1 Grote bedrijven, industrie  
die niet investeren in hernieuwbare opwek en 
energiebesparing 

 

 Door te investeren in energiebesparing (incl. hernieuwbare opwek) kom je in een gunstig 

energie belastingstarief. Wie niet investeert krijgt een stijgende energiebelasting (dus stijgend 

met verbruik) in een jaarlijks langzaam oplopend percentage. Hiermee wordt de prikkel om te 

investeren ieder jaar sterker.  

 De eisen om in het gunstige belastingtarief te blijven kunnen ieder jaar, of langere periode, 

aangescherpt worden. 

 Met MKB die nu niet te veel kan investeren houden we rekening als overstap door schijf 3 in te 

voeren. We zouden schijf 3, wanneer de economie weer wat beter gaat, op termijn willen laten 

verdwijnen. In 2050, wanneer D66 de stip op de horizon van volledig duurzame energie heeft 

bereikt zal ook de schijf 1 uit het voorstel verdwijnen. 

 

Dergelijke instrumenten moeten goed doorgerekend worden. De impact van een kleine prikkel kan al 

een groot effect hebben. Bijvoorbeeld een verhoging van 1 eurocent per kwh in de dienstensector 

levert de schatkist 330 miljoen euro op. Waarbij het bij een jaarlijkse consumptie van 50 GWh er een 

500.000 euro meer aan energie uitgegeven wordt.  

Met een dergelijke eenzijdige maatregel verdient een investering van 500.000 euro zich in 1 jaar 

terug. De “wortel” maatregel moet zich er dan op richten om de investering van 500.000 ook 

mogelijk te maken.  

 

Toelichting 

In Nederland is de energiebelasting geordend volgens een degressief systeem: per eenheid energie 

legt de overheid minder belasting op naarmate het gebruik hoger is. Nederland kent zo de hoogste 

tarieven voor elektriciteit voor de huishoudens en zakelijke kleingebruikers (eerste schijf).  

Zie voor uitgebreide vergelijking van kosten tussen schijven studie door ECN voor het PBL10. 

 

Internationaal vergeleken, betaalt de Nederlandse consument een hogere gasprijs dan het Europese 

gemiddelde, en voor elektriciteit ongeveer het Europese gemiddelde. Bedrijven met een klein 

                                                            
9
 Belasting wordt (net zoals de huidige situatie) in ons voorstel geheven per eenheid energie per belastingplichtige omdat dit het meest 

overeen komt met het ‘Vervuiler-betaalt’-principe. Je zou er ook voor kunnen kiezen om niet aan te sluiten bij belastingplichtige, maar de 
degressiefactor te koppelen aan een andere economische maatstaf. Bijvoorbeeld: per eenheid energie per werknemer in Nederland, of per 
eenheid energie per geleverde toegevoegde economische waarde in Nederland (belastinggrondslag bv). 
10

 ECN (2010): Referentieraming energie en emissies 2010-2020. 
 http://www.pbl.nl/publicaties/2010/Referentieraming-energie-en-emissies-2010-2020  

http://www.pbl.nl/publicaties/2010/Referentieraming-energie-en-emissies-2010-2020
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verbruik betalen een hogere prijs voor elektriciteit en gas dan elders in Europa. Voor grote 

energieverbruikers zijn de Nederlandse energieprijzen juist lager dan in buurlanden.  

 

Daar bovenop komt nog dat de sterke mate van degressiviteit in de tarieven van de energiebelasting 

heeft geleid tot hoge druk op energiebesparinginspanning van huishoudens (met succes, sinds 2008 

daalt het energieverbruik per huishouden). Terwijl (grotere) bedrijven in het algemeen goedkopere 

besparingsmaatregelen kunnen treffen. Dat is inefficiënt. 

2.2.1.2 Koppel substantieel voordeel aan convenanten  

Voorgestelde maatregel 

Belastingvoordeel te vergroten11 bij deelname aan de vrijwillige afspraken over energiebesparingen.  

 Bedrijven die investeren in verduurzaming krijgen een belastingvoordeel op deze producten en 

op de financiering waarmee het wordt aangeschaft (bestaande EIA, MIA en VAMIL). 

 Verplichtingen in het convenant aanscherpen: koppel inspanningsverplichting aan 

milieuvergunningen12. Behoud van de milieuvergunning op basis van resultaatverplichting. 

Omdat de controle wordt ingepast in een bestaand proces (verkrijgen emissievergunning), 

ontstaat er zo min mogelijk extra bureaucratie. 

 In combinatie met het progressieve EB-systeem, komen bedrijven door in duurzame energie 

opwek en besparing in een gunstig energie belastingstarief. Wie niet investeert krijgt een 

stijgende energiebelasting (dus stijgend met verbruik) in een jaarlijks langzaam oplopend 

percentage. Hiermee wordt de prikkel om te investeren ieder jaar sterker. De convenanten 

kunnen zo gebruikt worden als platform voor kennisuitwisseling. Bedrijven die bijvoorbeeld 

warmte opwekken en warmte nodig hebben zullen elkaar zo eerder vinden. 

 
Voorbeelden van duurzame investeringen: 

 Energie-efficiënte maatregelen, zoals dubbelglas, een nieuwe C.V. ketel, isolatie 

 Visualisatie of monitoring van energie verbruik , en acties naar aanleiding van rapportage. 

 Decentrale opwek, waarvan zon-pv ongetwijfeld de grootste categorie zal zijn. 

 

Toelichting  
In Nederland zijn veel bedrijven aangesloten bij convenanten, maar wordt er, zeker in vergelijking tot 
andere landen, maar weinig besparing gerealiseerd. De convenanten hebben het karakter van een 
inspanningsverplichting voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Er is geen koppeling 
met milieuvergunningen13. De vrijblijvendheid ervan leidt niet tot resultaten. 
 
De geringe stimulus tot besparing is ook geconstateerd door het Parlementair onderzoek ‘Kosten en 
effecten klimaat- en energiebeleid’(2013). De aanbeveling luistert: meer energiebesparing, een 
minder vrijblijvende aanpak, meer gericht op regulering en beprijzing en minder op subsidies en 
convenanten. Wij denken echter dat je best afspraken met bedrijven kunt maken en dat 
convenanten dus waardevol zijn.  
 
Het is goed om door middel van convenanten bedrijven te betrekken bij maatschappelijke 
doelstellingen. Door het vrijblijvende karakter is er momenteel echter geen garantie dat het 
convenant daadwerkelijk tot versnelling van energiebesparing leidt. Interne bedrijfscriteria voor 

                                                            
11

 Het basistarief voor de hoogste Energiebelasting-schijf voor elektriciteit is bijvoorbeeld relatief laag in vergelijking met het basistarief 
voor elektriciteit in Duitsland. 
12

 De Nederlandse emissie-autoriteit (Nea) is op grond van de Wet Milieubeheer het bevoegd gezag om emissievergunningen te verlenen. 
13

 Huidige aanpak toezicht deelnemers MJA op website Infomil: http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/uniforme-
leidraad/aanpak-toezicht-2  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/uniforme-leidraad/aanpak-toezicht-2
http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/uniforme-leidraad/aanpak-toezicht-2
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investeringen in energiebesparende maatregelen worden namelijk met de vrijblijvende convenanten 
niet beïnvloed. Bedrijven richten zich vooral op procesoptimalisatie, niet op het investeren in 
innovatie van nieuwe manieren om energie op te wekken, of andere materialen te gebruiken. Free-
riders worden binnen het huidige systeem beloond. Wij stellen een verbetering voor, zodat een 
effectievere prikkel wordt gegeven voor het nemen van besparingsmaatregelen in de industrie. Er 
bestaan enkele voorbeelden over de grens (zie tabel). 
 
Tabel: Voorbeelden van convenant-constructies en energiebelasting in Europa 

Best practice Omschrijving 

Belgie. 
- audit is vrijwillig 
- adviezen 
implementeren is 
verplicht 

Om efficiënt gebruik van energie in de industrie te stimuleren bestaat sinds 2005 het Auditconvenant. 
Ondernemingen die tot het auditconvenant toetreden, laten vrijwillig een audit uitvoeren om hun 
energiebesparingspotentieel in kaart te brengen. De toegetreden bedrijven verplichten zich om alle 
rendabele energiebesparende maatregelen uit te voeren. Als tegenprestatie maken deze bedrijven 
aanspraak op verlaagde heffingen (accijnzen, bijzondere accijnzen, controleretributie en de bijdrage op 
de energie). Ook kunnen ze degressiviteit genieten op de federale bijdrage voor elektriciteit. 

Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken. 
- afspraken maken is 
vrijwillig 
- afspraken nakomen in 
verplicht 

De energie-intensieve industrie is bijna volledig vrijgesteld van het betalen van de CO2-belasting, mits 
zij deelneemt aan vrijwillige afspraken rondom energiebesparing. Tot 2010 kon je zelfs volledige 
vrijstelling krijgen van energiebelasting.  
 
De convenanten zijn formeel en bindend. Ook staat er een straf op het niet nakomen van de 
convenantafspraken, namelijk het intrekken van het verlaagde belastingtarief 

Duitsland. 
- meedoen is vrijwillig 
- resultaten zijn verplicht 

Energieintensieve bedrijven kunnen 90% teruggaaf krijgen van energie- en elektriciteitsbelasting als 
jaarlijkse energiebesparingsdoelstellingen gehaald worden onder de ‘Klimaschutzvereinbarung’ . Deze is 
echter sinds 2010 gekoppeld aan het realiseren van de doelstellingen uit die overeenkomst. 
 

 

2.2.1.3 Split incentives wegnemen en nudging richting besparing van gebouwde omgeving 

 

Fiscaal beleid kan worden ingezet om gebouw-eigenaars een fiscaal voordeel te geven wanneer zij  
investeren in energiebesparing. En een fiscaal nadeel wanneer investeringen uitblijven. In de huidige 
situatie vallen de baten bij de gebruikers/bewoners van het pand, en draait de eigenaar op voor de 
lasten.  
 
Voorgestelde maatregelen 

 Sociale huur: In het huurbeleid van overheid en corporaties staan het betaalbaar aanbieden en 
houden van huurwoningen centraal. In feite wordt hierbij alleen naar de kale huur gekeken, en 
niet naar de integrale woonlasten inclusief energielasten. Door de corporaties af te rekenen op  
integrale woonlasten, ontstaat er voor corporaties meer ruimte om rendabele energiesystemen 
bij renovaties aan te leggen. 

 Koopwoningen: Differentiatie op basis van energielabel van WOZ-gerelateerde belastingen. 
Zowel de OZB als het eigenwoningforfait kunnen gedifferentieerd worden op basis van het 
energielabel. Wanneer je een woning koopt, betalen de nieuwe eigenaren een laag tarief bij een 
goed energielabel . Bij een slecht energielabel geldt juist een hoog tarief. Wij stellen voor dat het 
systeem in het begin uitsluitend gaat gelden voor mensen die vanaf een bepaalde datum een 
huis kopen.  

 Bedrijven: Split incentives spelen vooral bij die bedrijven (dienstensector en MKB zoals winkels) 
waar de energiekosten vaak slechts een klein deel van de totale bedrijfskosten uitmaken, 
waardoor reductie van energiegebruik geen ‘prioriteit’ heeft. Door schijf 3 (zie maatregel 
progressief EB-systeem)  in te voeren, komt er in elk geval meer prioriteit. 

  Je zou er aan toe kunnen voegen: Elk jaar krijg je een gemeentebelasting op jouw eigen footprint 
(afval, luchtvervuiling, watergebruik). Daarbij staat het gemiddelde van de best presterende 
straat in de betreffende gemeente genoemd als ‘sociale norm’(een succesvolle nudge, zo bewijst 
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recent onderzoek14). Als je zelf energiebesparende activiteiten onderneemt in je gebouw hoef je 
de heffing niet te betalen en kun je de belasting laten kwijtschelden.  

 

Toelichting 

Woningen zijn samen met kantoren, winkels en andere gebouwen goed voor ruim 30% van het totale 

energiegebruik in ons land. Een barrière voor investeringen in energiebesparing zijn mogelijk gevolg 

van een systeem van tegengestelde prikkels (zogenoemde split incentives): de voordelen van de 

investering komen bij de gebruiker, de kosten komen voor rekening van de eigenaar.  

In de woningverhuur is het bovendien vaak zo dat de verhuurder (de eigenaar) de investeringen in 

energiebesparende maatregelen niet kan doorberekenen in de huur. Hierdoor kan de verhuurder 

geen maatregelen treffen die op zich rendabel zijn. In de sociale woningbouw is er niet alleen sprake 

van een bijzondere situatie vanwege onder meer de eigendomsstructuur, ook de regelgeving 

(bijvoorbeeld het huurpuntensysteem), de noodzaak van medewerking van bewoners is 

kenmerkend.  

Op dit moment maken energiebesparende maatregelen slechts zeer beperkt deel uit van het 

woningwaarderingstelsel. Om tot meer mogelijkheden te komen voor doorberekening van 

meerkosten, dient de energieprestatie van de huurwoning (energielabel) zwaarder mee te tellen in 

het woningwaarderingstelsel. 

Voor kantoren geldt vaak dat energiebesparing, hoe rendabel ook, staat door informatiegebrek, en 

andere prioriteiten voor investeringen of consumptieve bestedingen niet bovenaan de 

prioriteitenlijst. De bestaande maatregelen om bedrijven toch te stimuleren om te investeren in 

energiebesparing (EIA en MIA) zijn vaak gericht op nieuwe investeringen. Bijvoorbeeld op die 

momenten dat je je kantoor grootschalig gaat renoveren en bewust nadenkt over aanpassingen in 

isolatie. Het is niet gericht op ‘business as usual’.  

Voorbeelden van split incentives 

 Onderhoudscontracten bestaan vaak uit schoonmaak- en storingswerkzaamheden, en zijn niet gericht op het optimaal inregelen 
van de installaties. Het vervangen van 1 kapotte lamp is zo logischer dan het vervangen van de hele verlichting in LED-verlichting. 

 Huurcontracten inclusief energierekening. Integrale huurcontracten waarin energiegebruik als een gegarandeerd comfortniveau is 
opgenomen bieden de verbruiker geen incentive om te besparen of te isoleren. 

 Huurcontracten exclusief energierekening. Integrale huurcontracten waarin energiegebruik als een gegarandeerd comfortniveau is 
opgenomen bieden de verbruiker geen incentive om te besparen of te isoleren. 

 

2.2.2 Maatregelpakket 2: Belast CO2  

2.2.2.1 Invoeren CO2-heffing 

 

Voorgestelde maatregel 

Om de keuze voor verschillende brandstoffen en technologieën niet voor te schrijven of te 

beïnvloeden vanuit de overheid, maar tegelijkertijd wel de gewenste vergroening te bereiken, kan 

gebruik gemaakt worden van een CO2 heffing. De meest neutrale optie is de volgende: over elke unit 

uitgestoten CO2 een bepaald bedrag heffen. Om dit in de praktijk makkelijker te maken, kan per 

brandstof (kolen/aardgas/LPG etc.) berekend worden hoeveel CO2 uitgestoten wordt voor een vaste 

hoeveelheid brandstof. Daarnaast moet gekeken worden naar CO2 die verder vrijkomt in bepaalde 

productieprocessen. De interactie met een heffing of belasting op elektriciteit moet goed uitgewerkt 

                                                            
14

 WUR (2012) Helpt ‘Nudgen’ bij een gezonde en duurzame keuze?: 
http://files.smart.pr/bd/f4e4e7559bc726e1797c2ad2fd3670/Eindbrochure-Nudgingonderzoek.pdf  

http://files.smart.pr/bd/f4e4e7559bc726e1797c2ad2fd3670/Eindbrochure-Nudgingonderzoek.pdf
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worden (ervan uitgaande dat men een energiebelasting wil blijven gebruiken, zal deze aangepast 

moeten worden op de verhoogde energieprijs veroorzaakt door de CO2 heffing – bijvoorbeeld in het 

geval van energie uit een kolencentrale). De CO2 prijs waarop de heffing gebaseerd is kan vast of 

flexibel zijn, of bijvoorbeeld vast maar lineair toenemend.  

Toelichting 

Bij een heffing als de bovenstaande, is de vraag hoe breed deze toegepast moet worden, en of er 

uitzonderingen gemaakt moeten worden. Momenteel geldt in Nederland weinig extra beleid voor 

sectoren die al onder het Europese emissiehandelsysteem (ETS) vallen (waaronder zware industrie 

en de energiesector). De beperkte kolenbelasting die nu in Nederland bestaat (op invoer en uitslag) is 

bijvoorbeeld zodanig beperkt dat er weinig interactie is met het ETS. Vanwege het Europese plafond 

dat het ETS hanteert, kan elke ton CO2 die in Nederland door aanvullend beleid minder uitgestoten 

wordt, in principe elders in de EU extra uitgestoten worden. Er zijn echter ook goede redenen om 

beleid wel van toepassing te laten zijn op de ETS sectoren – waaronder het feit dat het stimuleren 

van innovatie ergens moet beginnen en uiteindelijk wel klimaatwinst oplevert.  

