
20 % bijmengen in brandstoffen voor operationele wielvoertuigen (20% van 16,5 miljoen liter)
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Europese CO2-reductie__________________________________________
Beperkt: Nederlandse schepen treden ook op in de internationale wateren.

Negatieve maatschappelijke gevolgen
Geen

20% bijmengen in brandstoffen voor operationele en hulp vaartuigen (20% van 22 miljoen liter 
scheepsdiesel)

Continuering van biokero op vliegbasis Leeuwarden ondersteunt de bouw en exploitatie van een 
nieuwe Biokero fabriek die SkyNRG (partners KLM/Schiphol/Gasunie/ Groningen Seaports etc.) 
bouwt in Delfzijl die in 2022/2023 opent.

Draagvlak______________________________________________________________________
De maatregel is in lijn en onderdeel van het regeerakkoord, het KUmaatakkoord en de Greendeal 
Scheepvaart.

Reductie structureel 0.02 Mton CO2 (biobrandstof) / vervolgens oplopend met toename % 
bijmengen biobrandstof.

Draagt bij aan acceptatie verduurzaming Defensie (ca. 60.000 medewerkers en 
defensiepartners).

Relatie met PAS_______________________________________
De maatregel draagt bij aan het reduceren van fijnstof en stikstof.



Circulaire Economie

Retourpremie Koel- en vrieskasten

Beschrijving maatregel

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
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Urgenda maatregel 43 beschrijft dat er jaarlijks circa 120.000 afgedankte koel- en vrieskasten 
die nog CFK's of HFC's bevatten niet in het voorgeschreven gecertificeerde recyclingcircuit 
worden verwerkt en dat daardoor broeikasgassen vrijkomen. Deze apparaten verdwijnen 
doorgaans via de metaalhandel om illegaal verwerkt te worden als metaalschroot. Urgenda 
spreekt daarbij over koel- en vrieskasten ouder dan 10 jaar waarvan in Nederland nog circa 3 
miljoen stuks aanwezig zouden zijn. Een deel van deze oude apparaten bevatten F-gassen en 
hebben bovendien een gemiddeld lagere score in energie efficiëntie dan nieuwere modellen. 
Volgens Urgenda leidt de onjuiste verwerking tot een uitstoot van circa 274 Kton CO2 per jaar.

Het inzamelen van afgedankte koel- en vrieskasten is de verantwoordelijkheid van producenten 
van die apparaten op basis van de Regeling AEEA, echter een toegesneden campagne en - 
inleverpremie als wijze van inzamelen maakt momenteel geen onderdeel uit van de huidige 
werkwijze. Producenten kunnen zélf het initiatief nemen deze maatregel te realiseren binnen de 
gegeven verantwoordelijkheid. Daartoe zal een systeem moeten worden ontworpen om de

Achtergrond
Nederland kent al jaren een uitgebreide inzamelstructuur voor afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (AEEA) in het kader van producentenverantwoordelijkheid. De 
inzamelstructuur bij gemeenten, retailers en kringloopbedrijven omvat vele brengvoorzieningen 
in Nederland. Ook is het met name voor grote apparaten normaal dat een oud apparaat wordt 
meegenomen door de retailer bij levering van een nieuw apparaat. Ondanks de uitgebreide 
inzamelstructuur blijft de inzameling problematisch. In 2018 werd 49% ingezameld, het behalen 
van de doelstelling van 65% voor 2019 is op dit moment nog onzeker.

Het inzamelen en recyclen van oude koel- en vrieskasten met toepassing van een retourpremie 
van minimaal € 35 per oude koel- of vrieskast binnen het bestaande inzamel- en recyclesysteem 
zoals is bepaald in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling 
AEEA). Deze maatregel is gebaseerd op 'Urgenda maatregel 43'.

Een specifieke publiekscampagne en beschikbaar stellen van een inleverpremie zal in 2020 door 
de producenten moeten worden ingepast in de bestaande inzameling van AEEA. Ingeschat wordt 
dat deze maatregel vanaf voorjaar 2020 operationeel kan zijn.

Om de retourpremie te kunnen claimen zal het apparaat bij afdanking worden gelabeld via een 
uniek label. Via slimme technologie zal het apparaat door de consument kunnen worden gevolgd 
binnen de terugname keten (track-en-trace). De terugnamen keten wordt daarom voorzien van 
uitleesapparatuur. Deze transparante informatievoorziening geeft inzicht in de wijze van 
verwerking en toont ook het belang van een juiste verwerking. Tevens wordt zo door de 
beheerder van het systeem gecontroleerd of het apparaat de aangewezen keten doorloopt. De 
consument krijgt op basis van het label zijn retourpremie uitgekeerd door de beheerder.
Het verwachte effect van de Retourpremie zal een inzamelpercentage zijn dat 100% beoogt voor 
deze apparaten. De milieudoelstellingen uit de Regeling AEEA kunnen zo optimaal worden 
bereikt. Tevens wordt controle over de stroom gecreëerd waardoor een meer circulair 
ketenbeheer kan worden opgezet.

Het retourpremiesysteem
Kern de maatregel is om de consument door een financiële prikkel afgedankte koel- en 
vrieskasten beter te laten inleveren bij het juiste inleverpunt. Een retourpremie als financiële 
prikkel kan worden uitgevoerd binnen het reeds bestaande wettelijke systeem van uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid waarbinnen een correcte verwerking van AEEA plaatsvindt.



Nationale kosten

Niet bekend

Europese CO2-reductie

Negatieve maatschappelijke gevolgen

Draagvlak

Relatie met PAS
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Een bijdrage van € 1 miljoen om vormgeving en detaillering van een campagne met een 
systeem van inleverpremie door de producenten van koel- en vrieskasten, te ondersteunen.

Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie

Onbekend, eventueel bestaande weglek via illegale trajecten van niet gecertificeerde AEEA 
verwerkers wordt met deze maatregel tegengegaan.

kosten van producenten voor het leveren van de premie te verrekenen in de kostenketen van die 
producten. Indien producenten daartoe niet bereid zijn kan een retourpremie systeem wettelijk 
worden opgelegd, dit zal tijd kosten.

Urgenda maatregel 43 schat in dat een totale CO2 reductie van 0,4 Mton in 2020 mogelijk moet 
zijn, uitgaande van de inzameling van 1 miljoen oude koelkasten bij een inleverpremie van € 35 
per apparaat. In hoeverre een aantal van 1 miljoen apparaten in 2020 realistisch is, vanwege de 
afhankelijkheid van de respons/gedrag van consumenten, is moeilijk te zeggen. Onbekend is of 
een premie van € 35 per apparaat voldoende hoog is om de consument aan te zetten tot het 
inleveren van oude apparaten, dit zou nog nader onderzocht kunnen worden. Kortom, een 
voorzichtiger schatting van circa 0,2 - 0,3 Mton lijkt hier dan ook op z'n plaats.