Als we een CO2 heffing in alle sectoren van toepassing laten zijn, is het wel raadzaam een extra check 

uit te voeren op carbon leakage risico. Mocht een bepaald bedrijf of een bepaalde sector hierdoor 

vrijwel zeker naar het buitenland verhuizen, dan is vanuit het oogpunt van het klimaat niets bereikt. 

Een uitzonderingsregeling kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op hoe onderhevig de bepaalde sector is 

aan internationale concurrentie, hoe makkelijk naar het buitenland verhuisd kan worden, en welk 

percentage van de (productie)uitgaven van het bedrijf beinvloed worden door de heffing. Voor 

sectoren van de economie die niet onder het ETS vallen, bestaat in NL divers beleid (waaronder 

vrijwillige doelen en covenanten). Ook hier moet de interactie met bestaand beleid even onder de 

loep genomen worden. Een sector waarin potentieel nog veel te behalen valt is landbouw, tuinbouw 

en veelteelt. In deze sectoren valt wellicht een slimme combinatie te maken met energiebesparing, 

door bindende convenanten , waarbij het behalen van CO2-reductiedoelen en realiseren van 

energiebesparing beloond worden met een korting op de CO2 heffing.  In het Verenigd Koningkrijk 

kan deze korting oplopen tot wel 90%.  

2.2.2.2 Verbreed brandstoffenbelasting 

 

Voorgestelde maatregel 

Een minder ingrijpende verandering dan een algehele CO2 heffing, is het uitbreiden van het huidige 

beleid: de energiebelasting en de zeer beperkte kolenbelasting. Een kolenbelasting zou gebaseerd 

kunnen worden op uitstoot (in plaats van invoer/uitslag) en voor alle gebruikers en sectoren kunnen 

gelden. 

Toelichting 

Om als overheid geen sterke keuze te maken voor een bepaalde technologie en brandstof, moet in 

dit geval in ieder geval de belasting op aardgas enigszins overeenkomen met de kolenbelasting, en 

moet ook belasting op andere relevante brandstoffen ingevoerd worden. De Nederlandse 

energiebelasting moet ook in dit geval gecorrigeerd worden voor de kolenbelasting. Indien 

kolenbelasting, aardgasbelasting, en andere brandstofbelastingen volledig gebaseerd zijn op de 

hoeveelheid CO2 uitstoot per verbrande hoeveelheid, dan komt dit overeen met een CO2 heffing. 

Door een belasting per brandstof houdt men echter meer keuzevrijheid om eerst beperkt (voor 

bepaalde brandstoffen) beleid te maken. Zo wordt in Finland een CO2 belasting (gebaseerd op de 
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emissies per unit brandstof) toegepast voor gas, diesel, biobrandstoffen, kolen en enkele andere 

vaste brandstoffen, maar niet voor hout of andere biomassa.15  

2.2.2.3 Een CO2 bodemprijs (naar Brits voorbeeld) 

 

Voorgestelde maatregel 

Een interessant buurland op het gebied van fiscale vergroening is het Verenigd Koninkrijk. In het VK is 

in de afgelopen jaren een groot aantal maatregelen doorgevoerd. Hiervoor zijn een aantal specifieke 

redenen die niet perse voor Nederland gelden: zeer ambitieuze nationale doelen die in nationale 

wetgeving zijn vastgelegd (met andere woorden, beleid is noodzakelijk), consensus tussen alle 

politieke partijen dat klimaatbeleid wenselijk is, en minder zware industrie waarvan het 

concurrentievermogen aangetast kan worden. In het VK is reeds sprake van een CO2 heffing, die 

geldt voor elektriciteit, gas, steenkool en LPG. Daarnaast kent het VK een CO2 bodemprijs, welke 

specifiek van toepassing is op de elektriciteitssector. Aangezien de CO2 prijs vanuit het ETS te laag is, 

heeft het VK sinds 1 april 2013 een eigen bodemprijs geïntroduceerd van GBP 15.70 per ton CO2, 

welke lineair stijgt tot GBP 30 in 2020.16 Doel is een prikkel te creëren voor investeringen in minder 

koolstofintensieve methoden van energieopwekking (een prikkel die oorspronkelijk van het ETS uit 

zou moeten gaan). 

2.3 Kwalitatieve toetsing maatregelen  

2.3.1 Maatregelpakket 1: Energiebesparing 

2.3.1.1 Van degressief naar progressieve energiebelasting  

 
Sociale baten en werkgelegenheid 
Waar momenteel energiebesparing vooral wordt behaald door middel van het optimaliseren van 
bedrijfsprocessen, zal er met een hogere belasting meer geïnvesteerd worden in innovatie. Voor het 
bedrijfsleven wordt energiebesparing namelijk interessanter, omdat investeringen zich eerder 
terugverdienen. Bovendien stimuleert verhogen energiebelasting het ondernemen van 
energiebesparende activiteiten, dus meer werk voor de installatie branche door investeringen in 
huizen, gebouwen. 
 
Bedrijven zullen door verhoging energiebelasting extra belastingdruk ervaren. Om hen te verlichten 
bestaan er grofweg twee alternatieven 17: 
 

1. de extra opbrengsten terugsluizen via een verlaging van de belasting op arbeid en/of sociale 
premies (vergroening van belasting)18; In deze variant komen de CO2-tarieven bovenop de 
bestaande tarieven of de nieuwe minimumtarieven gekoppeld aan de energie-inhoud zonder 
compensatie binnen het belastinggebied. De verhoging van belasting op energie, die als 
gevolg hiervan optreedt, zal gecompenseerd worden door verlaging van een ander 
belastinggebied, te weten de belasting op arbeid en sociale premies. 

                                                            
15

 http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/green-tax/Pages/carbon-climate-change.aspx#finland 
16

 http://www.hmrc.gov.uk/climate-change-levy/carbon-pf.htm 

 
17

 Zie voor een uitgebreide beschrijving van effecten van beide terugsluisregelingen: ￼Ecofys (2011) Belastingen op energieproducten, 
elektriciteit en CO2. Gevolgen van herziening van de Energiebelastingrichtlijn voor Nederland, 
http://www.ecofys.com/nl/publicatie/belasting-op-energieproducten-elektriciteit-en-co2/  
18

 Een voorbeeld hiervan is Duitsland, waar de hoogte van de vrijstelling op energiebelasting van de industrie gekoppeld is aan de bijdrage 
aan de pensioenfondsen.  

http://www.hmrc.gov.uk/climate-change-levy/carbon-pf.htm
http://www.ecofys.com/nl/publicatie/belasting-op-energieproducten-elektriciteit-en-co2/
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2. de extra opbrengsten terugsluizen via een verlaging op de vaste belastingen (bijv 
autobelasting MRB en BPM) en de belastingvermindering binnen de energiebelasting. 

3. de extra opbrengsten via fiscale voordelen bij investeringen in energiebesparing en 
duurzame energie. 

 
 
Tussen klein- en grootverbruikers bestaat in Nederland een vrij brede categorie middenverbruikers. 

Vaak vormen de energiekosten een beperkt deel van de totale kosten. Voor deze groep bedrijven 

geldt dat een verhoging van de tarieven van de Nederlandse energiebelasting geen consequenties 

hoeft te hebben voor de concurrentiepositie. De overige landen kennen geen degressieve 

categorieën op basis van de hoeveelheid afgenomen gas of elektriciteit en maken meestal alleen 

onderscheid tussen typen gebruikers (bijvoorbeeld zakelijk, niet-zakelijk en industrie). 

 
Het zal moeilijk zijn om de energie-intensieve bedrijven te compenseren voor de energiebelasting-
verhoging door middel van terugsluis via de directe belastingen omdat het een beperkt aantal 
specifieke bedrijven betreft. Ook zullen deze bedrijven, die over het algemeen onder de reikwijdte 
van het ETS vallen, argumenteren dat zij 'dubbel moeten betalen' voor hun CO2-uitstoot, via het ETS 
en via de energiebelasting. Mogelijke argumenten voor deze specifieke bedrijven: 
Doet niet af aan concurrentievermogen van NL en het Nederlands bedrijfsleven, want:  

 Basisniveau grootverbruikers is elders hoger: In de meeste OESO landen worden grote 

industriële bedrijven weliswaar ontzien van de energiebelasting, maar is het basisniveau van het 

belastingtarief wel hoger19.  

 Bedrijven als Tata Steel, Akzo en DSM, die veel elektriciteit en gas verbruiken, krijgen 

momenteel vrijstelling/verlaging van het betalen van energiebelasting. Mogelijk zouden 

bedrijven die geen directe economische binding hebben met Nederland maar hier wel een 

belangrijke rol vervullen in de economie gecompenseerd kunnen worden. Zij zouden nl extra 

moeten investeren in hernieuwbare opwek van energie. 

 Voor andere bedrijven (verzekeraars, kantoren, supermarkten, de NS etc) die een directe 

economische binding met Nederland hebben is het onwaarschijnlijk dat ze uit Nederland 

vertrekken kan de progressieve maatregel hoe dan ook gelden. 

 
Indien de inkomstenbelasting wordt verlaagd komen mogelijk meer mensen aan het werk. Dit zorgt 
ervoor dat er meer mensen mee doen in de maatschappij.  
 
Milieubaten 
Er is zeer veel potentie tot het opschalen van energiebesparing. De zwaarte van de maatregel zal het 
milieu effect bepalen.  
 
Aangezien er nog een fors potentieel aan kosteneffectieve besparingsmaatregelen in de industrie 

beschikbaar is20, zal dit per saldo een positief effect hebben op energiebesparing in Nederland. 

Echter, nauwelijks zal het voorlopig leiden tot extra reductie van de CO2-uitstoot van 

grootverbruikers. Dit komt vooral doordat de CO2-emissies van de grootverbruikers - Nederlandse 

elektriciteitscentrales en (andere) grootverbruikers van aardgas - onder het plafond van het ETS 

                                                            
19

 Het tarief voor grootverbruikers is in NL lager dan in bijvoorbeeld Duitsland. Hierdoor is er in NL een beperkter belastingvoordeel voor 
het nemen van efficiëntiemaatregelen die aan de vrijstellingen gekoppeld zijn. 
20

 Ecofys (2013): Belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2. Gevolgen van herziening van de Energiebelastingrichtlijn voor 
Nederland. 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/06/belastingen-op-
energieproducten-elektriciteit-en-co2.html  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/06/belastingen-op-energieproducten-elektriciteit-en-co2.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/06/belastingen-op-energieproducten-elektriciteit-en-co2.html


24 
 

vallen. De emissierechten die vrijkomen als gevolg van het terugdringen van emissies in Nederland, 

bieden bedrijven elders in Europa de mogelijkheid om meer CO2 uit te stoten.  

Politiek draagvlak 

 Er is nu brede consensus voor een energie-investeringsfonds zoals ook in het VP 2012 staat. Dit 
zou een aanvulling zijn om een extra stimulans te geven. 

 In juni komt de commissie Kees van Dijkhuizen met een advies voor een eenvoudiger 
belastingstelsel. Mogelijk staan daar aanknopingspunten. In de tussenrepportage zag ik nog niet 
echt iets mbt andere verdeling energiebelasting. 

 Ecofys heeft berekend dat door de (degressieve) vormgeving van de Nederlandse 
energiebelasting, kleinverbruikers met zo’n € 2,8 mld in 2010 meer betaalden dan de werkelijke 
(in- en externe) kosten van energie, maar dat grootverbruikers juist € 1,8 mld te weinig 
betaalden21. Zie ook de factsheets die Ecofys maakte, waarin zij een bedrag aan overheidsgeld 
toerekenen aan het degressieve stelsel en ook de kortingen door mee te doen aan convenanten. 

 De energiebelasting brengt het meest (+/- 5/6) op van alle milieubelastingen. (de overige 
milieubelastingen zijn: Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, Kolenbelasting en Belasting op 
Leidingwater). De inkomsten van de energiebelastingen zullen in de eerste periode omhoog gaan 
omdat de industrie absoluut gezien veel meer energie verbruikt dan huishoudens en MKB. Op 
zichzelf geen schande, want uit analyse blijkt dat de endogene opbrengstontwikkeling van 
milieubelastingen is achtergebleven bij de groei van het BBP22. 

 Als er steeds meer huishoudens en bedrijven zelf hun energie gaan opwekken, zal er - ook als het 
systeem blijft zoals het is - minder energiebelasting geheven kunnen worden. Een aantal kleine 
energie-ondernemers bloggen hier met elkaar over, de verwachte daling van 
energiebelastingopbrengsten ligt volgens hen tussen € 300 en 400 miljoen in 2020. 

 Door terugsluis via inkomens- of winstbelasting worden de milieueffecten meer belast zonder 
dat de gemiddelde belastingdruk voor bedrijven omhoog hoeft te gaan. De analyse van de 
Impact Assessment van de EC laat zien dat ook de economische effecten van terugsluis via 
verlaging van arbeidsbelasting licht positiever uitpakken. Wel zullen bij deze alternatieve 
terugsluis de verdelingseffecten waarschijnlijk groter zijn (Ecofys 2011). Vraag blijft: moeten we 
dit compenseren of accepteren we dit als een gegeven? (‘beloon prestatie…’) Bovendien: het 
energieverbruik van een bedrijf is niet gerelateerd aan het aantal werknemers. Dit is dus geen 
directe compensatie voor met name grootverbruikers. 

2.3.1.2 Koppel substantieel voordeel aan convenanten  

 

Sociale baten en werkgelegenheid 

 Convenanten stimuleren het ondernemen van energiebesparende activiteiten, dus meer werk 
voor de installatie branche door investeringen in huizen, gebouwen. Daarnaast vereist het 
controles (ja dus ook bureaucratie) die volgens mij ook weer uitgevoerd worden door de bouw. 

 Wanneer Nederlandse bedrijven energiezuiniger zijn, zullen zij juist concurrerender zijn. Zeker als 
er een (internationale) CO2-prijs komt. 

 De lagere energiebelasting voor energie-intensieve bedrijven was aanvankelijk een uitruil voor 
het sluiten van convenanten en is gerelateerd aan de internationale concurrentiepositie en het 
feit dat de meeste energie-intensieve bedrijven onder het ETS vallen. 

 Meer mensen aan het werk. Dit zorgt ervoor dat er meer mensen mee doen in de maatschappij.  
 
Milieubaten 
Minder uitstoot door energieverbruik, meer investeringen in duurzame opwek. 
 

                                                            
21

 Ecofys (2013): Overheidsingrepen in de energiemarkt: http://www.ecofys.com/nl/publicatie/overheidsingrepen-in-de-energiemarkt/ . 
22

 Rapport studiecommissie belastingstelsel (2010), http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html
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Volgens CE Delft is er een gemiddelde potentie tot 10% besparing bij bedrijven23 voor 2020. Binnen 
de MJA3 zou dat 23,6 PJ zijn. In 2011 namen 32 sectoren deel aan het MJA-convenant, bij elkaar ruim 
900 deelnemende bedrijven. Deze kunnen worden verdeel in 4 clusters van sectoren. 
  

Tabel: deelnemende MJA3 bedrijven Aantal sectoren 
Verbruik  
(in PJ) 

10% besparing 
(in PJ) 

Industrie 18 160 16 

voeding- en genotmiddelen 9 46 4,6 

diensten 4 16 1,6 

transport 1 14 1,4 

 
Politiek draagvlak 

 er is nu brede consensus voor een energie-investeringsfonds. Dit zou een aanvulling zijn om een 
extra stimulans te geven. 

 Bij het combineren met EIA, MIA en VAMIL zouden deze regelingen mogelijk vergroot moeten 
worden omdat er meer aanvraag zal zijn. 

 Een aantal bedrijven die deelnemen aan het convenant MJA3, doen ook mee aan het ETS. De 
overheid kan hier op grond van het Besluit Omgevingsrecht geen eisen stellen ter bevordering 
van een zuinig gebruik van energie.  

 De doorgerekende energiebelasting-verhoging zou de bereidheid tot medewerking van bedrijven 
aan de in de afgelopen jaren afgesloten convenanten onder druk kunnen zetten. In de meeste 
convenanten is de medewerking van de bedrijven aan de convenanten afhankelijk gemaakt van 
het uitblijven van een energiebelasting-verhoging.  

 De extra bureaucratie kan mogelijk opgevangen worden door het een extra toets binnen 
bestaand proces van emissievergunningen-verlening te maken. 