De maatregel betreft een nadere invulling van de bestaande uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid zoals is bepaald in de Regeling AEEA. Onbekend is of de 
producenten van koel- en vrieskasten bereid zijn deze maatregel uit eigen beweging in te voeren 
als onderdeel van die wettelijke verantwoordelijkheid. Zo niet, dan zal de maatregel moeten 
worden opgelegd. In de Werkgroep Inzameling van de sector wordt de maatregel met betrokken 
partijen de komende tijd nader besproken. Het zal spoedig duidelijk worden of, hoe en wanneer 
de maatregel kan worden ingevoerd.
Consumenten zullen een inleverpremie positief beoordelen hoewel onbekend is of een premie 
van € 35 per apparaat voldoende is om de ingeschatte extra inzameling van oude apparatuur te 
realiseren.

De retourpremie is een soort van cashback regeling. Bij de aankoop van elke nieuwe koel- of 
vrieskast wordt door de consument een recyclingbijdrage betaald. Een deel van deze 
recyclingbijdrage is terug te ontvangen door de consument als hij bij de aankoop van een nieuw 
apparaat een oud apparaat inlevert (de retourpremie). De retourpremie is een substantieel 
bedrag (gedacht wordt aan een minimum van € 35), dat de Nederlandse consument aanspoort 
tot actie._______________________________________________________________________  
Financiële consequenties________________________________________________________ 
Staat

Uitsluitend positieve maatschappelijke gevolgen:
besparing op energiekosten door vervanging van minder energie efficiënte apparaten, 
het voorkomen van het vrijkomen van broeikasgassen, en
een correcte verwerking van koel- en vrieskasten.



138

Dit is geen primaire maatregel in de context van de PAS problematiek. De maatregel heeft wel 
effect op de primaire energievraag en de daaraan verbonden emissies. Het gebruik van 
energiezuiniger koel- en vrieskasten vraagt minder energieproductie en heeft dan ook navenant 
lagere CO2- en NOx emissies voor dezelfde koel- en vriesprestatie.



Ambitieuzer plan voor plastics

Nationale kosten

jaar betekent dit een reductie van 0,2 Mton CO2 per jaar

Europese/wereldwijde CO2-reductie

139

Financiële consequenties
Staat__________________
PM

Beschrijving maatregel__________________________________________________________
• Verdubbeling doelstelling toepassing biobased en gereyclede plastics in 2025 door invoering 

verplicht percentage biobased/recyclede plastics in nieuwe producten/verpakkingen.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn______________________
• Verplichte toepassing % biobased/gerecyclede plastics stuit op Europees productbeleid. 

Invoering zou zonder meer helpen en is al aangekondigd in kader uitvoering Europese 
Green Deal. De vraag is dan wel hoe snel de maatregel kan worden ingevoerd en hoe hoog 
het verplichte % recyclaat zal zijn.

• Daarnaast wordt in de berekening niet alleen de besparing in NL CÜ2-uitstoot (schoorsteen) 
meegenomen, maar ook de besparing in CÜ2-uitstoot elders in de wereld (minder fossiel). 
Dus het effect van de maatregel zal per saldo lager zijn dan Urgenda suggereert.

• Wat wel kan is druk uitoefenen op de Stichting Afvalfonds Verpakkingen om toepassing van 
biobased en gerecyclede plastics snel te gaan belonen door een verlaging van de tarieven 
(in kader tariefdifferentiatie). Dat kan snel gaan, effecten in Frankrijk tonen aan dat dit een 
substantieel effect heeft op de vraag naar biobased/gerecyclede plastics. Dat kan binnen 
een jaar.

• Ook helpt het als er een horizonbepaling komt in de wet die bepaalt dat vanaf 2030 geen 
ongesorteerd en recyclebaar afval (plastics) meer verbrand mogen worden.

• Ook een verdere stijging van de afvalstoffenbelasting helpt het concurrerender maken van 
plastic recycling tov verbranden, storten en exporteren.

• Tenslotte zal een CO2-belasting voor Virgin fossiele plastics het mogelijk maken om beter te 
concurreren tegen de momenteel lage prijs van Virgin fossiele plastics. Vraag is of deze 
maatregel zelfstandig door Nederland kan worden ingevoerd, of dat deze ook alleen op EU- 
niveau kan worden genomen.

• Het naar voren halen van de doelstellingen van 2030 naar 2025 kent ook zijn beperkingen. 
De opbouw van voldoende capaciteit in sortering, in mechanische en chemische recycling 
kost tijd, ook al zijn de middelen morgen beschikbaar. Interne besluitvorming bij bedrijven, 
vergunningprocedures, inkoopprocessen en de bouw van die installaties nemen nu eenmaal 
veel tijd in beslag. Dat kan versneld worden (bv. met behulp van de Crisis- en Herstelwet), 
maar dat biedt slechts een beperkte versnelling.

Mate van CO2-reductie___________________________________________________________
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________
• In 2030 moet van de 2460 kiloton consumptie aan plastics 15% biobased zijn en 30% 

circulair (45% samen). Nu is dat 15%. Voor elke procent hierboven scoor je dus ongeveer 
0,075 Mton CO2 voordeel extra.

• Voor minder Virgin productie door extra mechanische of thermische recycling (1,7 kg CO2 
bespaard per kg materiaal maal 450 kton=0,67 Mton) en door extra chemische recycling 
(schatting afhankelijk van de techniek 0,5 a 1 kg CO2 bespaard per kg materiaal is 
minimaal 250=0,12) kan je dan ook nog netto ongeveer 0,67 plus 0,12=0,8 Mton rekenen.

• Als de doelstelling naar voren wordt gehaald naar 2025, door de vraag naar biobased en 
gerecyclede plastics wettelijk te verplichten, en we er gemakshalve vanuit gaan dat de 
stijging van de toepassing van biobased/gerecyclede plastics gelijkelijk plaatsvindt over de 
jaren (3% stijging per jaar bij doelstelling 2030; 6% per jaar bij doelstelling 2025), dan kan 
de besparing in theorie oplopen tot 3% x 5 jaar x 0,075 Mton CO2-besparing= 1,125 Mton.

5.1.2.e
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Negatieve maatschappelijke gevolgen____________________________________________
Mogelijk dat een aanscherping van het plastics beleid leidt tot meer weerstand van 
afvalbedrijven (en hun aandeelhouders, veelal gemeenten en provincies). Zij moeten versneld 
hun activa in verbrandingsovens afschrijven.
Tegelijkertijd wordt grote druk gezet op een markt in ontwikkeling (m.n. rond chemische 
recycling), waarbij nog niet altijd alle technische en logistieke uitdagingen getackeld zijn (zoals 
het verkrijgen van voldoende aanvoer van plastic afval uit heel NW-Europa). Daarbij is voor de 
plastic toepassende bedrijven de vraag of voldoende kwaliteit wordt geleverd indien tot een 
verplichte toepassing van een % biobased/gerecycled content wordt besloten.______________  
Draagvlak_____________________________________________________________________  
Inzet op recycling in den brede en meer toepassing van plastic recyclaat is in lijn met de 
ambities in het klimaatakkoord. In het klimaatakkoord sluit MMIP 6 (sluiting van industriële 
ketens) aan bij de inzet specifiek op chemische recycling. De potentie van recycling voor 
emissiereductie is opgenomen in het regeerakkoord. De maatregel kan rekenen op 
maatschappelijk draagvlak. Naast bijdrage aan emissiereductie dragen de maatregelen bij aan 
een gesloten plastic kringloop, een onderwerp dat veel in maatschappelijke belangstelling staat.