2.3.2 Split incentives wegnemen  

 
Sociale baten en werkgelegenheid 
Dit zullen vooral veel maatregelen in de gebouwde omgeving betreffen. Daar is nu erg veel behoefte 
aan werkgelegenheid. DE extra werkgelegenheid, vooral in de bouw- en installatiesector, zou volgens 
CE-Delft alleen al door besparing in woningen 210.000-350.000 arbeidsjaren (2013-2020) betreffen.  
 
Bovendien levert dit maatregelpakket meer bewustwording op bij huurders en gebouw-eigenaren 
ten aanzien van energieverbruik, verspilling en besparing.  
 
Milieubaten 
Woningen zijn samen met kantoren, winkels en andere gebouwen goed voor ruim 30% van het totale 
energiegebruik in ons land. Dit is een goede stap in energie efficiëntie. Het potentieel aan 
energiebesparing op eindgebruik in woningen wordt geschat door CE Delft op 99-117 PJ. Primair 
gebruik geldt een besparing tussen 120-136 PJ. Voor bedrijven geldt 33-55 PJ als potentiele besparing 
in de gebouwde omgeving en 56-85 PJ voor het primair gebruik. 
 
Politiek draagvlak 

 We moeten oppassen dat dit niet te veel extra bureaucratie en administratieve rompslomp 
(verschillende facturen, belasting tarieven etc met zich mee gaat brengen). 

 Meer regels en verplichtingen voor bedrijven is zelden leuk voor liberalen. Mogelijk koppelen 
met Green Deals met bedrijven. Waar o.a. ingezet wordt op het wegnemen van hinderlijke wet 
en regelgeving voor groene initiatieven. 

                                                            
23

 CE Delft (2013): Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening: 
http://www.ce.nl/publicatie/energiebesparing_voor_een_duurzame_energievoorziening/1372  

http://www.ce.nl/publicatie/energiebesparing_voor_een_duurzame_energievoorziening/1372
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 Energie efficiency in de openbare ruimte en gebouwen van rijk, provincie en gemeenten zou € 

400 miljoen per jaar kunnen besparen24. 

2.3.3 Maatregelpakket 2: CO2 belasten 

  

De kwalitatieve impact van de verschillende opties voor het belasten van CO2 uitstoot zijn afhankelijk 

van de exacte keuzes die gemaakt worden. De opties variëren van het doorvoeren van een CO2-

heffing op alle mogelijke vormen van uitstoot, tot het verbreden van de huidige brandstofheffingen 

naar meerdere brandstoffen, al dan niet gebaseerd op de daadwerkelijke CO2 uitstoot van de 

specifieke brandstof; er kan daarnaast gevarieerd worden met de typen sectoren die onder het 

beleid vallen (wel/niet ETS sectoren); de CO2 prijs kan variabel zijn of niet, en gebaseerd zijn op de 

ETS prijs of gebaseerd zijn op een nationale bodemprijs (die al dan niet lineair kan toenemen). De 

precieze effecten zullen dan ook nader beoordeeld moeten worden bij het specifiek uitwerken van 

één of meerdere van de opties.  

 

Sociale baten en werkgelegenheid 

Effecten op de werkgelegenheid kunnen aanwezig zijn mocht een sector onderhevig zijn aan 

internationale concurrentie en mocht een CO2 heffing zodanig toegepast worden dat bedrijven aan 

concurrentiepositie verliezen en/of naar het buitenland verhuizen. Als de verwachting daadwerkelijk 

is dat een bepaalde sector of bedrijvengroep naar het buitenland zou vertrekken (carbon leakage) 

dan ligt het voor de hand een uitzondering op het beleid te maken (aangezien in dat geval geen 

klimaatwinst bereikt wordt). Goed uitgewerkt beleid zou derhalve zo ontworpen zijn dat geen grote 

effecten voor de werkgelegenheid optreden. Hier kan een voorbeeld genomen worden aan het VK.  

 

Milieubaten 

De milieubaten van een effectieve belasting gebaseerd op CO2-uitstoot zijn logischerwijze zeer hoog. 

Er is minder uitstoot, doordat het kosteneffectiever wordt om energie te besparen, te investeren in 

productieprocessen die minder uitstoot veroorzaken, andere innovatieve maatregelen te nemen die 

leiden tot minder belasting of speciale kortingen, en te investeren in hernieuwbare energie in plaats 

van kolencentrales (bij een correct berekende CO2 heffing zouden ook andere brandstoffen ten 

opzichte van elkaar precies zoveel voordeliger zijn als dat ze beter zijn voor het milieu – bijvoorbeeld 

in het geval van gas versus kolen). Meer specifiek heeft natuurlijk de ene uitwerking van maatregelen 

nog meer milieubaten dan de andere – dit zal in meer detail bepaald moeten worden.  

 

Politiek draagvlak 

Welke maatregelen gekozen worden is uiteraard mede afhankelijk van de politieke haalbaarheid. Dit 

lijkt het meest relevant bij de vraag voor welke sectoren beleid gemaakt moet worden. Het 

bovenstaande argument van werkgelegenheid, concurrentiepositie en het niet behalen van reducties 

vanwege het Europese ETS plafond, is makkelijk te maken bij een algemeen toe te passen CO2-

heffing waaronder ook de elektriciteitsproducenten en andere ETS sectoren vallen. Er zijn echter 

voldoende redenen om wél beleid in de ETS sectoren door te voeren, waaronder het feit dat 

innovatie de uiteindelijke concurrentiepositie kan verbeteren – en simpelweg nodig is. In de huidige 

Europese politieke situatie lijkt het niet haalbaar eerst het ETS te versterken (door emissierechten 

                                                            
24

 Whitepaper CleanEnergyTech sector; gezamenlijk initiatief van Vereniging FME-CWM (incl. Fedet, VLM en NLA), Duurzame Energie 
Koepel en Uneto-VNI.http://www.dekoepel.org/wp-content/uploads/2012/06/20111128-Position-Paper-CleanEnergyTech-def-27-10-
2011.pdf  

http://www.dekoepel.org/wp-content/uploads/2012/06/20111128-Position-Paper-CleanEnergyTech-def-27-10-2011.pdf
http://www.dekoepel.org/wp-content/uploads/2012/06/20111128-Position-Paper-CleanEnergyTech-def-27-10-2011.pdf
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opzij te zetten en daardoor de CO2 prijs te verbeteren) hoewel Nederland wel tot de groep 

voortrekkerslanden behoort die hier momenteel naar oplossingen zoekt. 

2.4 Randvoorwaarden bij realiseren van de maatregelen 

2.4.1  Energiebesparing 

Randvoorwaarde is dat het Nederlands bedrijfsleven moet blijven kunnen concurreren, liefst nog 

concurrerender worden zelfs. Het is ook belangrijk dat het bedrijfsleven betrokken wordt bij het 

opstellen van de doelstellingen en herziening van belastingen. Dit zou niet van bovenaf opgelegd 

moeten worden, maar gezamenlijk moet er een level playingfield gecreëerd worden. 

Vooral in het geval van opheffen van split incentives zal in communicatie- en voorlichtingstrajecten 

stelselmatig gewezen worden op de mogelijkheden. Bijvoorbeeld om op initiatief van, en in overleg 

met verhuurder en huurder tot maatregelen te komen. 

2.4.2 Belast CO2 

CO2-maatregelen dienen in principe op Europese of mondiale schaal genomen te worden. Nationaal 

beleid is relevant in de huidige situatie, waarin oplossingen op Europese schaal (te) lang op zich laten 

wachten. Een scherpe inzet op Europese schaal blijft tegelijkertijd uiteraard nodig.  



28 
 

3 Mobiliteit 

3.1 Inleiding  
Binnen het thema Mobiliteit hebben wij drie hoofdrichtingen gekozen waarbinnen we één of meer 

maatregelen voorstellen. Deze hoofdrichtingen zijn (1) autogebruik belasten en spreiding ervan 

stimuleren, (2) creëren van fiscale ruimte voor betere mobiliteitskeuzes en (3) stimuleren van 

schonere voertuigen. 

3.1.1 Belasten autogebruik en stimuleren spreiding 

Huidige situatie 

Zoals nader beschreven in volgend hoofdstuk, bestaat nu ongeveer de helft van de 

overheidsbelasting van wegverkeer uit bezit-gebaseerde belasting en de andere helft uit gebruik-

gebaseerde accijns. Het maatschappelijk voordeel van schonere auto’s wordt (beperkt en in 

afnemende mate) gestimuleerd door lagere belastingen op bezit/ aanschaf. De belasting van gebruik 

door accijnzen differentieert niet tussen locaties of tijdstippen of naar mate van uitstoot per liter 

brandstof (wel naar efficiëntie).  

Visie 

Idealiter worden belastingen geheven daar waar maatschappelijke kosten of negatieve effecten 
worden veroorzaakt: 

- bij de aanschaf van een auto dus alleen de effecten die de productie (en evt. de  uiteindelijke 
sloop) met zich meebrengen; 

- voor het bezit alleen de openbare ruimte waar een voertuig standaard beslag op legt (bijv. 
via een parkeervergunning); 

- en bij gebruik voor het (ook indirecte) ruimtegebruik, het gebruik / afschrijving van de 
infrastructuur en de veroorzaakte uitstoot (ook bij de energie-inwinning, als dit daar niet 
belast is). 

In de praktijk leggen de mogelijkheden om deze maatschappelijke kosten of negatieve effecten goed 
te bepalen beperkingen op.  Het is bijvoorbeeld lastig om de werkelijke uitstoot te bepalen; een 
hogere belasting op het bezit van een meer vervuilende auto is daarom een begrijpelijk alternatief.  

3.1.2 Creëren van fiscale ruimte voor betere mobiliteitskeuzes 

 

Huidige situatie en achtergrond 

Overheden, maar zeker ook werkgevers kunnen met verschillende prikkels sturen op reisgedrag van 

mobilisten. Grofweg kan gestuurd worden op vier typen verandering van reisgedrag:  

- Afzien van reizen 

- Keuze voor Modaliteit 

- Tijdstip van reizen  

- Keuze van Route  

 

Globaal kunnen werknemers gebruik maken van twee soorten reiskostenregelingen:  een variabele 

reiskostenvergoeding of een auto van de zaak. De twee belangrijkste fiscale maatregelen die 

onderdeel uitmaken van deze regelingen zijn de onbelaste kilometervergoeding en de bijtelling. Via 

deze fiscale regelingen kan worden gestuurd op goed reisgedrag.  
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Ruim 800.000 werknemers in Nederland kiezen voor een auto van de zaak. Een veel groter deel , 

6.500.000 werknemers, kunnen gebruik maken van een variabele reiskostenvergoeding.25 Vooral bij 

deze laatste groep geven de huidige fiscale regelingen werkgevers en werknemers (en de overheid) 

onvoldoende ruimte om te sturen op (het belonen van) goed reisgedrag. De hoogte van de 

reiskostenvergoeding is namelijk vooral afhankelijk van de afgelegde reisafstand en niet van het 

specifieke reisgedrag.  

Wat is goed reisgedrag? 

Goed reisgedrag draagt bij aan vergroening van de mobiliteit (minder CO2 uitstoot/ verbetering 

luchtkwaliteit) en een betere capaciteitsverdeling van de mobiliteit (minder files/ efficiëntere 

capaciteitsbenutting). Concreet zou een reiskostenregeling die ruimte biedt aan het belonen van 

goed reisgedrag volgend gedrag moeten prikkelen: 

- Reizen op een ander tijdstip/ reizen buiten de spits (forensen, zakelijk verkeer, vrachtverkeer, 

studenten/ scholieren) 

- Keuze van modaliteit/ kiezen voor een duurzaam alternatief (carpool,  schoon vervoer, OV, 

(e-)fiets) 

- Niet reizen/ thuis werken/ dichterbij huis werken  

 

3.1.3 Stimuleren schonere voertuigen 

 

Huidige situatie 

Het Nederlandse belastinglandschap is al behoorlijk fijnmazig als het belasten van emissies betreft. 

In het terugbrengen van totale emissies zijn maatregelen mogelijk die de totale uitstoot terugdringen 

of die aangrijpen op specifieke emissie-effecten. Wat het laatste betreft valt bijvoorbeeld te denken 

aan CO2 en fijnstof. Een eerdere fijnstofheffing is door de rechter afgeschoten. Op het gebied van 

CO2 is de oude BPM omgebouwd tot een CO2 heffing met variabele tarieven, waarbij de 

drempelwaarden elk jaar aangescherpt worden. Ook in internationaal verband is een sterke toename 

van zuiniger autos waarneembaar. 

De benzineaccijns zet een prijs op de totale uitstoot. Opgemerkt dient te worden dat er een vrij 

direct verband bestaat tussen brandstofverbruik en bijvoorbeeld CO2 emissies. 

3.2 Korte beschrijving fiscale landschap mobiliteit 
Zoals te zien in de mobiliteit-kentallen in bijlage 1 is autoverkeer de meest aanwezige vorm van 

mobiliteit (met bijna driekwart van alle reizigerskilometers). Voor autobezit- en gebruik zijn de 

volgende belastingen en accijnzen van toepassing: 

 Inkomsten voor de 

overheid (2013)26 

BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) is een belasting die 

wordt betaald bij aanschaf van een voertuig, op basis van de CO2-uitstoot. 

Deze belasting is 0 voor zeer schone auto’s (<95 g/km bij benzine, <70 g/km 

1,502 miljard euro 

                                                            
25 Verdeling Vervoerswijzen, CBS/ VNA (oorspronkelijk bron nog achterhalen) 
26 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED; 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED
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bij diesel) en loopt progressief op (met toenemende extra kosten per extra 

g/km CO2-uitstoot).27  

 

MRB (MotorRijtuigenBelasting) is een periodieke belasting op autobezit, 

afhankelijk van het gewicht en  de brandstof van het voertuig. De huidige 

vrijstelling van MRB voor zeer zuinige auto’s wordt afgebouwd28. Hieronder 

valt ook het ‘Eurovignet’,  een belasting voor zware voertuigen. 

3,707 miljard euro 

De provinciale ‘opcenten’ worden samen met de MRB geïnd; dit is een vast 

jaarlijks bedrag dat afhankelijk is van de provincie van de autobezitter en in 

2013 ligt tussen 68 en 95 euro29 . 

1,432 miljard euro 

(provincies) 

Brandstofaccijns wordt geheven om het autogebruik te belasten; deze liggen 

momenteel op €0,75 per liter benzine, €0,44 per liter diesel30. Voor rode 

diesel voor scheepvaart en kerosine voor vliegtuigen geldt geen accijns 

(meer). 

7,585 miljard euro  

 
Hierbij is het van belang de volgende regelingen in ogenschouw te nemen: 

- Aftrekbaarheid reiskosten werkverkeer: kosten voor woon-werkverkeer (tot max. €2036) 
zijn aftrekbaar op de inkomstenbelasting, waardoor de werkelijke kosten hiervoor 
(afhankelijk van de hoogte van het inkomen)37% tot 52% lager komen te liggen. De kosten 
voor een leaseauto en brandstof vallen hier ook onder31. 

o Daarnaast bestaan er nog verschillende andere fiscale vrijstellingen en 
mogelijkheden. De belangrijkste hierbij is de onbelaste reiskostenvergoeding tot 
maximaal 19 cent per kilometer aan een werknemer. Deze kan voor alle modaliteiten 
worden ingezet.  

o Bij OV gebruik kunnen in plaats van 19 cent per km ook de werkelijke 
kosten belasting vrij worden vergoed. Afspraken hierover staan vaak vastgelegd in 
een arbeidscontract of CAO.  

 
- Bijtelling: om te compenseren voor het hieruit voortvloeiende oneigenlijke fiscale voordeel 

bij privégebruik van een leaseauto, geldt dan een jaarlijkse bijtelling van standaard 25% van 
de cataloguswaarde op het belastbaar inkomen; voor zuinige auto’s ligt dit percentage 
lager32. 

 
- Fiscale regelingen mbt stimuleren OV/fietsen/ zuinigere auto’s: 

o Een fiscale prikkel om carpoolen aan te moedigen is in 2004 afgelopen. 
Met een reiskostenvergoeding kunnen carpool km’s nog wel worden gedeclareerd.   

                                                            
27 http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/belasting_personeneautos_motorrijwielen_bpm02
11z27fd.pdf 
28 http://download.belastingdienst.nl/.../tarieven_mrb_01072012_mb0181z23fd.pdf 
29 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLnl&LA=nl&PA=80889NED&VW=T 
30http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/btw-en-accijns  
31 http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/u_r
eist_naar_uw_werk/openbaar_vervoer/tabel_reisaftrek_openbaar_vervoer 
32 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/autobelastingen/auto-van-de-zaak 

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/belasting_personeneautos_motorrijwielen_bpm0211z27fd.pdf
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/belasting_personeneautos_motorrijwielen_bpm0211z27fd.pdf
http://download.belastingdienst.nl/.../tarieven_mrb_01072012_mb0181z23fd.pdf
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLnl&LA=nl&PA=80889NED&VW=T
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/btw-en-accijns
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/autobelastingen/auto-van-de-zaak
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o Tot slot worden mobilisten geprikkeld om niet te reizen door thuis te 
werken. Kosten voor het inrichten van een werkplaats thuis zijn deels fiscaal 
aftrekbaar.33 

o Met de werkkostenregeling  heeft de werkgever fiscale ruimte om 
onbelaste onkosten vergoedingen, voor bijvoorbeeld een fiets, uit te keren aan de 
werknemer. 