Voor de transitie van 20kton biobased kunststoffen per jaar (nu) naar 370 kton per jaar 
(2030) (= doelstelling transitieagenda kunststoffen) wordt een CO2-emissiereductie 
gerekend van 0,5 Mton per jaar (meer biobased, minder Virgin fossiel). Deze besparing zal 
neerslaan in het buitenland waar de fossiele olie/gas als grondstof voor de plastics 
productie vandaan komen. Eenzelfde rekensom zou betekenen dat hiermee in theorie 3% x 
5 jr x 0,5 Mton = 7,5 Mton in totaal bespaard kan worden ( = 1,5 Mton per jaar). Deze 
emissiereductie komt echter niet ten goede aan het behalen van de nationale 
klimaatdoelstellingen.
Door feedstock (plastic afval) te importeren en hier te recycleren, kan verbranding en stort 
in het buitenland worden voorkomen. Voor het voorkomen van verbranding geldt dezelfde 
emissiereductie. Aangezien in het buitenland veel brandbaar afval nog gestort wordt, wat 
leidt tot hogere CO2 uitstoot dan verbranding met energieterugwinning, is de bereikte 
emissiereductie voor geïmporteerd afval netto naar verwachting relatief hoger. Er worden 
geen weglekeffecten verwacht. Deze emissiereductie komt echter niet ten goede aan het 
behalen van de nationale klimaatdoelstellingen.

Relatie met PAS________________________________________________________________
Mogelijk is er op de lange termijn een reductie in stikstofdepositie als gevolg van een reductie in 
afvalverbranding. Bij de uitstoot van afvalverbranding komt stikstof vrij.



Circulaire maatregelen in de GGW
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De maatregel betreft het ophogen van het beschikbare budget voor een bestaande 
Urgendamaatregei. Deze laat zien dat er meer mogelijkheden zijn voor het toepassen van 
circulair asfalt, beton en staal in de wegenbouw. Het gaat om het gedeelte van de maatregel uit 
het Urgenda-I pakket dat beschikbaar is gesteld als opdracht aan RWS (€ 7,5 mln; 0,1 Mton):

Doordat minder goederen worden gestort of verbrand wordt minder stikstof uitgestoten, hetgeen 
een bijdrage levert aan PAS.

Beschrijving maatregel_____________________________________________________________
Ophoging beschikbare budget voor Circulaire maatregelen in de Grond-, weg- en waterbouw

Europese CO2-reductie____________________________________________________________
<Mate van Europese CO2-reductie (is er sprake van weglek?) >
Niet van toepassing

Negatieve maatschappelijke gevolgen__________________________________________
<Zijn er grote negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals de veiligheid of gezondheid?> 
Nee

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________
De ophoging is eenvoudig realiseerbaar (interne opdrachtverlening). Er hoeft geen regelgeving 
te worden aangepast.

Financiële consequenties
Staat____________________  
€7,5 min

Mate van CO2-reductie_______________________________________________________________
Nationale CO2-reductie_________________________________________________________________
<Mate van nationale CO2-reductie>
Ervan uitgaande dat met het nu vrijgemaakte bedrag maatregelen gestimuleerd worden die 
ongeveer CO2 vermijdingskosten hebben van gemiddeld 100 Euro / tCO2, zou met een budget 
van € 7,5 mln tussen 0 en 0,1 Mton CO2 worden vermeden.

Nationale kosten______________________________________________
<Watzijn de nationale kosten van de maatregel (indien bekend)?> 
Niet bekend

Draagvlak______________________________________________________________________
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord>
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Regeerakkoord>
<Kan de maatregel rekenen op maatschappelijk draagvlak>
De maatregel is een verhoging van het beschikbare budget van een bestaande Urgenda- 
maatregei._______________________________________________________________________
Relatie met PAS________________________________________________________________
<Wat is het effect op de reductie van de stikstofdepositie?>
<Wordt deze maatregel ook overwogen in kader van PAS?>
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Doordat minder goederen worden gestort of verbrand wordt minder stikstof uitgestoten, hetgeen 
een bijdrage levert aan PAS.

Beschrijving maatregel_________
Ophoging DEI + Circulaire Economie

Europese CO2-reductie____________________________________________________________
<Mate van Europese CO2-reductie (is er sprake van weglek?) >
Niet van toepassing

Negatieve maatschappelijke gevolgen__________________________________________
<Zijn er grote negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals de veiligheid of gezondheid?> 
Nee

Financiële consequenties
Staat____________________  
€ 20 mln

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_________________________
De ophoging is eenvoudig realiseerbaar (melding in de staatscourant). Er hoeft geen regelgeving 
te worden aangepast.

Nationale kosten______________________________________________
<Watzijn de nationale kosten van de maatregel (indien bekend)?> 
Niet bekend

Mate van CO2-reductie____________________________________________________________
Nationale CO2-reductie______________________________________________________________
<Mate van nationale CO2-reductie>
De gegevens uit de bestaande regeling geven aan dat een CO2-reductie potentieel 0,15 Mton 
bedraagt.

Draagvlak______________________________________________________________________
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord>
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Regeerakkoord>
<Kan de maatregel rekenen op maatschappelijk draagvlak>
De maatregel is een verhoging van het beschikbare budget van een bestaande Urgenda- 
maatregei._______________________________________________________________________
Relatie met PAS________________________________________________________________
<Wat is het effect op de reductie van de stikstofdepositie?>
<Wordt deze maatregel ook overwogen in kader van PAS?>

De maatregel betreft het ophogen van het beschikbare subsidiebudget voor de DEI + voor 
Circulaire Economie. De huidige Urgendamaatregei iaat zien dat er behoefte is aan 
ondersteuning bij de doelgroep (chemische en mechanische recycling van kuststoffen en textiel, 
MKB en startups). Het gaat om de volgende maatregelen uit het Urgenda-I pakket: 

Recycling en bio-kunststoffen (€ 22,5 min; 0,1 Mton CO2) 
Stimulering CO2-reducerende maatregelen circulaire economie (€ 25 min; 0,25 Mton 
CO 2)

Deze maatregelen zijn in één subsidie-regeiing uitgewerkt. Gezamenlijk gaat het hierbij daarom 
om een budget van € 47,5 min met een potentiële CO2-reductie van 0,35 Mton).



Vrijwillige vermindering afvalverbrandingscapaciteit AVI’s
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Opschaling chemische recycling

Negatieve maatschappelijke gevolgen
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Nationaal gezien hebben we geen vermeden CO2 in te boeken (van het niet verbranden/storten 
alhier). Daardoor zal het hier verwerken van deze (kunststof)stromen uit het buitenland zeker 
niet gunstig uitpakken voor onze Nederlandse CO2-balans

Europese CO2-reductie__________________________________________________________
Door feedstock (afval) te importeren kan verbranding en stort in het buitenland worden 
voorkomen. Voor de voorkomen verbranding geldt dezelfde emissiereductie. Aangezien in het 
buitenland veel brandbaar afval nog gestort wordt, wat leidt tot hogere CO2 uitstoot dan 
verbranding met energieterugwinning, is de bereikte emissiereductie voor geïmporteerd afval 
netto naar verwachting relatief hoger. Er worden geen weglekeffecten verwacht.

Er zijn concrete initiatieven om de nu voor mechanische recycling ongeschikte deelstromen via 
chemische recycling tot grondstoffen op te werken. Uitgaande van een jaarlijkse capaciteit van 
50-100 kton aan mixed kunststoffen wordt 0,1-0,2 Mton CO2 vermeden. De maatregel bestaat 
uit het verder uitbreiden van deze capaciteit.

Financiële consequenties_____________________________________________
Staat 
Ingeschat wordt dat jaarlijks € 11 min noodzakelijk is, over een periode van 5 Jaar.

Nationale kosten_________________________________________________________________
Een innovatiefonds zou moeten bestaat uit publieke en private middelen. Naast financiering van 
11 mln door de staat is circa PM van andere partijen nodig. Nationale kosten bij (b) en (c) zijn 
niet bekend, afhankelijk van subsidievoorwaarden en te subsidiëren projecten.

Mate van CO2-reductie__________________________________________________________  
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________
Chemische recycling van kunststoffen kan op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de 
klimaatdoelstellingen. Per ton chemisch gerecycled plastic afval wordt ca. 1,7-2 ton CO2 
mondiaal bespaard. Deze besparing is een gevolg van de verminderde CO2-emissies doordat 
geen nieuwe primaire grondstoffen gewonnen hoeven te worden en de directe emissies van het 
verbranden van het (kunststof)afval in AVI's niet plaatsvinden. De via chemische recycling 
verkregen grondstoffen worden gebruikt voor nieuwe producten. Naast kunststoffen kunnen ook 
andere brandbare afvalstromen die in gemengd (huishoudelijk) afval voorkomen worden 
verwerkt.

Beschrijving maatregel__________________________________________________________
Maatregel is gericht op recycling in den brede, dus chemische recycling. In beide vormen dragen 
bij aan meer en betere recycling.
• Financieren publiek-private R&D in pre-competitieve fase.
• Subsidie voor demonstratie- en opschalingsprojecten (van lab naar proeffabriek) met 

betrekking tot chemische en mechanische recycling.
• financiering onrendabele top initiatieven mechanische en chemische recycling.__________  

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn______________________
• Publiek-privaat fonds voor R&D in pre-competitieve fase kan aansluiten bij werkwijze NWO 

en Topsector Chemie (innovatiefonds chemie). Consortia van kennisinstellingen en 
bedrijfsleven - van grote bedrijven tot MKB - kunnen voorstellen indienen voor publiek- 
private samenwerkingsprogramma's.

• Subsidie demonstratie en opschaling kan mee worden genomen in een nieuwe DEI+ ronde.
• In het klimaatakkoord staat recycling als nader te onderzoeken techniek voor SDE+ + 

subsidie.
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Voorkomen moet worden dat door de opkomst van chemische recycling meer energie-efficiënte 
mechanische recycling wordt verdrongen. Dit wordt met een onderscheid tussen vormen van 
mechanische en chemische recycling in het LAP ondervangen. Daarnaast is van belang om de 
maatregelen naast chemische recycling ook open te stellen voor innovaties in mechanische 
recycling.______________________________________________________________________  
Draagvlak_____________________________________________________________________ 
Inzet op recycling in den brede is in lijn met de ambities in het klimaatakkoord. In het 
klimaatakkoord sluit MMIP 6 (sluiting van industriële ketens) aan bij de inzet specifiek op 
chemische recycling. De potentie van recycling voor emissiereductie is opgenomen in het 
regeerakkoord. De maatregel kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. Naast bijdrage aan 
emissiereductie dragen de maatregelen bij aan een gesloten kunststofkringloop, een onderwerp 
dat veel in maatschappelijke belangstelling staat.

Relatie met PAS________________________________________________________________
Mogelijk is er op de lange termijn een reductie in stikstofdepositie als gevolg van een reductie in 
afvalverbranding. Bij de uitstoot van afvalverbranding komt stikstof vrij.
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Circulaire ambachtscentra zijn gericht op het in gebruik houden van goederen zodat deze niet 
hoeven te worden gestort of verbrand in een vuilverbrandingsinstallatie.
In circulaire wijken krijgt circulariteit op verschillende vlakken vorm. Denk naast circulaire 
ambachtscentra bijvoorbeeld ook aan circulair bouwen, duurzame mobiliteit (bijv, autodelen), en 
het sluiten van kringlopen van grondstoffen, voedsel, water etc.

Deze maatregel is erop gericht om de vorming van lokale circulaire deeieconomieën te 
stimuleren en op lokaal niveau de mobiliteit, grondstoffenverbruik en productie en consumptie 
van voedsel te verduurzamen.

Draagvlak______________________________________________________________________________
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord>
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Regeerakkoord>
<Kan de maatregel rekenen op maatschappelijk draagvlak>
Circulaire ambachtscentra: Maatregel maakt deel uit van de acties uit de Transitieagenda 
Consumptiegoederen, daarvan is in het Regeerakkoord vermeld dat deze zal worden uitgevoerd. 
De maatregel is in lijn met het Klimaatakkoord omdat de hoeveelheid goederen die wordt gestort 
of verbrand hierdoor wordt verminderd. De maatregel kan rekenen op breed maatschappelijk 
draagvlak. In circulaire wijken komen verschillende afspraken uit de verschillende 
transitieagenda's samen (biomassa en voedsel, bouw, consumptiegoederen).__________________  
Relatie met PAS

Beschrijving maatregel_____________________________________________________
Ondersteuning van het realiseren van circulaire ambachtscentra en circulaire wijken.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
Circulaire ambachtscentra: Realisatietermijn: 2020
Circulaire wijken: Realisatietermijn: 2020-2030