 
Andere vormen van vervoer veroorzaken over het algemeen (veel) minder maatschappelijke kosten 

en worden niet (direct) door de overheid belast. Voor openbaar vervoer worden de kosten voor de 

vervoerder (NS, Connexion, etc.) deels bekostigd door de reiziger en deels door een bijdrage van de 

overheid. 

 

 

                                                            
33 Slim Benutten: bereikbaarheidsmaatregelen op een Rij, Ministerie van Infrastructuur en Milieu/ KIM, juni 
2011: pp. 31-40, http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/belasting/reiskostenvergoeding en 
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie/werkkostenregeling  

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/belasting/reiskostenvergoeding
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie/werkkostenregeling
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3.3 Voorgestelde maatregelen 

3.3.1 Belasten autogebruik en stimuleren spreiding 

3.3.1.1 Kilometerheffing 

Een effectieve en veelbesproken maatregel om autogebruik te belasten en tegelijk spreiding te 

stimuleren is de kilometerheffing, een vorm van beprijzing. Er zijn ook andere vormen van beprijzing, 

maar gezien het feit dat kilometerheffing een duidelijke plaats heeft in het programma van D66 en 

ook door de meeste partijen wordt omarmd, laten we deze andere vormen buiten beschouwing. 

 

D66 stelt een kilometertarief voor dat varieert van 5 tot 11 eurocent. Mogelijk benadert een hogere 

vergoeding per kilometer de werkelijke maatschappelijke kosten beter en zou dit op termijn 

wenselijk zijn om tot een optimale werking te komen. Op de korte termijn is het echter het 

belangrijkst als eerste stap het systeem in te voeren, en de overheid deze knoppen te bieden om 

beleid na te streven. 

 

Beprijzing biedt de mogelijkheid om ook naar locatie, tijdstip en uitstoot te differentiëren en het 

wegverkeer zo te belasten dat de bovenbeschreven ideale situatie wordt benaderd. De maatregel is 

echter wel ingrijpend en vereist grote investeringen in een systeem dat het gebruik en de locatie van 

voertuigen registreert.  

 

Er zijn geen andere landen waar een systeem van kilometerheffing in werking is. Wel zijn er al andere 

vormen van beprijzing actief, zoals een gebiedsheffing (vast bedrag om in een bepaald gebied te 

rijden, bijv. het centrum van Londen of Singapore) of het gebruik van betaalstroken, zoals in de V.S.  

De invoering van kilometerheffing gaat logischerwijs gepaard met een verlaging (of mogelijk zelfs 

afschaffing) van de BPM, de MRB en brandstofaccijnzen. Hiermee is het mogelijk deze maatregel 

budgetneutraal in te voeren. 

3.3.1.2 Vrachtwagen-MAUT 

Vrachtwagens hebben een onevenredig grote bijdrage in congestie en zorgen daarbij voor een 

snellere afschrijving van de infrastructuur.  Een specifieke gebruikersbelasting voor vrachtwagens kan 

onderdeel uitmaken van een systeem van kilometerheffing, maar kan ook daarbuiten gerealiseerd 

worden. Ook hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar periode (spits, overdag) en locatie (op de 

drukste snelwegen)  

Deze maatregel is aanmerkelijk eenvoudiger in te voeren dan het hele systeem van kilometerheffing 

en is al in gebruik in Duitsland (MAUT), Zwitserland (LSVA) en Oostenrijk. 

3.3.1.3 Gestaffelde bijtelling 

Momenteel betaalt iedere berijder evenveel bijtelling, ongeacht de hoeveelheid privégebruik van het 

voertuig. Bij gestaffelde bijtelling hangt de hoogte van de bijtelling af van de hoeveelheid 

privégebruik. Hoe hoger het privégebruik, hoe hoger het bijtellingspercentage. Dit gaat in ‘staffels’, 

klassen voor het aantal privékilometers. Voor aftrekbaarheid van reiskosten moet een gebruiker dus 

kunnen aantonen dat deze kilometers voor werkdoeleinden zijn gemaakt. 

 

Het voornemen van het kabinet is om deze regeling op korte termijn in te voeren voor bestelwagens. 

Op langere termijn zou dit uitgebreid kunnen worden naar personenauto’s.  
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3.3.2 Creëren van fiscale ruimte voor werkgevers en werknemers voor goed reisgedrag 

Bij deze maatregel krijgen werkgevers de ruimte zelfstandig te sturen op goed reisgedrag van 

werknemers door (fiscale) ruimte te bieden op basis van een bedrijfsmobiliteitsbudget. 34  Iedere 

werkgever krijgt de mogelijkheid  om op basis van de maximale onbelaste kilometervergoeding op 

bedrijfsniveau zelfstandig te bepalen op welke wijze reiskosten worden uitgekeerd aan werknemers. 

Hierbij kunnen bedrijfsdoelstellingen (CO2 reductie, kostenreductie, modern werkgeverschap etc)  en 

persoonlijke mobiliteitsbehoeften leidend zijn. Bovendien krijgen werknemers meer keuzevrijheid in 

de wijze van reizen en wordt niet langer alleen beloond op basis van het aantal afgelegde kilometers. 
35 Op basis van het bedrijfsmobiiteitsbudget kan een werkgever in overleg met haar werknemers 

bijvoorbeeld voor kiezen om ook thuiswerken te belonen of een hogere kilometervergoeding uit te 

keren voor fietsgebruik. Maar werkgevers kunnen er ook voor kiezen om op basis van het 

bedrijfsmobiliteitsbudget voor haar werknemers persoonlijke mobilteitsbudgetten beschikbaar te 

stellen die werknemers naar eigen invulling kunnen gebruiken.  

 

Het huidig kabinet gaat mogelijk experimenteren met deze maatregel. Het werkgeverscollectief B50 

is initiator van deze maatregelen. Initiatief voor het starten van het experimenten ligt bij de 

departementen Infrastructuur & Milieu en Financiën. Er is nog wel enige weerstand: nieuwe fiscale 

ruimte kan verkapt loon zijn & uitvoering brengt teveel kosten voor werkgevers met zich mee.  

3.3.3 Stimuleren schonere voertuigen 

3.3.3.1 Verhoging benzineaccijns 

Verhoging van de benzineaccijns is aantrekkelijk doordat het op eenvoudige wijze een prijs zet op 

vervuiling, die ook nog evenredig is met de mate van vervuiling. Daarnaast is het een directe 

verbruiksbelasting, in tegenstelling tot de CO2 taks die onafhankelijk van gebruik van de auto 

geheven wordt. De accijns staat nu op 75 cent per liter. Omgerekend naar 2012 euro’s, was de 

accijns in 1998 78,5 cent per liter 36. Optrekken naar het historische niveau brengt de prijs van 

vervuiling dus gelijk aan die rond de eeuwwisseling.  

3.3.3.2 Progressievere tarieven CO2 taks 

Wegverkeer is de bron van 25-30% van Europese CO2 uitstoot. Het doel van de Europese Commissie 

is de gemiddelde CO2 uitstoot van auto’s in 2020 ten opzichte van 2007 met 45% terug te brengen.  

Nederland heeft de BPM omgevormd tot een CO2 taks bij aankoop. In andere landen blijkt 

vergelijkbaar beleid tot goede resultaten te leiden.37  

                                                            
34  Dit mobiliteitsbudget bedraagt maximaal 19 ct per km X het totaal jaarlijks woon-werkafstanden van al haar 
werknemers. 
35 Rapportage Slim Reisbudget: Kansen en mogelijkheden door B50 werkgroep Mobiliteitsbudget, B50/ 
Platform SWSR, 23 januari 2012, pp. 1-19 
36 http://sargasso.nl/benzineaccijns-2012-in-perspectief 
37 SMMT, New Car CO2 report 2013 
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Hetzelfde Britse onderzoek laat zien dat sinds 2007 het percentage verkochte auto’s met een CO2 

uitstoot lager dan 130g/km gestegen is van 10% naar 55%. Consumenten passen hun aankoopgedrag 

op verschillende manieren aan: het aandeel alternatieve aandrijvingen stijgt snel, het aandeel kleine 

auto’s neemt toe, binnen een klasse worden zuiniger auto’s populairder en het % diesels neemt toe. 

In Nederland heeft een BPM met een aantal schijven, welke leiden tot verschillende CO2 tarieven per 

gram. De drempelwaarden voor de schijven worden tot 2015 elk jaar naar beneden bijgesteld. De 

tarieven per gram boven de drempelwaarde dalen echter ook. Dit is niet altijd zo geweest; tot 2013 

daalden de drempelwaarden voor de schijven en stegen de tarieven. Het is onduidelijk waarom hier 

afstand van genomen wordt. Het succes van het beleid om gedragsverandering tot stand te brengen 

zou eerder nopen tot een progressievere toepassing. Binnen het huidige belastingregime zijn 

voldoende maatregelen om consumenten regelzekerheid te bieden. 

 Enig “gevaar” van het beleid is dat succes leidt tot minder schatkistinkomsten door 

verschuivingseffecten en lagere accijnsopbrengsten door een lager brandstofgebruik. Anderszijds, 

aangezien de externaliteiten van uitstoot bij lange na niet voldoende ingeprijsd zijn, heeft succesvol 

beleid per definitie een positieve maatschappelijke opbrengst. Enige korte termijn negatieve impact 

op de schatkist zou daarom geen factor van belang in de overweging te zijn. 

3.3.3.3 Fiscaal stimuleren versneld opwarmen katalysatoren  

Er zijn technische mogelijkheden om een katalysator sneller op bedrijfstemperatuur te laten komen 

of langer op bedrijstemperatuur te houden. Aangezien men inschat dat 60-80% van uitstoot 
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veroorzaakt wordt in de eerste 2 minuten na een koude start38,  met name van CO, is hier potentieel 

een grote winst te boeken. Naarmate katalysatoren beter worden, wordt het koude start percentage 

hoger. Overwogen kan worden de prijs van een nieuwste generatie katalysator BTW vrij te maken.  

Toelichting 

Uitstoot is veel groter op specifieke momenten, met name het rijden met koude motor. Dit komt 

door twee effecten:  

- Opwarmen motor, waardoor een rijker mengsel noodzakelijker is. Dit leidt tot een hoger 

brandstofverbruik, wat in essentie via accijnzen beprijsd is. Tegelijkertijd vindt een 

onvollediger verbranding plaats waardoor de uitstootmix vervuilender is dan wanneer de 

motor op temperatuur is. 

- Opwarmen katalysator. Deze moet op bedrijfstemperatuur komen en heeft dus in eerste 

instantie nauwelijks effect, juist op het moment dat een werkzame katalysator de meeste 

impact heeft. 

De meest effectieve methode is uiteraard het voorkomen van korte ritten (anders gezegd; het 

verminderen van het aantal starts per km). Dit kan aangepakt worden via het stimuleren van een 

andere mobiliteitsmix. Daarnaast valt wellicht nog winst te halen door versneld opwarmende 

katalysatoren fiscaal te bevoordelen.  

3.4 Kwalitatieve toetsing maatregelen  

3.4.1 Belasten autogebruik en stimuleren spreiding 

3.4.1.1 Beprijzing 

De sociale baten van beprijzing, gevormd door de afname van verloren tijd in files, zijn evident. 

Indirect heeft dit ook grote milieubaten tot gevolg. De implementatie van het systeem brengt 

behoorlijke kosten met zich mee, maar heeft daarmee ook een positief effect op de 

werkgelegenheid.  

3.4.1.2 Vrachtwagen-MAUT 

Het introduceren van een gebruik-gebaseerde belasting voor vrachtwagens heeft een afname van de 

congestie tot gevolg en daarmee een toename van de sociale baten, hoewel dit verminderd wordt 

door de beperking die aan de transportsector wordt opgelegd. Het lager aantal 

vrachtwagenkilometers en de afname van congestie leidt ook tot milieubaten. Bovendien kan deze 

maatregel leiden tot een verschuiving naar rail en (binnen)vaart, zeker als deze maatregel gepaard 

gaat met stimulerende maatregelen voor deze modaliteiten. 

3.4.1.3 Gestaffelde bijtelling 

De gestaffelde bijtelling heeft als effect dat kosten voor privégebruik beter worden doorberekend 

aan de gebruiker. Hierdoor zal het autogebruik afnemen, wat leidt tot (beperkte) milieubaten. 

Aangezien het hierbij gaat om privégebruik van auto’s van de zaak, zal deze afname vooral  buiten de 

spits plaatsvinden. De afname van congestie is dus beperkt.  

                                                            
38 http://www.nrel.gov/vehiclesandfuels/energystorage/pdfs/techbr.pdf . Er is sprake van variabiliteit in de 
schattingen, maar koude start uitstoot is substantieel. 

http://www.nrel.gov/vehiclesandfuels/energystorage/pdfs/techbr.pdf
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3.4.2 Creëren van fiscale ruimte voor werkgevers en werknemers voor goed reisgedrag 

Fiscale ruimte voor werkgevers t.b.v goed reisgedrag kan een toename van de arbeidsproductiviteit 

(vitaliteit van werknemer, minder voertuigverliesuren/ minder files) tot gevolg hebben. Daarnaast 

wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling van  

 van nieuwe mobiliteitsdiensten (ontwikkeling slimme reistoepassingen/ vervoersvormen).  Verder 

biedt de fiscale ruimte werkgevers invulling te geven aan modern werkgeverschap (ruimte werkgever 

om innovatieve mobiliteitsregelingen aan te bieden, grotere keuzevrijheid voor werknemer over 

wijze van reizen) . Sociale zekerheden moeten wel opnieuw worden verdeeld.   

(bedrijfsmobiliteitsbudgetten moeten onderdeel gaan uitmaken van nieuwe CAO’s en 

arbeidscontracten, oude afspraken/ zekerheden worden geschrapt. Wanneer werkgevers de fiscale 

ruimte gebruiken om te sturen om schoner vervoer kan deze maatregelen een grote bijdrage leveren 

aan  CO2 reductie (minder auto kilometers, meer thuiswerkers, meer duurzaam vervoer). Het 

creëren van fiscale ruimte voor werkgevers kan rekenen op redelijk draagvlak. Het ministerie van 

I&M steunt het initiatief omdat het bijdraagt aan doelstellingen om files te reduceren en schoon 

vervoer/ ov te stimuleren. Het ministerie van Financiën is voorstander van vereenvoudiging van 

reiskostenregelingen. Anderzijds bestaat wel de angst dat de nieuwe fiscale ruimte ingevuld wordt 

als verkoopt loon. Werkgevers zijn enthousiast over de extra ruimte die zij krijgen en eventuele 

besparingen mogelijkheden. Zij zullen er natuurlijk wel op toezien dat de uitvoering van het 

bedrijfsmobiliteitsbudget niet tot teveel (extra) uitvoeringskosten zal leiden.   

3.4.3 Stimuleren schonere voertuigen 

3.4.3.1 Verhoging benzineaccijns 

Sociale baten en Werkgelegenheid 

Toename werkgelegenheid als opbrengst ingezet wordt voor het verlagen van andere belastingen, 

bijvoorbeeld op arbeid, of, in huidige economische situatie, als opbrengst wordt ingezet voor 

financiering directe staatsuitgaven. Er zijn ongeveer €10 miljoen aan vermeden maatschappelijke 

kosten.  

 

Milieubaten 

De uitstootverlaging is evenredig met de vermindering van het brandstofverbruik, dus 1% lagere 

uitstoot op lange termijn. 

 

Politiek draagvlak 

Belasting is erg zichtbaar en het “kwartje van Kok” beïnvloedt draagvlak voor deze maatregel nog 

steeds negatief 

 

3.4.3.2 Progressievere tarieven CO2 taks 

Sociale baten en werkgelegenheid 

Toename werkgelegenheid als opbrengst ingezet wordt voor het verlagen van andere belastingen, 

bijvoorbeeld op arbeid, of, in huidige economische situatie, als opbrengst wordt ingezet voor 

financiering directe staatsuitgaven. Bovendien ongeveer €180-240 miljoen aan vermeden 

maatschappelijke kosten 

 

Milieubaten 

- Vermindering uitstoot CO2 door wegverkeer met 35% ofwel 10% van totale uitstoot 
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- Vermindering overige uitstoot met 15% 

 

Politiek draagvlak 

Huidig beleid wordt algemeen geaccepteerd. Er is geen aanleiding te denken dat aanscherpen dit 

verandert. 