Mate van CO2-reductie_________________________________________________________________
Nationale CO2-reductie___________________________________________________________________ 
<Mate van nationale CO2-reductie>
PM
Uit doorrekening van Antea Group blijkt een reductie van 1.803.435 ton C02 in 2018 en in 2025 
2.555.390 ton voor circulaire ambachtscentra.
Voor circulaire wijken is de mate van C02 reductie afhankelijk van de invulling van circulariteit. 
Wordt circulair gebouwd, of gaat het vooral om toepassen van deelsystemen en/of duurzame 
mobiliteit etc. De voorlopige inschatting is een reductie van 0-0,3 Mton. Verdere berekening is nog 
nodig.__________________________________________________________________________________  
Europese CO2-reductie___________________________________________________________________ 
<Mate van Europese CO2-reductie (is er sprake van weglek?) > 
Nader te analyseren

Negatieve maatschappelijke gevolgen_________________________________________________
<Zijn er grote negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals de veiligheid of gezondheid?> 
Nee

Uitvoering door financiële bijdragen aan gemeenten voor het opstarten of doorontwikkelen van 
circulaire ambachtscentra en/of circulaire wijken._________________________________________  
Financiële consequenties___________________________________________________________  
Staat________________________________________________________________________________  
1000 k€ voor circulaire ambachtscentra 
2500 k€ voor circulaire wijken (5 proeftuinen)

Nationale kosten______________________________________________
<Watzijn de nationale kosten van de maatregel (indien bekend)?> 
Niet bekend
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<Wat is het effect op de reductie van de stikstofdepositie?>
<Wordt deze maatregel ook overwogen in kader van PAS?>

Doordat minder goederen worden gestort of verbrand wordt minder stikstof uitgestoten, hetgeen 
een bijdrage levert aan PAS.
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2 + 3 Alle overheidsinstanties te vragen met regelmaat data op te ruimen / Bij alle 
overheidsinstanties data die niet vaak wordt gebruikt op stilstaande servers te zetten.

Sectoroverstijgend
'Ruim je data op' - Urgenda-maatregel #50

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
Inschatting van uitvoerbaarheid en effectiviteit per deeimaatregei:

Overheidsinstanties en hun IT-afdelingen stellen bovengemiddeld hoge eisen aan de 
beschikbaarheid en veiligheid van hun data. Dat maakt het verplaatsen van een 
significante hoeveelheid data naar 'stilstaande' servers waarschijnlijk onmogelijk, voor 
zover de gebruiker dat überhaupt kan afdwingen. Er bestaan protocollen en speciale 
software voor de archivering van documenten en veel daarvan mag/kan niet zomaar 
verwijderd worden. Voor wat betreft de 'gewone' bestanden geldt in veel gevallen al dat 
medewerkers een maximum opslagcapaciteit hebben waardoor bestanden al regelmatig 
opgeschoond moeten worden.

Het groen hosten van overheidswebsites gebeurt zoals Urgenda aangeeft al voor een groot 
deel, zeker waar het het Rijk betreft. Het zou de moeite waard zijn om te bepalen dat alle 
mede-overheden en agentschappen voortaan ook groene servers gebruiken. Dat is echter 
gebonden aan contracten en aanbestedingscriteria waardoor het niet reëel is te 
verwachten dat veel partijen nog in 2020 daadwerkelijk de overstap kunnen maken. Zoals 
eerder vermeld draait 91% van de datacenters inmiddels op duurzame energie; als die 
trend doorzet kunnen we verwachten dat binnen enkele jaren alle overheidswebsites en 
die van organisaties waarmee samengewerkt wordt 'automatisch' groen gehost zullen 
worden.

Alle overheidsinstanties te vragen met regelmaat data op te ruimen
Bij alle overheidsinstanties data die niet vaak wordt gebruikt op stilstaande servers te

Alle overheidswebsites groen hosten
Installeer Ecosia als groene zoekmachine op overheidsservers

Beschrijving maatregel______________________
<Korte omschrijving maatregel en instrumentering>

Beschouwen we als een niet haalbare maatregel. Gezien het feit dat de maatschappelijke 
bereidheid tot het zelf nemen van klimaatbewuste maatregelen helaas nog steeds 
tegenvalt (zie Publieksmonitor K&E 2019), schatten wij de kans dat mensen massaal hun 
data gaan opruimen erg klein in. Overwegingen die hierbij meespelen: dit voelt voor de 
meeste mensen als een vervelende klus die bovendien niets oplevert voor de eigen 
energierekening, en veel mensen zullen eerder geneigd zijn om juist hun offline bestanden 
veilig te stellen met een back-up in de cloud dan andersom. De flinke onzekerheidsmarges 
die het PBL hanteert voor gedragseffecten zullen daardoor in dit geval nog groter zijn, de 
meeste datacenters in Nederland gebruiken al duurzame energie (91% met CertiQ 
garantie, zie rapportage p. 42), waardoor een daadwerkelijk significant CO2-effect niet 
reëel lijkt. Verder voorzien we dat een campagne als deze veel irritatie over een 
bemoeizuchtige/betuttelende overheid e.d. zal oproepen, wat een reëel afbreukrisico kan 
zijn voor het draagvlak voor klimaatmaatregelen en daardoor ook averechts kan 
uitpakken. Om het brede draagvlak voor het Klimaatakkoord en de Urgenda- en 
stikstofmaatregelen niet onnodig aan te tasten lijkt het verstandig om een marginale 
maatregel als deze niet toe te passen.

2.
3. 
zetten.
4.
5.
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Europese CO2-reductie_________________________________
<Mate van Europese CO2-reductie (is er sprake van weglek?) >

De tussenresultaten van het MJA-convenant in 2018 laten zien dat de ICT-sector sinds 2005 een 
energiebesparing door procesefficiëntie heeft bereikt van 32,6% en daarmee één van de 
koplopers is [zie rapportage pag. 38], In samenwerking met de Rijksoverheid (RVO.nl) zijn 
datacenters en grootgebruikers (bedrijven) een proefproject gestart om de bruikbaarheid en 
betrouwbaarheid van de 'ecomodus' te onderzoeken. Hoewel deze proef pas kortgeleden is 
gestart, wordt er een groot aanvullend besparingspotentieel van verwacht.

De haalbaarheid en het effect van deze maatregel zijn op deze korte termijn erg lastig in 
te schatten, omdat niet bekend is hoeveel zoekopdrachten er vanuit de overheid met 
Google (of andere zoekmachines) worden gedaan. De redenatie van Urgenda dat Google 
veel onnodige data verzamelt (zoals de inhoud van e-mails) lijkt bovendien niet 
steekhoudend. De inhoud van e-mails of overheidsdocumenten kunnen en mogen niet door 
Google worden opgeslagen. Metadata zoals de hoeveelheid clicks op een pagina kunnen 
wel worden bijgehouden, maar hierbij geldt niet dat meer clicks leiden tot meer 
dataopslag. Hoewel Ecosia een mooi initiatief is dat het verdient om gesteund te worden, 
zal voor ambtenaren (net als iedereen) de kwaliteit van de zoekmachine het belangrijkst 
zijn. Daarin is Google zoals we weten nagenoeg onovertroffen. Zelfs als deze maatregel 
genomen zou (kunnen) worden, mogen we verwachten dat de meeste ambtenaren alsnog 
Google zouden blijven gebruiken. Al met al constateren we dat deze maatregel een te 
verwaarlozen C02-effect zou hebben.

De ICT-sector neemt sinds het begin deel aan het MJA-convenant, datacenters vallen bovendien 
onder de Energiebesparingsplicht van de Wet Milieubeheer. Daardoor zullen alle 
energiebesparende maatregelen die zich binnen vijfjaar terugverdienen sowieso genomen zijn of 
worden, wat in de praktijk neerkomt op de verplichting om energie-efficiënte servers en/of de 
'ecomodus' van servers te gebruiken. Dit betekent dat de sector zelf inmiddels actief bezig is om 
zijn voetafdruk flink te verkleinen. Zoals eerder vermeld maakte in 2018 91% van de ICT-sector 
gebruik van duurzame energie.

Financiële consequenties_____________________________________________________
Staat_________________________________________________________________________
<Wat zijn de financiële consequenties voor de Staat? >
N.v.t. Alleen deelmaatregel 4 lijkt (pas na 2020) uitvoerbaar, en dan nog slechts in beperkte 
mate door de Rijksoverheid. Er is geen inzicht in de extra kosten die het groen hosten van de 
resterende websites van het Rijk met zich meebrengt.

Mate van CO2-reductie__________________________________________________________
Nationale CO2-reductie___________________________________________________________
<Mate van nationale CO2-reductie>
Alleen deelmaatregel 4 lijkt (na 2020) reëel en uitvoerbaar met een waarschijnlijk (zeer) 
beperkte CO2-reductie. Aangezien 91% van de datacenters al gebruikt maakt van duurzame 
energie en het lang duurt voordat het opnemen van Green Hosten als aanbestedingscriterium 
een effect sorteert bij andere organisaties, kunnen we hiervan redelijkerwijs geen significante 
CO2-reductie verwachten. De grove inschatting is daarom dat deelmaatregel 4 een reductie van 
0-0,01 Mton kan opleveren in de jaren na 2020.

Nationale kosten_________________________________________________________________
<Wat zijn de nationale kosten van de maatregel (indien bekend)?>
N.n.b. Mede-overheden zouden een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van 
deelmaatregel 4, maar kunnen daartoe niet door het Rijk gedwongen worden. Er is geen inzicht 
in de extra kosten die het groen hosten van de resterende websites met zich meebrengt.
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<Zijn er grote negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals de veiligheid of gezondheid?> 
Nee.

<Kan de maatregel rekenen op maatschappelijk draagviak>
Zie inschatting uitvoerbaarheid: van deelmaatregel 1 moet worden verwacht dat dit mogelijk het 
maatschappelijk draagvlak voor klimaatbeleid negatief beïnvloedt.

Draagvlak_____________________________________________
<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord> 
De maatregelen zijn niet strijdig met het KA.

<Is de maatregel in lijn met de afspraken uit het R.egeerakkoord>
De maatregelen zijn niet strijdig met het Regeerakkoord, of sluiten aan bij de 
Energiebesparingsplicht waarop dit kabinet extra inzet.

<Wordt deze maatregel ook overwogen in kader van PAS?> 
Nee.

Relatie met PAS__________________________________
<Wat is het effect op de reductie van de stikstofdepositie?> 
Er is geen effect m.b.t. stikstofuitstoot.



151

1)
2)
3)
4)
5)

Door de NGO Environmental Investigation Agency (EIA) werd recentelijk geschat dat de omvang 
van illegale handel in de EU van HFK's in 2018 ongeveer 16.3 Mton CO2 eq. bedroeg (rapport 
'Doors wide open - Europe's flourishing illegal trade in HFC's). De Europese Commissie kon dit 
niet bevestigen, maar gezien de vele vondsten van smokkel (met name aan de oostgrenzen van 
de EU, maar ook via Nederlandse havens) wordt aangenomen dat de omvang aanzienlijk is. De 
inschatting van de mate van de nationale CO2-reductie door Urgenda door strengere controles 
lijkt op zich aannemelijk. Daarbij moet opgemerkt worden dat er geen garantie is dat door extra 
inzet (strengere controle) er ook daadwerkelijk (direct) minder illegale handel is. Dit is altijd een 
combinatie van hoogte van sancties, (gepercipieerde) pakkans, e.d. Extra controle schrikt 
uiteraard wel af, waarbij het daarmee een bijdrage levert aan de totale werking van het EU 
quotum systeem op HFKs.

Strengere controle op lekkages koelinstallaties en op illegale handel in F-gassen;
Innovatiefonds ontwikkeling kleine installaties op natuurlijke koudemiddelen;
Voorlichting bij aanschaf kleine apparaten op natuurlijke koudemiddelen;
Verbod op productie en export van HCFK22;
Stimuleringsregeling voor eindgebruikers van kleine installaties op natuurlijke 
koudemiddelen.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn______________________
Urgenda stelt diverse maatregelen voor.
Ad.1: In het Meerjarenplan 2020-2024 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) richt 
programma 1 (Minder broeikasgassen) zich op het verminderen van lekverliezen van ozonlaag 
afbrekende stoffen en gefluoreerde gassen. Aanpak van illegale handel maakt hier ook onderdeel 
van uit. Samenwerking met de douane is hierbij ook belangrijk. Intensivering van controles is 
mogelijk. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt met de ILT.
Ad. 2: Er bestaan al diverse financiële instrumenten waarbij er ook een stimulans wordt gegeven 
voor de aanschaf van installaties met natuurlijke koudemiddelen. Dit betreft bijvoorbeeld de 
Energie Investerings Aftrek. Op de Energielijst staan o.a. een transkritische CO2 koel- en/of 
vriesinstallatie en cryogene transportkoeling. Daarnaast bestaan er momenteel ook al vele 
innovatiefondsen, zoals bijvoorbeeld VFF en MIT. Een speciaal innovatiefonds voor ontwikkeling 
kleine installaties op natuurlijke koudemiddelen lijkt overbodig en wordt afgeraden. Er kan 
verkend worden of er meer mogelijkheden zijn voor stimulering van natuurlijke koudemiddelen 
binnen de bestaande financiële instrumenten.
Ad. 3: De NVKL heeft divers voorlichtingsmateriaal over natuurlijke koudemiddelen. BZK 
ontwikkelt momenteel een communicatie-campagne gericht op consumenten (o.a. over 
warmtepompen). Voorlichting kan uitgebreid en verbeterd worden.
Ad. 4: Het Montreal Protocol ter bescherming van de ozonlaag & Verordening (EU) 1005/2009 
regelen de uitfasering van ozonlaag afbrekende stoffen, zoals HCFK's. Ontwikkelde landen 
kennen een sneller verbod op deze stof dan ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden faseren 
hun consumptie van HCFK tot 2030 uit. Productie in Nederland ten behoeve van deze 
consumptie in ontwikkelingslanden past volledig binnen deze internationale en Europese regels 
en afspraken. Een verbod op de productie in Nederland is niet logisch en wordt daarom 
afgeraden.
Ad. 5: zie 2. Dit raakt ook recente Kamervragen over F-gassen in warmtepompen en stimulering 
via ISDE. In 2020 wordt al verkend of verbeteringen hier mogelijk zijn.