3.5 Kwantitatieve analyse van de impact van de maatregelen 
Gezien de enorme complexiteit, reikt een effectieve kwantitatieve doorrekening van de maatregelen 

voor de studiegroep te ver. Wel is er voor een aantal maatregelen kwantitatieve data uit literatuur 

beschikbaar; dit wordt hieronder beschreven. Daarnaast worden concrete aanbevelingen gedaan 

voor kwantitatieve onderzoeksvragen die via moties aan de regering gesteld kunnen worden.  

3.5.1 Kilometerheffing (volgens D66 programma verkiezingen 2010) 

Maatschappelijke baten39 

- Reistijdbaten + 1¼ mld euro/jaar 

- Mobiliteitsverlies door minder autogebruik − ½ mld euro/jaar 

Milieu40 

- Autogebruik: − 10 à − 15%. Dit betekent bij jaarlijks ca. 100 miljard  autokilometers41 en een 

gemiddelde CO2-uitstoot van 140 g/km42 een vermindering van 1,4 – 2,8 miljard kilo CO2-

uitstoot 

- OV-gebruik: + 10% . Aangezien dit een toename is ten opzichten van een 6 x lager aantal OV-

km.’s  dan autokm’s en hiervan een groot deel treinkilometers betreft, achten we de 

toename van CO2-uitstoot op dit vlak insignificant. 

Kosten/ baten voor de schatkist 

- Als de mate waarin de BPM en MRB worden teruggeschroefd afhankelijk gemaakt worden 

van de inkomsten van de kilometerheffing min de (afschrijving van) de implementatiekosten, 

is dit budgetneutraal uit te voeren. 

3.5.2 Vrachtwagen-MAUT 

Sociale baten 

- Hiervoor is nog nader onderzoek noodzakelijk. Op basis van een vergelijking met de effecten 

van kilometerheffing voor alle voertuigen, verwachten wij de reistijdbaten in de orde grootte 

van 200 miljoen euro per jaar. 

Milieubaten 

- 3 – 10% afname van vrachtwagenkilometers t.o.v. autonome ontwikkeling43, wat bij 2,5 

miljard  vrachtwagenkilometers44 en een gemiddelde CO2-uitstoot van 1000 g/km45 (bij 

gemiddelde belading van 10 ton) een vermindering van 0,1 – 0,25 miljard kilo CO2-uitstoot 

- In Duitsland is hierbij een afname zichtbaar van de ongeladen ritten van ca. 6%46  

                                                            
39 “Keuzes in kaart 2011-2015”, Effecten van negen verkiezingsprogramma's op economie en milieu, CPB en 
PBL 
40 “Keuzes in kaart 2011-2015”, Effecten van negen verkiezingsprogramma's op economie en milieu, CPB en 
PBL 
41 http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?DM=SLNL&PA=81126NED&VW=T 
42 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0134-Koolstofdioxide-emissie-per-
voertuigkilometer-voor-personenauto%27s.html?i=5-20 
43 http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/media/2010_07_briefing_effects_of_lorry_charging.pdf 
44 http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?DM=SLNL&PA=81126NED&VW=T 
45 http://www.emissieberekenen.nl/filelib/file/Overzicht-emissiefactoren-v3.pdf 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?DM=SLNL&PA=81126NED&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?DM=SLNL&PA=81126NED&VW=T
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Kosten/baten voor de schatkist 

- In Duitsland heeft de vrachtwagen-MAUT sinds de invoering jaarlijks 2,9 tot 4,3 miljard euro 

opgebracht; in Nederland worden bij een soortgelijke invoering jaarlijkse inkomsten van ca. 

600 miljoen euro verwacht47 

3.5.3 Gestaffelde bijtelling 

Goede cijfers over de verwachte effecten van de gestaffelde bijtelling hebben we niet kunnen 

vinden. Aangezien deze maatregel momenteel reeds (deels) ingevoerd wordt, zal het Ministerie van 

Financiën zeker over zulke cijfers beschikken. 

3.5.4 Bedrijfsmobiliteitsbudget 

Maatschappelijke baten 

- Op basis van eerdere berekening zou een doorvoering van het persoonlijk mobiliteitsbudget  

kunnen leiden tot -1,7% minder auto kilometers (447,1 miljoen km’s) en -1,5% minder OV 

kilometers (165 miljoen km’s (onderzoek geconcentreerd op effect NIET REIZEN. 

Verschuiving naar andere modaliteit of effect op zakelijk verkeer nog niet meegenomen in 

onderzoek). 48 

- Vergroting arbeidsproductiviteit kan mogelijk worden uitgedrukt op basis van  kengetallen 

over economische schade door file/ Voertuig verliesuren 

Milieubaten 

- Op basis van bovenstaande kengetallen kan mogelijk een reductie CO2 voor auto verkeer 

woon werk worden gerealiseerd van 89.420 ton CO2. (5000 km automobiliteit is 1 ton co2) 49 

Kosten/ baten voor de schatkist 

- De voorgenomen maatregel ”schrappen forensentaks” (schrappen onbelaste 

kilometervergoeding woon werk verkeer) zou ongeveer 1,3 mld euro opleveren 

- In principe blijven uitgaven schatkast gelijk. Bedrag is wel beter binnen kaders te houden, nu 

zit er geen rem op aantal te declareren kilometers. Eventueel kan overheid uitgaven nog 

beperken door een max op aantal kilometers/ bedrijfsmobiliteitsbudget vast te stellen. Of in 

ruil voor fiscale ruimte voor bedrijven, de onbelaste kilometer vergoeding van 19 cent naar 

beneden bij stellen.  

3.5.5 Verhoging benzineaccijns 

Milieubaten 

- Bij een stijging van de accijns met 5%, stijgt de benzineprijs met ongeveer 2% en leidt de 

maatregel op korte termijn tot 0.2-0.4% lagere brandstofgebruik. Op lange termijn is dit 0.6-1%. 

Aangenomen kan worden dat uitstoot evenredig is met verstookte brandstof. Onderzoek toont 

                                                                                                                                                                                          
46 http://en.wikipedia.org/wiki/LKW-Maut 
47 Mobiliteit en water, rapport brede heroverwegingen, ABGP: http://www.abgp.nl/l/library/download/133819 
48 Rapportage Slim Reisbudget: Kansen en mogelijkheden door B50 werkgroep Mobiliteitsbudget, B50/ 
Platform SWSR, 23 januari 2012, pp. 1-19 
49 Rapportage Slim Reisbudget: Kansen en mogelijkheden door B50 werkgroep Mobiliteitsbudget, B50/ 
Platform SWSR, 23 januari 2012, pp. 1-19 
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verder aan dat zowel op de korte en lange termijn het effect voor het overgrote deel in minder 

gereden kilometers zit.50 Uitstootvermindering en volumevermindering gaan dus hand in hand.  

Maatschappelijke baten 

- De marginale kosten van luchtverontreiniging door wegverkeer wordt in Vlaams onderzoek 

geschat op tussen 0,75 – 1,2 euro per 100 km.51  Hiervan is CO2 ongeveer 0,35 euro. Aangezien 

er in Nederland door personenauto’s gezamenlijk zo’n 100 miljard kilometer wordt afgelegd52 

zijn de totale verontreinigingskosten in te schatten op 750 miljoen a 1,2 miljard euro. 

Aangenomen dat uitstoot min of meer evenredig is met verstookte brandstof, betekent 1% 

lagere brandstofgebruik ongeveer 10 miljoen euro lagere maatschappelijke kosten. Daarnaast 

gaat de consument minder rijden. Uitgaande van totale brandstofverkopen van 20-25 miljard 

euro en 1% verlaging van de brandstofconsumptie, bespaart de Nederlander 200-250 miljoen 

aan brandstofuitgaven. 

Kosten/baten voor de schatkist: 

- Verhoging van de benzineaccijns met 5% leidt tot een prijsstijging van 2% en  bij een 

prijselasticiteit van benzine53 van 0.1 - 0.2  (korte termijn) en 0.3 - 0.5 (lange termijn) tot een 

opbrengstverhoging van 4.8-4.6% (kort) en 4-4.4% (lange termijn).  Bij een huidige opbrengst van 

€7.5 miljard betekent dit ruim €360 miljoen opbrengststijging op korte en €300 miljoen op lange 

termijn 

3.5.6 Progressievere tarieven CO2 taks 

Sociale baten 

- De maatschappelijke kosten van CO2 uitstoot door personenauto’s kunnen berekend worden op 

ongeveer 350 miljoen euro.54 Vermindering van de uitstoot met 35% levert derhalve 122.5 

miljoen op in vermeden maatschappelijke kosten voor CO2. Aangezien een deel van de overige 

uitstoot ook zal dalen,  levert dat een additionele 60-120 miljoen euro op. Daarnaast bespaart de 

consument op brandstofuitgaven. Uitgaande van totale brandstofverkopen van 20-25 miljard 

euro en 35% verlaging van de brandstofconsumptie, bespaart de Nederlander op termijn ruim 

2.5 miljard aan brandstofuitgaven. 

Milieubaten 

- Het halen van de huidige Europese targets, zou een daling betekenen van de CO2 uitstoot door 

wegverkeer van 35% tussen 2015 en 2020. Aangezien wegverkeer ongeveer 25% van alle CO2 

                                                            
50 http://www.kimnet.nl/sites/kimnet.nl/files/over-brandstofprijzen-en-automobiliteit.pdf 
51 http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/waardering-van-baten-en-schaden/literatuur-over-
economische-waardering-1/MIRA-2010-10_Internalisering_externe_kosten_transport_TW.pdf 
52 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/verkeer-vervoer/cijfers/incidenteel/maatwerk/default.htm 
53 http://www.kimnet.nl/sites/kimnet.nl/files/over-brandstofprijzen-en-automobiliteit.pdf 
54 http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/waardering-van-baten-en-schaden/literatuur-over-
economische-waardering-1/MIRA-2010-10_Internalisering_externe_kosten_transport_TW.pdf geeft 
maatschappelijke kosten CO2 van 0,35 euro per 100 gereden kilometers. Totaal wordt in Nederland 100 miljard 
kilometer afgelegd. Totale kosten kunnen dus berekend worden op 350 miljoen euro. 

http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/waardering-van-baten-en-schaden/literatuur-over-economische-waardering-1/MIRA-2010-10_Internalisering_externe_kosten_transport_TW.pdf
http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/waardering-van-baten-en-schaden/literatuur-over-economische-waardering-1/MIRA-2010-10_Internalisering_externe_kosten_transport_TW.pdf
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voor haar rekening neemt, betekent dit een totale uitstootdaling van 10%.  Aangezien een deel 

van de overige uitstoot ook gekoppeld is aan brandstofverbruik daalt die met 15%55. 

Kosten/ baten voor de schatkist 

- De grootste impact op de schatkist is naar alle waarschijnlijkheid lagere accijnsopbrengsten. Op 

dit moment streeft Europa naar een vermindering van de gemiddelde uitstoot van 130 g/km in 

2015 naar 95 g/km in 2020, ofwel een vermindering van 35%. Aangezien CO2 uitstoot direct 

gekoppeld is aan het brandstofverbruik, levert dit een potentieel risico voor de accijnsopbrengst 

van €2.6 miljard. Sterker inzetten op CO2 vermindering vergroot dit risico. Een target van 70 

g/km levert een extra risico van €900 miljoen. Dit kan maar gedeeltelijk gecompenseerd worden 

door een hogere BPM, aangezien de totale huidige BPM slechts €1.5 miljard oplevert. Daarnaast 

versterken progressievere tarieven de gedragsverandering, waardoor ook binnen de regeling 

uitverdieneffecten optreden. Tot slot zijn zuiniger auto’s vaak kleinere en lichtere auto’s. 

Aangezien de Motorrijtuigenbelasting (opbrengst €3,7 miljard) onder andere geheven wordt aan 

de hand van het gewicht van het voertuig ontstaat hier potentieel een opbrengstdaling. Kortom, 

door het aanscherpen van een relatief kleine belasting van €1,5 miljard, kunnen grote 

opbrengsteffecten op treden op ruim 11 miljard aanpalende belastingen. Laat het in ieder geval 

opgemerkt zijn  dat huidige Europese beleidsdoelen al tot een accijnsrisico leiden van €2,5 

miljard.  

3.5.7 Fiscaal stimuleren versneld opwarmen katalysatoren 

Dit is een vrij innovatieve maatregel, waarvoor weinig ervaring of onderzoek naar effecten is 

waaraan gerefereerd kan worden.  

Kosten/ baten voor de schatkist 

- Uitgaande van een huidige katalysatorprijs van 500 euro56, 21.5% BTW en 500.000 nieuwe autos 

per jaar loopt het Rijk maximaal op jaarbasis ~€45 miljoen euro mis. 

Maatschappelijke kosten 

- De kosten van de uitstoot bij de koude start zijn ongeveer 500 miljoen euro. 

3.6 Randvoorwaarden bij realiseren van de maatregelen 

3.6.1 Belasten autogebruik en stimuleren spreiding 

3.6.1.1 Flankerende maatregelen 

Bij het invoeren van kilometerheffing, maar ook los daarvan, is het goed om ook flankerende 

maatregelen in te voeren, die het aantrekkelijker of beter mogelijk maken om voor alternatieven te 

kiezen.  Voorbeelden hiervan zijn: 

- Thuiswerken aantrekkelijker maken 

- Openings-/ werktijden verruimen 

- Variabele werktijden stimuleren 

- (onofficiële) kinderopvang goedkoper maken 

                                                            
55 Aangenomen wordt dat 40% van de uitstoot met warme motor veroorzaakt wordt en gerelateerd is aan 
brandstofverbruik. 
56 http://www.uitlaatdiscounter.nl/volkswagen/golf-v-1k1-hatchback/1.6-0-bgu;-bse;-bsf/katalysator/ 
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- aftrekbaarheid verhuiskosten/ verhuisvergoeding omhoog 

 

3.6.2 Creëren van fiscale ruimte voor werkgevers en werknemers voor goed reisgedrag 

- Het totale bedrijfsmobiliteitsbudget past binnen de huidige financiële kaders/ fiscale grenzen 

(totale fiscale ruimte mag niet hoger worden dan nu het geval is) 

- Het bedrijfsmobiliteitsbudget moet buiten de bestaande werkkostenregeling worden 

gehouden (werkkostenregeling is generiek en bedrijfsmobiliteitsbudget is specifiek, maar 

ook: mobiliteitsbudget mag niet concurreren met het kerspakket) 

- Werkgevers moeten op basis van de nieuwe fiscale ruimte in overleg met de werknemers om 

een nieuwe systematiek rond reiskostenvergoeding afspreken. Om milieubaten te realiseren 

zullen deze maatregelen wel zo moeten worden ingericht dat schoner vervoer, reizen op 

andere tijdstippen  of het afleggen van minder kilometers daadwerkelijk wordt beloond.  
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4 Grondstoffen 

4.1  Inleiding  

4.1.1 Visie 

Indien we ons huidige welvaartsniveau willen vasthouden, zullen we zuiniger om moeten gaan met 

schaarse grondstoffen. Vooral met grondstoffen die moeilijk hernieuwbaar zijn, zoals zeldzame 

aardmetalen en mineralen. Dit zijn momenteel onmisbare onderdelen in de productie van onder 

andere laptops, vliegtuigen, mobiele telefoons en bruggen.57 Om ervoor te zorgen dat we zuiniger 

omgaan met schaarse grondstoffen is het noodzakelijk om ons fiscale stelsel aan te passen. Een 

fiscaal stelsel in een duurzame economie is gericht op het waarborgen van behoud van schaarse 

grondstoffen via belasting op verspilling van deze moeilijk of niet-hernieuwbare bronnen. 

Tegelijkertijd belemmert zo’n fiscaal stelsel het gebruik van niet-schaarse en makkelijk hernieuwbare 

bronnen niet onnodig met belasting.  

Het huidige Nederlandse fiscale stelsel is er, net als die van vele andere landen, op ingericht om 

vooral te belasten op arbeid. Dit terwijl arbeid de meest hernieuwbare bron is van de verschillende 

onderdelen in een productieketen. Mensen kunnen zich namelijk relatief makkelijk aanpassen aan 

veranderende omstandigheden. In de EU is de gemiddelde belasting op arbeid 52% en de belasting 

op grondstoffen is 0,3%. Dit maakt dat bedrijven zich vooral richten op de efficiënte inzet van 

menselijk kapitaal, ook al leidt dit tot een minder efficiënte inzet van grondstoffen.  