Strengere controle op F-gassen (Urgenda maatregel #44)
Beschrijving maatregel

Nationale kosten 
Onbekend

Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie____  
0.1 megaton (Bron Urgenda)

Financiële consequenties
Staat_____________________
€200.000/jaar (extra 2 fte ILT)
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Verbod op productie van HCFK in Nederland zou inhouden dat in een andere Europese lidstaat, 
of in een land buiten de EU de benodigde HCFK's geproduceerd worden voor gebruik in 
ontwikkelingslanden. Een verbod op Nederlandse productie heeft daarom geen enkele zin.

Europese CO2-reductie___________________________________________________________
Illegale handel in koudemiddelen kan via alle landsgrenzen en in alle havens van de EU 
plaatsvinden. Strengere controle in Nederland kan betekenen dat criminelen zich (meer) richten 
op andere lidstaten. Er kan dus sprake zijn van een weglekeffect. Controle moet daarom in elke 
lidstaat op orde zijn. In Bulgarije gesmokkelde koudemiddelen kunnen uiteindelijk over de weg 
namelijk ook op de Nederlandse markt belanden.

Negatieve maatschappelijke gevolgen
Geen.

Het Europese quotum op HFK's zorgt voor een geleidelijke reductie van de hoeveelheid HFK's die 
in de komende jaren op de markt gebracht mag worden. Deze schaarste drijft in principe de prijs 
van HFK's met een hoog GWP op, maar door illegale handel komen er teveel HFK's op de markt, 
waardoor de prijs weer geleidelijk daalt. Er is daarmee onvoldoende prikkel voor aanschaf van 
HFK's met een lager GWP, dan wel voor investeringen in (apparatuur met) natuurlijke 
koudemiddelen. Reguliere en legale leveranciers verliezen hiermee marktaandeel als gevolg van 
deze illegale stroom. Er is daarom ook bij hen breed draagvlak voor een effectieve aanpak van 
illegale handel in koudemiddelen.

Draagvlak______________________________________________________________________
Aanpak van illegale handel staat binnen het F-gassen dossier hoog op de agenda, zowel in 
Nederland als binnen de EU. Vanuit de Europese Commissie maken DG Clima, DG TAXUD en 
OLAF (anti fraud) zich druk voor een effectieve aanpak van illegale handel in HFK's.
Brancheverenigingen als EFCTC (Europese producenten van gefluoreerde koudemiddelen) en de 
EPEE (European Partnership voor Energy & the Environment) maken zich hier ook hard voor 
(o.a. vanwege inkomstenderving), evenals de NGO waakhond EIA (Environmental Investigation 
Agency). Onvoldoende aanpak van illegale handel holt de implementatie van het recentelijk in 
werking getreden Kigali Amendement (terug fasering van HFK's onder het Montreal Protocol) ook 
uit.

Relatie met PAS___________________________
Geen effect op de reductie van de stikstofdepositie.
Geen relatie met PAS.
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Negatieve maatschappelijke gevolgen________________________________________________
Voor het aankopen van CDM en JI-rechten mogelijk deels. Verschillende studies hebben 
uitgewezen dat veel van deze projecten uit het verleden waarvan rechten nog beschikbaar zijn 
op de markt slechts in beperkte mate CO2-uitstoot hebben gereduceerd. Geen voor de overige 
opties.

Draagvlak____________________________________________________________________________
Niet strijdig met de afspraken uit het Klimaatakkoord en het Regeerakkoord en kan rekenen op 
maatschappelijk draagvlak tenzij de rechten via dubieuze projecten zijn gegenereerd.

Europese CO2-reductie_____________________________________________________________
Moeilijk vast te stellen. Annuleren van ETS rechten levert wel een additionele Europese CO2- 
reductie op al wordt een deel daarvan ook via de MSR wordt geannuleerd.

Financiële consequenties______________________________________________________________
Staat___________________________________________________________________________________  
ETS-rechten kosten ongeveer 25 euro per ton.
De kosten van de overige opties zijn zeer beperkt aangezien de rechten gratis of tegen zeer lage 
kosten beschikbaar zijn.
Niet-ETS-rechten hebben we nog over, CER's kosten op de internationale markt ongeveer 0,20 
euro per ton oplopend tot ca. 10 euro voor nieuwe kleinschalige projecten.____________________  
Nationale kosten_________________________________________________________________________ 
Nihil aangezien hier geen nationale reducties tegenover staan.

Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie 
Geen

Beschrijving maatregel_________________________________________________________________
Door CO2-rechten te annuleren (vernietigen) wordt voorkomen dat deze rechten worden 
ingezet. Er zijn hiervoor verschillende mogelijke bronnen:

ETS-rechten zijn (Europese) rechten die door bedrijven binnen het ETS-systeem ingezet 
kunnen worden. Rechten die geannuleerd worden kunnen niet meer binnen het systeem 
ingezet worden en beperken dus het aantal beschikbare rechten voor ETS-bedrijven. 
Niet-ETS-rechten zijn (nationale) rechten die Nederland beschikbaar heeft om aan de niet- 
ETS-verplichting te voldoen. Het overschot aan niet-ETS-rechten dat geannuleerd wordt kan 
niet verkocht worden aan andere lidstaten om aan hun niet-ETS-verplichting te voldoen. 
Nederland beschikt over een overschot van ruim 70 Mton niet-ETS-rechten. Na 2020 
vervallen deze rechten automatisch.
JI- en CDM-rechten zijn rechten die in het verleden zijn gegenereerd zijn binnen projecten 
binnen Europa/Annex-I-landen (JI-rechten, ERU's) of buiten Europa (CDM-rechten, CER's). 
Deze rechten kunnen (onder voorwaarden) door lidstaten, bedrijven en andere partijen 
gebruikt kunnen worden om emissies te compenseren. Nederland beschikt nog over 0,8 
Mton van deze rechten en kan desgewenst meer van dergelijke rechten aankopen. Door deze 
rechten te annuleren kunnen deze rechten niet door anderen worden gebruikt. Nederland 
heeft in de afgelopen jaren al ruim 18 Mton vrijwillig geannuleerd.
Het annuleren van de rechten uit bovenstaande opties resulteert niet in extra fysieke 
emissiereductie binnen Nederland. Voor het aankopen van JI- en CDM-rechten kan niet 
zonder meer worden vastgesteld dat het bijdraagt aan emissiereducties in het buitenland.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_________________________  
De maatregel is (voor elk van bovenstaande opties) juridisch uitvoerbaar en kan op zeer korte 
termijn gerealiseerd worden.