Het huidige bedrijfsmodel is een lineair productiemodel van ‘take – make – dispose’ en is de 

afgelopen jaren effectief geweest om ons van materiële welvaart te voorzien. Echter, een lineair 

model is ongeschikt om langere tijd effectief te blijven in een wereld van een beperkte hoeveelheid 

ruimte, energie en grondstoffen. Vroeg of laat loopt het tegen grenzen van schaarste op. Energie, 

water en andere grondstoffen worden schaars. Dit veroorzaakt oplopende kosten die onze welvaart 

aantasten, zij het in materiële zijn (hogere prijzen) of immateriële zin (bijvoorbeeld groot verlies aan 

biodiversiteit doordat gezocht wordt in kwetsbare natuurgebieden). Aan de andere kant is menselijk 

kapitaal met huidige groei van de wereldbevolking en werkloosheid niet bepaald schaars te noemen.  

Een duurzaam bedrijfsmodel is een circulair model. Dit is een model waarbij zuinig wordt omgegaan 

met die bronnen die schaars zijn. In plaats van spullen kopen en weer weg te gooien, wordt 

hergebruik zoveel mogelijk gestimuleerd58. Omdat er bijna drie keer meer menselijke arbeid ingezet 

wordt tijdens de fabricagefase van een productieproces dan tijdens het onttrekken van ruw 

                                                            
57 Alleen al in onze Iphone gaan 46 metalen, waarvan onder andere zink, strontium en lood in toenemende mate schaars 
worden. (Bron: Ex-tax.com) 
58 Voorbeelden hiervan in Westerse economieën zijn:  
- Resultaat in plaats van producten verkopen  
Michelin verkoopt tegenwoordig de prestaties van banden in plaats van het product zelf. Als dezelfde band twee keer 
langer meegaat, krijgt Michelin twee keer zoveel geld. De omzet van het bedrijf is zo gekoppeld aan resultaat van banden, 
in plaats van  de kwantitatieve productie ervan. 
- Car/clothes/… sharing  
Green wheels is een Nederlands voorbeeld van Car sharing, als substituut voor elke aan auto kopen. 
- Retained ownership 
Een maatschappij least jou een product, en wanneer je een nieuwe wilt, lever je het oude product in zodat de metalen uit 
het apparaat opnieuw gebruikt kunnen worden.  
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materiaal (grondstoffen) hiervoor59, zal een circulair bedrijfsmodel via hergebruik, herfabricage en 

technologische aanpassing, meer werkgelegenheid creëren. Deze verschuiving hoeft de ontwikkeling 

van een kenniseconomie niet in de weg te staan aangezien hiervoor nieuwe technieken en methoden 

ontwikkeld zullen worden.60 Integendeel: het zal onze diensteneconomie toekomstbestendig maken. 

Elke verhoging in belasting op onttrokken grondstoffen en energie voor bedrijven kan namelijk 

gepaard gaan met een verlaging van de belasting op arbeid, zodat de totale (directe en indirecte) 

lasten voor de bedrijfssector of consumenten niet hoeven te stijgen. Bijkomend voordeel is, dat een 

verlaging van inkomstenbelasting zwart werken waarschijnlijk ook zal doen afnemen.   

4.1.2 Huidige situatie 

Het huidige Nederlandse fiscale stelsel stimuleert verspilling van schaarse grondstoffen door dit niet 

genoeg te belasten. Het belemmert de inzet van de hernieuwbare bron van arbeid door deze te veel 

te belasten. Een duurzaam fiscaal stelsel doet het tegenovergestelde. Een verlaging van belasting op 

arbeid stimuleert werkgelegenheid, draagt bij aan de toekomstige economische concurrentiepositie 

van Nederland, en zorgt ervoor dat de totale lasten voor de bedrijfssector en consumenten niet 

toeneemt. Het belasten van onttrekking van schaarse grondstoffen die nodig zijn voor onze welvaart 

stimuleert bedrijven tot een circulair bedrijfsmodel, waarin deze schaarse grondstoffen behouden 

blijven. Zo wordt onze welvaart, ook in materiële zin, in de toekomst gewaarborgd.   

Inkomsten voor de  

overheid (2012)61 

Milieuheffingen is een belasting zijn heffingen als 

waterverontreinigingsheffing, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het 

overgrote deel van de waterverontreinigingsheffing wordt geïnd door water- 

en zuiveringsschappen. Daarnaast wordt een klein deel geheven door het 

Rijk. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn gemeentelijke heffingen. 

4,171 miljard euro 

 

Verbruiksbelasting op milieugrondslag zijn de zogenaamde 

verbruiksbelastingen zoals brandstoffenbelasting, belasting op leidingwater, 

energiebelasting, verpakkingenbelasting en voorheen de 

afvalstoffenbelasting en grondwaterbelasting.   

4,014 miljard euro 

Er worden ook accijns geheven op minerale oliën: lichte olie (benzine), 
halfzware olie (petroleum), gasolie (diesel), zware stookolie, vloeibaar 
gemaakt petroleumgas (LPG) en methaan. De totale opbrengst van 
benzineaccijns en overige minerale oliën is een kleine 8 miljard. 

7,6 miljard euro 

 
  
Recent afgeschafte milieubelastingen:  

- Grondwaterbelasting (sinds 2012 opgeheven) 

- Verpakkingenbelasting (sinds 2013 opgeheven) 

- Afvalstoffenbelasting (sinds 2012 opgeheven) 

                                                            
59 Tijdens het onttrekken van ruw materiaal is minder dan 25% van de input hiervoor arbeid, tijdens het fabricageproces is 
dit meer dan 75%. (Bron: MacArthurFoundation) 
60 Hedendaagse voorbeelden: PHA bioplastic van industrieel afvalwater, urban mining.  
61 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED; 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED
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- Verwijderingsbijdragen (sinds 2013 opgeheven, voor sommige producten al eerder) 

4.2 Voorgestelde maatregelen 
Het overgaan naar een stelsel van Belasting op Onttrokken Waarde (de BOW of ‘Ex Tax’), waarbij 

bijgehouden wordt hoeveel waarde onttrokken is in termen van schaarse grondstoffen bij de 

vervaardiging van een product, vergt een grondig stelselherziening met bovendien een Europese (en 

liefst globale) coördinatie. Hoewel wij toekomst zien in zo’n stelsel, gaat het te ver als aanbevolen 

maatregel voor aankomend Prinsjesdag.  

Hieronder volgen wat wij noemen de ‘quick wins’. Deze stappen zijn geselecteerd uit een groslijst van 

mogelijke fiscale maatregelen. Al deze maatregelen waren beoordeeld op draagvlak/haalbaarheid en 

impact op sociaal, milieu- en economisch gebied. De 3 maatregelen met de hoogste totaalscore over 

al deze gebieden, worden hieronder gepresenteerd als de logische eerste stappen van een 

verschuiving naar belasting op grondstoffen.62 

4.2.1 Verpakkingbelasting  

Voorgestelde maatregel 

Verpakkingen vormen een belangrijke bron van afval en onttrekking van grondstoffen. Alles wat wij 

consumeren is verpakt, en de verpakking wordt vaak afgedankt na eenmalig gebruik. Een 

(herinvoering van) belasting op verpakking is een eenvoudige manier om verspilling van grondstoffen 

te ontmoedigen en prikkels af te geven voor milieuvriendelijker modellen als bijvoorbeeld werken met 

statieflessen of biologisch afbreekbare verpakkingen. 

Toelichting 

Een verpakkingbelasting is niet nieuw. Op 1 januari 2008 is de belasting op verpakkingsmateriaal 

ingevoerd in Nederland. Het systeem met statiegeldflessen bestond hiervoor zelfs al en ligt dus al 

ingebed in Nederland betreft structuur, bekendheid en gewoonten. In het rapport van de 

studiecommissie belastingstelsel 2010 adviseerde deze de belasting op verpakkingsmaterialen:  

- of af te schaffen (dit zou een lastenverlichting voor het bedrijfsleven opleveren maar wel een 
compensatie voor de derving van belastingopbrengst moeten inhouden)  

- of te verhogen (dit zou de prikkel verhogen om minder kilogrammen verpakkingen of minder 
milieubelastende verpakkingen te gebruiken en de milieueffecten versterken). Ze stelt 
bijvoorbeeld een verviervoudiging van het tarief voor. Ook de Stichting Natuur en Milieu 
pleitte al sinds 2010 voor een verhoging van de tarieven met een factor vier tot acht.  

Het kabinet Rutte I heeft besloten de verpakkingenbelasting per januari 2013 af te schaffen als 

vereenvoudiging en vermindering van regeldruk63.  

Wij raden echter aan om conform het advies van de studiecommissie begroting 2010 de 

verpakkingbelasting (als zodanig voordat hij werd afgeschaft) te verhogen met een factor 4. Met 

name wijzen we op drankverpakkingen, aangezien deze de grootste afzonderlijke groep zijn kwa 

milieudruk (10% van totaal verpakkingenafval). De eenmalige groenglasverpakkingen (vooral voor 

                                                            
62 U valt misschien tevens op dat dit elk ontmoedigingsprikkels door belastingverhoging (‘sticks’) zijn, geen 
stimuleringsmaatregelen in enige vorm van subsidies. (‘carrots’). Dit is omdat onderzoek (o.a. OESO en KPMG) uitwijst dat 
in gedragsverandering op milieugebied, ontmoediging beter werkt dan stimulering.   
63 In juni 2012 is er een raamovereenkomst gesloten tussen het verpakkende bedrijfsleven en toenmalig staatssecretaris 
Atsma van Infrastructuur en Milieu. In de overeenkomst staat dat bedrijven meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken, 
er wordt een fonds opgericht en er komt meer aandacht voor verduurzaming. 
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wijn), 0,5 liter PET-flesjes (fris, water en sportdrank) en blikverpakkingen (bier, fris en sportdrank) 

springen eruit als meest milieubelastend. De dominante milieueffecten voor drankverpakkingen zijn 

het broeikaseffect en de hoeveelheid finaal te storten afval.  

4.2.2 Belasting op vlees (en op termijn op meer dierlijke eiwitproducten) 

Voorgestelde maatregel 

We stellen een belasting van 1 euro per kg vlees voor. Dit stimuleert de terugdringen van de 

consumptie van dierlijke eiwitten die grote milieu-impact hebben. Om aan deze vraag tegemoet te 

komen stellen we daarnaast voor om supermarkten en slagerijen te verplichten een minimum 

percentage plantaardige eiwitten aan te laten bieden en dit te combineren met voorlichting door de 

overheid. Maatschappelijk draagvlak is de achilleshiel van dit voorstel, daarom stellen we voor deze 

gepaard te laten gaan met voorlichting over vleesconsumptie. Op termijn kunnen meer dierlijke 

eiwitproducten (zuivel en eieren) belast worden. 

Toelichting 

Het gebruik van dieren, met name koeien, als voedselbron vormt wereldwijd een gigantische bron 

van milieu-, klimaat- en natuurschade. Volgens de VN staat de ‘vee-industrie’ wereldwijd in de top 

twee á drie wanneer we de bijdrage aan milieuproblemen bezien, ook in Nederland is dit het geval64.  

Vanwege de politieke gevoeligheid van het onderwerp is dit een gebied waar nog weinig beleid voor 

is gemaakt. Dat betekent tegelijkertijd dat er dus ook nog veel winst in de zin van verlaging van 

milieudruk te behalen valt: Zo blijkt uit een recente studie van CE Delft (2012) “Milieueffecten van 

verbeteropties voor de Nederlandse eiwitconsumptie” in opdracht van Natuur&Milieu dat als alle 

Nederlanders de helft van de week vlees laten staan en de overige dagen alleen duurzaam 

geproduceerd vlees eten, de milieubelasting door vleesproductie met twee derde afneemt. De CO2-

uitstoot gekoppeld aan vleesproductie zou halveren. Vertaald naar autogebruik, dat in Nederland 

een in cijfers vergelijkbare invloed heeft op het milieu, betekent het dat de helft van de auto's van de 

weg gaat. 

In de transportsector wordt in verschillende landen de wegenbelasting en de belasting op auto’s 

gebaseerd op het gewicht van auto’s. Ook in de (dierlijke) eiwitmarkt is een heffing per kg dus 

denkbaar. Wij stellen daarom voor per kg vlees 1 euro belasting te heffen.65 Dit geeft ongeveer 

dezelfde opbrengst als een BTW verhoging van 6% naar 21% voor  alle vlees. In ons voorstel maken 

wij bewust geen onderscheid tussen biologisch en bio-industrie vlees daar de relatieve impact van de 

belastingheffing op de prijs van biologisch vlees zal lager zijn omdat dit vlees al duurder is.66  

D66 – en andere partijen zoals GroenLinks en de Partij voor de Dieren – hadden een soortgelijke 

maatregel al eerder in het verkiezingsprogramma staan (‘kiloknallertax’). 

                                                            
64 De omvangrijke Nederlandse vee-industrie importeert grote hoeveelheden veevoer uit andere delen van de wereld, zoals 

soja uit Zuid-Amerika. Dit zorgt voor CO2-uitstoot, gebruik van landbouwgrond elders voor vleesproductie hier, en 

milieuschade in andere werelddelen. De dieren zetten het voedsel vervolgens ook inefficiënt om; zo kost een kilo biefstuk 

meer dan 15.000 liter water. Bij deze omzetting komt het broeikasgas methaan vrij. Ook produceert de Nederlandse vee-

industie grote hoeveelheden mest, wat ervoor zorgt dat ammoniak en fosfaat uit deze mest de bodem en het grondwater 

vervuilen, zure regen veroorzaken en zorgen voor een afname in biodiversiteit in Nederland. Ook produceert de 

Nederlandse vee-industrie – met name de kippenindustrie –  veel fijnstof.  

65 Dit komt uit het rapport van CE Delft (2012) naar voren als één van de beste opties. 
66 Het alternatief van een milieuheffing specifiek op de milieudruk per soort vlees zoals voorgesteld in het rapport van CE 
Delft (2012) vergt aanzienlijk meer administratie. 
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Op (langere) termijn is het heel goed denkbaar deze maatregel uit te breiden naar andere producten 

gemaakt van dierlijke eiwitten, zoals zuivel en eieren. Omwille van het benodigde draagvlak is dit 

geen maatregel die wij direct adviseren. 

4.2.3 Afvalbelasting op storten en verbranden  

Voorgestelde maatregel 

Herinvoeren van een belasting per ton gestort afval en het introduceren van een (lagere) belasting 

per ton verbrand afval. 

Toelichting 

Het invoeren van een afvalstoffenbelasting zorgt ervoor dat bedrijven een prikkel krijgen om 

materiaal zo veel mogelijk te hergebruiken. Tot 2012 bestond er alleen een belasting op storten, het 

verbranden van afval was niet belast. Hoewel tot de afschaffing van afvalbelasting op storten slecht 

2% van het afval op de stortplaats belandde, is er momenteel geen prikkel meer om deze 2% te 

handhaven (of te verlagen). Daarnaast heeft Nederland een grote capaciteit aan verbrandingovens 

en wordt minstens 10% van ons afval verbrandt (een gedeelte valt onder ‘nuttige toepassing’ 

tegenwoordig dus cijfers per 2012 van verbranding zijn lastiger te vinden). Veel van de bussen die op 

‘duurzame energie’ rijden bijvoorbeeld, rijden op warmte die uit zulke verbrandingsovens komt. Deze 

‘duurzame energie’ is echter geen hoogwaardige vorm van duurzaamheid. Een belasting invoeren op 

ook ‘verbranden’, geeft een prikkel om effectiever te recyclen en daarna pas alleen wat echt niet 

bruikbaar is, te verbranden.  

Uit Europese studies blijkt een verband te zijn tussen de hoogte van de belasting en het gerecycled 

hoeveelheid afval. Cijfers in buitenland lijken er ook op te wijzen dat invoeren van een belasting op 

verbranden van afval, het alsnog voordelig maakt om materialen die moeilijk te recyclen zijn en nu 

verbrand worden, te gaan recyclen67. Daarbij, als er alleen een verbrandingsbelasting ingevoerd 

wordt, kan dit ervoor zorgen dat er juist meer gestort gaat worden.  

Wij raden dus aan de afvalbelasting voor storten te herinvoeren op de hoogte van voor de 

afschaffing;  108 euro per ton. Afvalbelasting voor verbranden zou bijvoorbeeld op 60 euro per ton 

gezet kunnen worden68.  

4.3 Kwalitatieve toetsing maatregelen  

4.3.1 Verpakkingbelasting 

Sociale baten en werkgelegenheid 

 We verwachten al met al in ieder geval niet dat de werkgelegenheid afneemt om deze redenen:  

- De effecten op de Nederlandse concurrentiepositie zijn beperkt doordat geen 
verpakkingenbelasting drukt op verpakkingen van geëxporteerde producten en zowel 
verpakkingen van nationaal geproduceerde als uit het buitenland geïmporteerde verpakte 
producten die in Nederland op de markt worden gebracht in de grondslag van de 
verpakkingenbelasting vallen.  

- Het onttrekken van grondstoffen is minder arbeidsintensief dan hergebruik ervan 

- Minder zwerfafval 

                                                            
67 Dit is echter moeilijk in isolatie te bepalen, omdat landen met hoge belasting op verbranding ook al een relatief hoge 
belasting op storten hebben. 
68 Ter vergelijking: Wanneer kosten aan de poort door verbrandingsovenexploitant worden meegenomen in de totale 
kosten van een ton gemeentelijk afval, varieert deze van 46 euro in de Tsjechische Republiek tot 174 euro in Duitsland. 
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Milieubaten 

 Betere recycling en daarmee lager materiaalgebruik.  

 Gebaseerd op ervaring in andere landen, is een reductie in afval te verwachten.  

 Minder dierenleed. Zwerfafval komt vaak in het milieu terecht, en brengt met name in zeeën en 

oceanen schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren. 

 Minder uitstoot van CO2.  

Draagvlak 

• Er is een groot maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding, alleen nét niet daar waar het er toe 

doet: het verantwoordelijke bedrijfsleven en de landelijke regering. Wellicht dat we, naar 

Deens model, kunnen beginnen met inzetten op (her)invoeren voor een aantal specifieke 

meest vervuilende verpakkingen met hoge tarieven, zoals de drankverpakkingen. In Nederland 

staat 92% positief of neutraal tegenover statiegeld. Hierna kan de verpakkingbelasting 

eventueel worden uitgebreid. Dit past ook in de gemaakte afspraken hierover in de 

raamovereenkomst: “Afgesproken is dat het statiegeldsysteem in 2015 afgeschaft wordt, mits 

bewezen is dat met een vervangend inzamelsysteem goede resultaten worden behaald. Als 

blijkt dat afschaffing geen succes is wordt onderzocht of uitbreiding van de statiegeldregeling 

kansen biedt.”  

De vraag is natuurlijk of zo’n vervangend inzamelsysteem er inderdaad zal blijken te zijn in 

2015.  

4.3.2 Belasting op vlees 

Sociale baten en werkgelegenheid 

 Zeker indien de heffing vanuit Europa wordt opgelegd, zal een vermindering van de vraag naar 

niet-duurzaam vlees leiden tot minder werkgelegenheid in de traditionele vleesindustrie. Echter, 

hoewel Nederland nu nog meespeelt in de mondiale intensieve veehouderij, valt sowieso te 

verwachten dat Nederland op termijn de concurrentie met landen als China en Brazilië verliest. 

Wanneer de maatregel alleen in Nederland van kracht wordt, zullen de negatieve effecten voor 

de werkgelegenheid meevallen omdat de export van Nederlands vlees groot is. Het CPB 

berekende in het kader van de eerder door D66-voorgestelde vleestaks geen verschil in 

werkgelegenheid. 

 Wij eten veel vlees, maar vlees is niet per definitie gezond – er zijn wetenschappers / medici die 

het zelfs (zeer) ongezond noemen. Een verminderde consumptie van vlees kan positief zijn voor 

de volksgezondheid. 

 De vermindering van vleesconsumptie en de mogelijke switch naar duurzaam vlees is positief 

voor het dierenwelzijn. Dit is een steeds belangrijker thema, zowel ethisch als op het gebied van 

de volksgezondheid. 

 De combinatie van maatregelen kan ook leiden tot innovatie in de voedselindustrie doordat er 

gezocht kan gaan worden naar manieren om dierlijke eiwitten te laten dalen in vlees en het 

percentage plantaardige eiwitten te laten stijgen. Een voorbeeld hiervan is “Meatless” dat al 

toegevoegd wordt aan vlees. 
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4.3.2.1 Milieubaten 

Vermindering van vleesconsumptie betekent voor Nederland minder vee houden, minder veevoer 

importeren, minder efficiëntieverlies in omzetting van plantaardig materiaal in vlees en minder mest. 

Dit alles zorgt voor: 

 Aanzienlijke vermindering van uitstoot van CO2, methaan, fijnstof en gebruik van o.a. water.  

 Aanzienlijke vermindering landgebruik, verzuring en vermesting. 

 Behoud van biodiversiteit. 

4.3.2.2 Draagvlak 

 Draagvlak is de zwakke plek van deze maatregel. Het idee om minder vlees te eten is een 

meerderheid van de Nederlanders nog een brug te ver. Een groep genaamd flexitariers, ook wel 

vleesverminderaars, groeit wel69. Mensen die bewust minder vlees eten hebben vaak een hoger 

inkomen, terwijl een belastingverhoging op vlees juist lagere inkomens harder treft. Zie 

bijvoorbeeld de discussie in 2010 hierover en reactie van PVV, die dit een “elitaire” maatregel 

noemde. Uiteraard zal de veehouderij hier ook tegen zijn. Daarom pleiten wij ervoor dat deze 

maatregel gepaard gaat met voorlichting aan burgers over de effecten van vleesconsumptie. 

Beelden zoals bij 4.2.2. gegeven over het verminderen van vleesconsumptie heeft hetzelfde 

effect als de helft van de auto’s laten staan, kan daarbij goed helpen. 

4.3.3 Aafvalbelasting op storten en verbranden 

Sociale baten en werkgelegenheid 

 Wij verwachten eerder een positief dan negatief effect. Gedacht kan worden aan het 

verminderen van werkgelegenheid bij afvalverbrandingsovens en afvalstorten en toename van 

werkgelegenheid bij recyclingsbedrijven. Soms zijn dit dezelfde ondernemingen en betekent dit 

dus een verschuiving van taken binnen een onderneming. 

 Zie bijvoorbeeld de brief aan de heer J. Atsma,  toenmalig Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu, van: Verenging Afvalbedrijven, Nederlandse Vereniging Van Procesmatige 

Grondbewerkingsbedrijven, Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagment,  

Brancheverenging Breken en Sorteren en Transport en Logistiek Nederland70, waarin te lezen is:  

“Nederland heeft de afgelopen 30 jaar, mede door de sturende werking van de 

afvalstoffenbelasting,  een sterke infrastructuur en afval- en recyclingmarkt weten neer te zetten, 

die uiteraard behouden dient te blijven, uit milieuhygiënisch én economisch belang. Voor het 

Nederlandse bedrijfsleven dreigt met het afschaffen van de afvalstoffenbelasting de mogelijkheid 

verloren te gaan om Europees breed haar exportproduct van kennis en kunde op het gebied van 

hoogwaardige afvalverwerking en recycling te benutten. Juist in een Europa dat aanstuurt op een 

Recycling Society, biedt de huidige afval- en recyclinginfrastructuur en een verdere innovatie 

hiervan Nederland grote kansen op meer export.”  

Wij verwachten geen groot effect, maar wellicht een klein positief effect voor volksgezondheid 

vanwege minder uitstoot.   

                                                            
69 Het aantal bewuste flexitariërs is in 2012 toegenomen van 22 procent naar 35 procent en Nederlanders zijn minder vaak 
vlees gaan eten. (Bron: Motivaction) 
70 https://brbs.webdog.nl/files/Gezam.%20brief%20Atsma%2011-0092.pdf  

https://brbs.webdog.nl/files/Gezam.%20brief%20Atsma%2011-0092.pdf
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Milieubaten 

 Betere recycling en daarmee lager materiaalgebruik.  

 Reductie in hoeveelheid afval.  

 Afvalverbranding leidt tot uitstoot. Een vermindering van afvalverbranding kan leiden tot minder 

uitstoot. 

Draagvlak 

 De afvalsector was niet onverdeeld positief over het afschaffen van deze belasting. In de 

hierboven genoemde brief aan de heer J. Atsma:  

“Naar de mening van het bedrijfsleven zal de afschaffing van de afvalstoffenbelasting er echter 

toe leiden dat verdere innovaties, om afvalstoffen die nu nog onder de reguliere heffing gestort 

worden, in de toekomst zullen uitblijven.”  

4.4 Kwantitatieve analyse van de impact van de maatregelen 

4.4.1 Verpakkingbelasting 

Werkgelegenheid 

 De studiecommissie belastingstelsel 2010 begroting nam geen effect op werkgelegenheid mee. 

We verwachten geen groot verschil, maar in ieder geval ook geen afname van werkgelegenheid.  

Vermeden maatschappelijke kosten/gecreëerde maatschappelijke baten 

 Nihil. De verhoging zorgt echter ook niet voor extra administratieve lasten of uitvoeringskosten, 

wat vaak nog wel eens genoemd wordt. Het bedrijfsleven is al genoodzaakt te rapporteren 

vanwege de Europese rapportageplicht. 

Milieuwinst 

 Gebaseerd op ervaring in andere landen, is een reductie in afval te verwachten. Indien we ons 

inderdaad aanvankelijk richten op drankverpakkingen dan zijn dit de internationale ervaringen:  

- Het afval afkomstig van grote drankverpakkingen (groenglasverpakkingen en PET-flessen), is 

sinds de invoering van statiegeld in bv Duitsland en de Scandinavische landen significant 

gedaald. Ook in de Verenigde Staten hebben overheidsstudies uitgewezen dat zwerfafval van 

drankverpakkingen na de invoering van een statiegeldsysteem is afgenomen met 69% en dat 

het zwerfafval in totaal afgenomen is met 30%. 

- Statiegeld op kleine flesjes en blikjes vindt al plaats bijvoorbeeld in Duitsland, Zweden, 

Denemarken, Noorwegen en diverse Amerikaanse staten. Het effect van statiegeld op 

(kleine) drankverpakkingen in deze landen resulteert in een reductie van 33-38% van het 

totale volume aan zwerfafval. 

Kosten/baten voor de schatkist 

 Te verwachten valt dat deze maatregel budgetpositief uit zou moeten pakken voor de overheid:  

- Kosten: (her)inrichten statiegeldsysteem, en eventuele uitbreiding hiervan. Te verwachten 

valt dat deze niet hoog zijn, aangezien de structuur al bestaat in Nederland.  

- Baten: De verpakkingenbelasting bracht in 2010 zo’n 316 miljoen euro op. Denk ook aan 

minder opruimkosten voor zwerfafval.  
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4.4.2 Belasting op vlees 

Werkgelegenheid 

Moeilijk in te schatten. We verwachten geen groot verschil. Het CPB berekende dat ook niet in het 

kader van de vleestaks. 

Vermeden maatschappelijke kosten/gecreëerde maatschappelijke baten 

Op basis van bovengenoemde baten voor volksgezondheid verwachten we positieve vermeden 

kosten rond volksgezondheid. Maar dat is kwantitatief moeilijk te modelleren. 

Milieuwinst 

Omdat de vleestaks in de vorm van een BTW-verhoging al in het afgelopen D66 programma stond, is 

het destijds doorgerekend door het CPB. Hierin is te vinden:   

“Toepassing van het hoge BTW-tarief op vlees (…)  heeft een gering effect op de milieudruk. De BTW-

verhoging leidt tot een kleine afname (2 - 5%) van de vleesconsumptie. Echter de Nederlandse 

veestapel zal niet of nauwelijks kleiner worden. Dit komt doordat de afgenomen binnenlandse vraag 

wordt gecompenseerd door een toename van de export van vlees. De voorstellen over de stimulering 

van duurzame productie zijn hier niet beoordeeld, omdat de financiering ervan – door overheveling 

van inkomenstoelagen – door de EU niet is toegestaan.” 

Dit zou echter anders worden bij Europese invoering van de belastingheffing van 1 euro per kg, wat 

wij dan ook bepleiten.  

Kosten/baten voor de schatkist 

De studie van CE Delft “Milieueffecten van verbeteropties voor de Nederlandse eiwitconsumptie” 

komt uit op een extra overheidsinkomsten van 800 miljoen euro door de belastingheffing. 

Een deel van deze extra inkomsten zou gebruikt moeten worden voor voorlichting aan consumenten 

over vleesconsumptie.    

4.4.3 Afvalbelasting op storten en verbranden 

Werkgelegenheid 

 We verwachten geen groot effect. 

Vermeden maatschappelijke kosten/gecreëerde maatschappelijke baten 

 We verwachten geen groot effect. 

Milieuwinst 

 Gebaseerd op ervaring in andere landen, is een reductie in afval te verwachten. Kwantitatief is 

dit echter moeilijk in te schatten.  

Kosten/baten voor de schatkist  

 De afvalstoffenbelasting (op storten dus) bracht in 2010 zo’n 114 miljoen euro op. Uitgaand van 

een prijs van 60 euro/ton voor verbranding zou een grove inschatting zijn dat de inkomsten 

daarvan uitkomen op zo’n 342 miljoen euro71. Dit maakt een kleine 460 miljoen euro in totaal.  

                                                            
71 Uitgaand van de minimale 10% die eerder genoemd is, en dus een omvang die 5 keer zo groot is.  
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4.5 Randvoorwaarden bij realiseren van de maatregelen 

4.5.1 Algemene en belangrijkste randvoorwaarde 

Maatregelen zouden zoveel mogelijk budgetneutraal ingevoer moeten voor de overheid, maar ook 

zoveel mogelijk voor bedrijven en consumenten via een verlaging van belasting op arbeid.   

In principe kunnen alle hierboven voorgestelde belastingverhogingen gecompenseerd worden via 

verlaging van voornamelijk inkomstenbelasting en sociale premies. De belasting op arbeid kan 

verlaagd worden tot de ruimte die de extra overheidsinkomsten via de bovengenoemde 

milieubelastingen toelaat. Dit betekent dat deze eerste stappen naar een verschuiving van belasting 

op arbeid naar grondstoffen budgetneutraal ingewerkt moet kunnen worden voor de overheid.  

Feedback loops 

Zo simpel zal het in de uitwerking echter niet zijn72. Door de vele feedback loops, is de uitwerking op 

het overheidsfinanciën moeilijk in te schatten. De milieubelastingen zullen aanvankelijk meer 

opbrengsten generen voor de overheid. Maar als de belasting doet waarvoor hij ingevoerd is 

(reductie van afval en vleesconsumptie), zal deze inkomstenbron slinken.  

Een reductie van belasting op arbeid zal de overheidsinkomsten op korte termijn juist doen afnemen. 

Echter, wanneer arbeid goedkoper wordt, en naar verwachting meer gevraagd vanwege de 

omzetting van onttrekken van grondstoffen naar het arbeidsintensievere hergebruik ervan, zal de 

werkgelegenheid kunnen toenemen en hierdoor de overheidsinkomsten weer positief beïnvloeden.  

Het is moeilijk te modelleren wat het uiteindelijk effect op de overheidsfinanciën is. Maar we 

kunnen wel makkelijk voorspellen wat er gebeurt als we geen aanpassingen maken: dan raken 

grondstoffen op en verslechtert ieders welvaart en financiële toestand, inclusief die van de 

Nederlandse staat.  

 

4.5.2 Verpakkingbelasting 

Compensatie voor bedrijven en consument belastingreductie op inkomens.  

Een verhoging van verpakkingenbelasting betekent een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven die 

deels zal worden afgewenteld op de consument (vuistregel van de studiecommissie is dat 60% zal 

worden doorberekend in de verkoopprijzen).  

Dit is deels gewenst: ook consumenten willen we prikkels geven om producten met 

milieuvriendelijke verpakking te verkiezen. Bedrijven zowel als consumenten zullen deels 

gecompenseerd worden via reductie van inkomstenbelasting en/of sociale premies. 

Europese harmonisatie gewenst, maar niet noodzakelijk.  

De effecten op de Nederlandse concurrentiepositie zijn beperkt, zoals hierboven beschreven in 

hoofdstuk 5 bij ‘werkgelegenheid’. Dat is een voordeel van deze maatregel. 

 

                                                            
72 Zie ook de vele wetenschappelijke papers over het Double Dividend, van onder andere de Nederlander de Mooij. De 
modellen tonen vaak aan dat dit soort maatregelen alleen onder bepaalde condities inderdaad een welvaartstijging alswel 
als verlaagd milieudruk opleveren. Deze papers zijn overigens vaak op de US gefocust.   
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4.5.3 Maatregel 2: Belasting op vlees 

Relatief meer belastingreductie op arbeid voor lagere inkomens.  

Het invoeren van een vleesbelasting verzwaart de lasten met 0,8 mld euro73 voor bedrijven en 

consumenten. Het is niet in te schatten welk deel door belast wordt aan consumenten en welk deel 

bedrijven op zich zullen nemen door winstafname. Gedeeltelijke compensatie voor consumenten 

volgt door verlaging in inkomstenbelasting en sociale premies. Daarbij moet bedacht worden dat een 

vleesbelasting het eten van vlees voor lage inkomens relatief moeilijker maakt. Hoewel wij de 

mening dat dit een “elitaire” maatregel is niet delen74, raden we aan om lagere inkomens deels te 

compenseren door inkomstenbelasting en/of sociale lasten in de laagste belastingschaal te verlagen. 

Daarnaast is het belangrijk dat er alternatieven zijn en daarom is een verplicht minimum aanbod van 

plantaardige eiwitten belangrijk. 

Verplicht minimum aanbod plantaardige eiwitten en voorlichting 

Naast een belasting op vlees, moet de consument ook positief geprikkeld worden via meer 

keuzeaanbod aan plantaardige eiwitten. Deze belastingmaatregel moet dus gepaard gaan met een 

verplichte minimum verkoop van 5% aan plantaardige eiwitten door supermarkten en slagers in deze 

voedselcategorie. Deze worden vrijgelaten in de keuze of dit gebeurt met puur vegetarische 

producten of bijmening van plantaardige eiwitten in vlees (een praktijk die momenteel al 

plaatsvindt). Te zijner tijd kan de minimum verplichting verhoogd worden naar 10% of zelfs 20%, en 

uitgebreid naar bijvoorbeeld horecagelegenheden.  

Maatschappelijk draagvlak is de achilleshiel van dit voorstel, daarom stellen we voor deze gepaard te 

laten gaan met voorlichting over vleesconsumptie.   

Wankel maatschappelijk draagvlak is ook de reden dat we uitbreiding van deze belasting naar zuivel 

en eieren nu nog niet voorstellen, hoewel we dit op de lange termijn ook wenselijk achten.  

Europees invoeren 

Met het oog op verschuiving van de vraag naar het buitenland: Verschillende partijen, waaronder het 

CPB, verwachten dat met een BTW-verhoging de veestapel in Nederland niet kleiner zal worden. Dit 

kan in het geval van een heffing hetzelfde effect hebben. Echter, zeker niet alle wetenschappelijke 

bronnen onderschrijven dit en er bestaan meerdere visies op de effecten van dit soort maatregelen 

voor de veestapel. Hoe dan ook lijkt ons Europese invoering van de heffing gewenst bij deze 

maatregel.  

4.5.4 Maatregel 3: afvalbelasting op storten en verbranden 

Bedrijven compenseren met goedkopere arbeid.  

Een afvalbelasting betekent een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven, die deels zal worden 

afgewenteld op de consument. Bedrijven zowel als consumenten zullen deels gecompenseerd 

worden via reductie van inkomstenbelasting en/of sociale premies. 

Goede controle ook op illegaal storten (en verbranden).  

                                                            
73 Studie CE Delft: “Milieueffecten van verbeteropties voor de Nederlandse eiwitconsumptie”. 
74 Er is al een verschil tussen hogere en lagere inkomensgroepen vwb de kwaliteit van voedsel die genuttigd wordt, en de 
gezondheid in het algemeen. Veel vlees eten is ongezond, minder toegang tot vlees voor lagere inkomensgroepen zou dit 
verschil dus eerder verkleinen dat vergroten. Echter, vinden wij compensatie via verlichting van inkomensbelasting nodig, 
omdat de keuze uiteindelijk bij de consumenten moet liggen.  
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Verhoging van een belasting op afval, zal de prikkel tot recyclen doen toenemen, maar ook die voor 

ontduiking van de maatregel. Mogelijk zal er extra aandacht moeten komen voor (vooral) illegaal 

storten. 

Europese harmonisatie gewenst, maar niet noodzakelijk.   

Nationaal invoeren is mogelijk. Er wordt wel ingebracht dat een afvalbelasting het transporteren van 

stortafval over de grens heen zal stimuleren75. Dit laatste is echter verboden in de ‘EU Waste 

Shipment Regulation’.  

Indien we ons huidige welvaartsniveau willen vasthouden, zullen we zuiniger om moeten gaan met 

schaarse grondstoffen. Vooral met grondstoffen die niet hernieuwbaar zijn, zoals zeldzame 

aardmetalen en mineralen. Echter zijn dit momenteel onmisbare onderdelen in de productie van 

onder andere laptops, vliegtuigen, mobiele telefoons en bruggen76. Om ervoor te zorgen dat we 

zuiniger omgaan met schaarse grondstoffen is het noodzakelijk om ons een fiscale stelsel aan te 

passen. Een fiscaal stelsel in een duurzame economie is gericht op het waarborgen van behoud van 

schaarse grondstoffen via belasting op verspilling van deze niet-hernieuwbare bronnen. Tegelijkertijd 

belemmert zo’n fiscaal stelsel het gebruik van wel-hernieuwbare bronnen niet onnodig met 

belasting.  

Het huidige Nederlandse fiscale stelsel is er, net als die van vele andere landen, op ingericht om 

vooral te belasten op arbeid. Dit terwijl arbeid de meest hernieuwbare bron is van de verschillende 

onderdelen in een productieketen. Mensen kunnen zich namelijk relatief makkelijk aanpassen aan 

veranderende omstandigheden, In de EU is de belasting op arbeid 52% en de belasting op 

grondstoffen is 0,3%. Dit maakt dat bedrijven zich vooral richten op de efficiënte inzet van menselijk 

kapitaal, ook al leidt dit tot een minder efficiënte inzet van grondstoffen.  

Het huidige bedrijfsmodel is een lineair productiemodel van ‘take – make – dispose’ en is de 

afgelopen jaren effectief geweest om ons van materiële welvaart te voorzien. Echter, een lineair 

model is ongeschikt om langere tijd effectief te blijven in een wereld van een beperkte hoeveelheid 

ruimte, energie en grondstoffen. Vroeg of laat loopt het tegen grenzen van schaarste op. Energie, 

water en andere grondstoffen worden schaars. Terwijl de inzet van menselijk kapitaal dit met de 

huidige werkloosheid niet lijkt bij te kunnen benen.  

Een duurzaam bedrijfsmiddel is een circulair model. Dit is een model waarbij zuiniger met niet-

hernieuwbare bronnen omgegaan wordt. In plaats van spullen kopen en weer weg te gooien, wordt 

hergebruik zoveel mogelijk gestimuleerd77. Omdat er bijna drie keer meer menselijke arbeid ingezet 

wordt tijdens de fabricagefase van een productieproces dan tijdens het onttrekken van ruw 

                                                            
75 Dat laatste zou alleen naar België kunnen, want in Duitsland is storten duurder. 
76

 Alleen al in onze Iphone gaan 46 metalen, waarvan onder andere zink, strontium en lood in toenemende mate schaars worden. (Bron: 
Ex-tax.com) 
77

 Voorbeelden hiervan in Westerse economieën zijn:  
- Resultaat in plaats van producten verkopen  
Michelin verkoopt tegenwoordig de prestaties van banden in plaats van het product zelf. Als dezelfde band twee keer langer meegaat, 
krijgt Michelin twee keer zoveel geld. De omzet van het bedrijf is zo gekoppeld aan resultaat van banden, in plaats van  de kwantitatieve 
productie ervan. 
- Car/clothes/… sharing  
Green wheels is een Nederlands voorbeeld van Car sharing, als substituut voor elke aan auto kopen. 
- Retained ownership 
Een maatschappij least jou een product, en wanneer je een nieuwe wilt, lever je het oude product in zodat de metalen uit het apparaat 
opnieuw gebruikt kunnen worden.  
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materiaal (grondstoffen) hiervoor78, zal een circulair bedrijfsmodel via hergebruik, herfabricage en 

technologische aanpassing, meer werkgelegenheid creëren. Deze verschuiving hoeft de ontwikkeling 

van een kenniseconomie niet in de weg te staan aangezien hiervoor nieuwe technieken en methoden 

ontwikkeld zullen worden.79 Integendeel: het zal onze diensteneconomie toekomstbestendig maken. 

Elke verhoging in belasting op ontrokken grondstoffen en energie voor bedrijven kan namelijk 

gepaard gaan met een verlaging van de belasting op arbeid, zodat de totale (directe en indirecte) 

lasten voor de bedrijfssector of consumenten niet hoeven te stijgen. Bijkomend voordeel is, dat een 

verlaging van inkomstenbelasting zwart werken waarschijnlijk ook zal doen afnemen.   

4.5.5 Huidige situatie 

Het huidige Nederlandse fiscale stelsel stimuleert verspilling van schaarse grondstoffen door dit niet 

genoeg te belasten. Het belemmert de inzet van de hernieuwbare bron van arbeid door te veel te 

belasten. Een duurzaam fiscaal stelsel doet het tegenovergestelde. Een verlaging van belasting op 

arbeid levert banen op, draagt bij aan de toekomstige economische concurrentiepositie van 

Nederland, en zorgt ervoor dat de totale lasten voor de bedrijfssector en consumenten niet 

toeneemt. Het belasten van onttrekking van schaarse grondstoffen stimuleert bedrijven tot een 

circulair bedrijfsmodel, zodat onze welvaart, ook in materiële zin, in de toekomst gewaarborgd blijft.   

Inkomsten voor de  

overheid (2012)80 

Milieuheffingen is een belasting zijn heffingen als 

waterverontreinigingsheffing, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het 

overgrote deel van de waterverontreinigingsheffing wordt geïnd door water- 

en zuiveringsschappen. Daarnaast wordt een klein deel geheven door het 

Rijk. De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn gemeentelijke heffingen. 

4,171 miljard euro 

 

Verbruiksbelasting op milieugrondslag zijn de zogenaamde 

verbruiksbelastingen zoals brandstoffenbelasting, belasting op leidingwater, 

energiebelasting, verpakkingenbelasting en voorheen de 

afvalstoffenbelasting en grondwaterbelasting.   

4,014 miljard euro 

Er worden ook accijns geheven op minerale oliën: lichte olie (benzine), 
halfzware olie (petroleum), gasolie (diesel), zware stookolie, vloeibaar 
gemaakt petroleumgas (LPG) en methaan. De totale opbrengst van 
benzineaccijns en overige minerale oliën is een kleine 8 miljard. 

7,6 miljard euro 

 
  
Recent afgeschafte milieubelastingen:  

- Grondwaterbelasting (sinds 2012 opgeheven) 

- Verpakkingenbelasting (sinds 2013 opgeheven) 

- Afvalstoffenbelasting (sinds 2012 opgeheven) 

- Verwijderingsbijdragen (sinds 2013 opgeheven, voor sommige producten al eerder) 

                                                            
78

 Tijdens het onttrekken van ruw materiaal is minder dan 25% van de input hiervoor arbeid, tijdens het fabricageproces is dit meer dan 
75%. (Bron: MacArthurFoundation) 
79

 Hedendaagse voorbeelden: PHA bioplastic van industrieel afvalwater, urban mining.  
80

 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED; 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED
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5.2 Bronnen Mobiliteit 
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6 Bijlagen  

6.1 Bijlage 1:  Kengetallen en overheidsinkomsten en -uitgaven 

Uitgaven voor de rijksoverheid (begroting 2013)81 

 

 
Uitgaven 

(mld euro's) 

Infrastructuurfonds (totaal)  € 6,234 

 Hoofdwegennet € 2,729 

 Spoorwegen € 2,198 

 Regionaal, lokale infrastructuur € 0,136 

 Hoofdvaarwegennet € 0,844 

 Megaprojecten Verkeer en Vervoer € 0,054 

 Overige uitgaven en ontvangsten € 0,274 

 Bijdragen andere begrotingen Rijk € 0,000 

Brede doeluitkering (voor decentrale verkeer- en 
vervoersvraagstukken) 

€ 1,796 

Overig € 1,353 
 

Inkomsten voor de overheid  
(begroting 2013)82  

 
Inkomsten 

(mld. euro’s) 

MRB (incl. eurovignet) 3,707 

Opcenten (provincies) 1,432 

BPM 1,502 

Benzineaccijns 3,928 

Accijns overige 
brandstoffen (o.a. 
diesel en LPG) 3,657 

 

 
Kengetallen 
 

Mobiliteit van personen (2011)83 

  2010 2011 

Totaal gereisde kilometers (mld) 183,6 189,9 

Auto (bestuurder) 90,4 98,4 

Auto (passagier) 44,7 41,7 

Trein 14,1 13,8 

Bus/tram/metro 5,8 5,2 

Brom-/snorfiets 1 1,2 

Fiets 13,7 15 

Lopen 5,6 5,3 

Overig 8,4 9,4 
 

Verkeersprestatie (2011)84 

Voertuigtypes x mln km 

Totaal voertuigen 128663,7 

Personenauto's 103450,0 

Bestelauto's 17385,7 

Vrachtauto's 2517,1 

Trekkers 4658,7 

Autobussen 652,2 

 

 

 
- 827.000 leaserijders, 6.500.000 overige woon-werk/ zakelijk verkeer 

- OV reizigers maken jaarlijkst 11 mld woon-werkkilometers  

- Automobilisten maken jaarlijks 26,3 mld woon-werkkilometers in hun privé auto (MON 2009) 

- 5000 km automobiliteit staat gelijk aan 1 ton CO2 

 

                                                            
81

 http://opendata.rijksbegroting.nl/ 
82

 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED; 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED&D1=4,7-8,22-23,31,39,62&D2=0-4,l&D3=49-
53&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T 
83

 http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?DM=SLNL&PA=81126NED&VW=T 
84

 http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=80302NED&VW=T 

http://www.uitgavenoverheid.nl/uitgaven/2013/1505/infrastructuurfonds/hoofdwegennet
http://www.uitgavenoverheid.nl/uitgaven/2013/1506/infrastructuurfonds/spoorwegen
http://www.uitgavenoverheid.nl/uitgaven/2013/1507/infrastructuurfonds/regionaal-lokale-infrastructuur
http://www.uitgavenoverheid.nl/uitgaven/2013/1508/infrastructuurfonds/hoofdvaarwegennet
http://www.uitgavenoverheid.nl/uitgaven/2013/1509/infrastructuurfonds/megaprojecten-verkeer-en-vervoer
http://www.uitgavenoverheid.nl/uitgaven/2013/1510/infrastructuurfonds/overige-uitgaven-en-ontvangsten
http://www.uitgavenoverheid.nl/uitgaven/2013/1511/infrastructuurfonds/bijdragen-andere-begrotingen-rijk
http://opendata.rijksbegroting.nl/
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED&D1=4,7-8,22-23,31,39,62&D2=0-4,l&D3=49-53&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81198NED&D1=4,7-8,22-23,31,39,62&D2=0-4,l&D3=49-53&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/default.aspx?DM=SLNL&PA=81126NED&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/selection/?DM=SLNL&PA=80302NED&VW=T
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6.2 Bijlage 2: Vertrouwelijk gesprek Ronald Postma/ B50/ Syndesmo, D66, 

Fiscale vergroening ihkv mobiliteitsbudget 
- Mobiliteitsbudget container begrip. Twee interpretaties: 

o 1. Mob budget als alternatief voor leaseauto. Jaren 90 (ook wel cashoptie). Hoeveel 
keuze vrih 

o 2. Budget rond die leaseauto.(SLIM leasen) Financiele prikkels inbouwen voor 
mensen die nog steeds leasen (deel van de . Anders omgaan met de leaseautoin 
Rotterdam, U15, Den Haag. Fiscaal niet heel veel belemmeringen. Aantal 
marktpartijen . 800k leaserijders. (7,8 miljoen werknemers). Bonus malus 
leasebudget. Je max privé 10k mee rijden, als je eroverheen gaat . Gestaffelde 
bijtelling (fiscale stimulans minder privé te rijden), bonus malus werkgever ruimte.  

o 3. Niet leaserijders, 7 miljoen forenzen die geen recht hebben op leaseauto. JE hebt 
fiscale ruimte 19 cent p/m. Waarom niet deze 19 cent aan werkgever geven. Fiscale 
ruimte aan werkgever. Mag niet boven 19 cent uitkomen. Lijkt op 
werkkostenregeling. Een instrument voor werkgever. Met lenteakkoord in coolkast . 
Financien ziet allerlei bezwaren. Inkomstenderving voor financien. 14/15 cent 
onbelaste km vergoeding nu vergoedt. Werkgevers kunnen dan pakken. Angst: 
werkgevers gaan volop 19 cent gebruiken, nu wordt 14/15 cent gegeven.  We gaan 
proefjaar. Werkgevers krijgt ruimte om te sturen om duurzaam reisgedrag. Pilotjaar 
kan zonder wetwijziging. OR of CAO nodig om veranderd beleid. Bezwaar tegen 
profejaar dit voer jaar. 

 Duurzaam vervoer 
 Kostenbesparing: hangt ervanaf hoe die gaat vormgeven. Meer wil laten 

thuiswerken. Geeft wel iets meer niet. Minder AL 
 Voordelen voor de overheid: je geeft werkgever ruimte om te sturen 
 Er gaat een proefjaar komen: 2014 
 1,4 miljard. Als alle 
 Een kwart van de bedrijven geven geen reiskostengeven, helft werknemers 

krijgen niks (komt ook doordat ze dichtbij wonen) 
 We meten je footprint, fiscale ruimte vegroten verlegen 

o “Slim reisbudget “, “SLIM Reisbudget in de praktijk”,  
o Arbeidsvoorwaardelijk leaseauto, mobiliteisbudget 
o Komende weken, duidelijk worden, gaat aanbesteding. Vindt al politiek 

 

 