154

Relatie met PAS
Geen relatie.



Winkelsluiting Zondag

155

Beschrijving maatregel
Winkelsluiting op zondag

Anderzijds kan het kabinet gemeenten oproepen verordeningen in te trekken of aan te passen 
die zondagsopening toe staan. Daarvoor is geen wetswijziging nodig, maar het Rijk heeft geen 
doorzettingsmacht om gemeenten hiertoe te dwingen.

Ook andere sectoren, zoals de horeca-sector, zullen geraakt worden door zondagsluiting. Vaak 
genieten winkels en horeca-aangelegenheden synergievoordelen wanneer zij gelijktijdig open 
zijn.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________
De Winkeltijdenwet (WTW) stelt op grond van artikel 1 lid a WTW dat het verboden is om op 
zondag de winkel voor het publiek geopend te hebben. Op grond van de artikelen 3 en 6 WTW 
kunnen gemeenten zelf kiezen hiervoor ontheffing of vrijstelling te verlenen, dan wel kan 
hiervoor op grond van artikel 8 WTW bij algemene maatregel van bestuur vrijstelling worden 
verleend, waardoor zondagsopening mogelijk is. Dit regime zou kunnen worden gewijzigd 
waardoor vrijstellingen of ontheffingen voor de zondag niet mogelijk zijn, waardoor het verboden 
is voor winkels de deuren te openen op zondag. Dit betreft een wetswijziging, dus de 
realisatietermijn van de maatregel is de tijd die gemoeid is met de wetswijziging.

Naar verwachting zal de digitale verkoopmarkt een verdere toename ervaren in het aantal 
bestellingen door sluiting op zondag van winkels. Hoe groot die toename kan zijn, is onbekend.
Mate van CO2-reductie_________________________________________________________
Nationale CO2-reductie___________________________________________________________
Winkelsluiting op zondag heeft een potentieel 'weglekeffect' naar de (nationale) digitale 
verkoopmarkt. Als consumenten op zondag niet kunnen winkelen, dan bestellen ze hun 
producten mogelijk online, voor zover ze dat nu al niet doen. Met als gevolg dat er dan op

Of deze maatregel het beoogde doel zal bereiken, dan wel in verhouding staat tot het na te 
streven doel is echter waarschijnlijk niet goed te motiveren. De vraag naar producten vanuit 
consumenten wordt door deze maatregel niet of niet significant verminderd. Er zullen daarom 
substitutie-effecten plaatsvinden naar de digitale verkoopmarkt of winkelactiviteiten op een 
andere dag van de week: 
-Consumenten zullen meer online aankopen doen, een activiteit die in het kader van de vele 
benodigde transportbewegingen ook een CO2-component (en stikstofoxides) hebben. 
-Daarnaast kan op zondag de winkel sluiten ook betekenen dat consumenten hun aankopen op 
een andere dag alsnog doen, bijvoorbeeld op de zaterdag. Dat kan mogelijkerwijs tot meer CO2- 
uitstoot op andere dagen dan zondag leiden.___________________________________________ 
Financiële consequenties________________________________________________________  
Staat___________________________________________________________________________ 
Een deel van de economie wordt op slot gezet op zondag. Daardoor kunnen winsten binnen de 
winkelsector dalen en minder BTW worden afgedragen. Dat werkt mogelijk door in 
belastingopbrengsten. De hoogte daarvan is onduidelijk, maar ter indicatie blijkt uit de evaluatie 
van de Winkeltijdenwet dat 28% van de winkels elke zondag open is en 22% een aantal 
zondagen open is. De omzet op de zondag is doorgaans lager dan de gemiddelde dagomzet van 
een winkel. Echter, als consumenten meer online aankopen doen of op een andere dag winkelen 
kan dit effect beperkt zijn.

Daarnaast hebben gemeenten vrijstellingen en ontheffingen verleend aan winkels of 
winkelcentra met het vooruitzicht dat deze op zondag open kunnen. Door nu op korte termijn de 
zondag te verbieden voor openstelling kan hier mogelijk schade uit ontstaan. Schade dat kan 
leiden tot een claim vanuit de sector richting gemeenten of Rijk.__________________________  
Nationale kosten_________________________________________________________________  
De retailsector staat onder druk en ook in tijden van economische groei en een toename van 
omzetten binnen de retailsector zijn er meerdere (grote) faillissementen. Algehele sluiting op 
zondag zal daarom de sector meer onder druk zetten en waarschijnlijk meer faillissementen als 
gevolg hebben, met de daarbij behorende werkgelegenheid- en leefbaarheidsgevolgen.
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Grenswinkelgebieden die bouwen op consumenten uit Duitsland en België kunnen nog harder 
geraakt worden bij zondagsluiting. Deze klanten komen namelijk alleen op zondag naar deze 
winkelgebieden omdat dit niet mogelijk is in eigen land. Deze klanten komen permanent te 
vervallen voor deze gebieden, omdat winkelmogelijkheden op andere dag in zowel Duitsland als 
België voldoende zijn.

zondag (of maandag in geval van autoloze zondag) extra bestelbusjes door wijken heen rijden. 
Bovendien kunnen consumenten ook een andere dag gaan winkelen als die mogelijkheid zondag 
niet bestaat. Kern van deze twee punten is dat zondagssluiting de vraag naar producten niet per 
se verlaagt en dat consumenten dan andere mogelijkheden gaan gebruiken om aankopen te 
doen. Tot slot vallen horeca-aangelegenheden niet onder de Winkeltijdenwet.

Europese CO2-reductie___________________________________________________________
Over het algemeen zijn mogelijkheden in België en Duitsland in de grensgebieden beperkt om 
zondag te winkelen in eigen land. Deze komen nu nog naar Nederland om zondagsaankopen te 
doen. Die consumenten zullen dan niet meer naar Nederlandse grensgebieden reizen en CO2 
uitstoten.

Bovendien betekent zondagssluiting een door de overheid gecreëerd concurrentienadeel voor de 
retailsector ten opzichte van de digitale verkoopmarkt.__________________________________  
Draagvlak_____________________________________________________________________  
Kan naar alle waarschijnlijkheid niet rekenen op maatschappelijk draagvlak, zeker als de 
substitutie-effecten blijven bestaan.

Dit kan mogelijk op maatschappelijk draagvlak in gemeenten rekenen die vóór zondagssluiting 
zijn, maar in bijna alle gevallen staan die gemeenten zondagsopening ook niet toe, waar de 
inwoners en ondernemers voor zondagssluiting zijn.

Juist in veel gemeenten waar inwoners en ondernemers willen dat winkels op zondag open zijn, 
is dat ook toegestaan. In deze gebieden zal deze maatregel effect hebben, maar op weinig 
maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen.

Negatieve maatschappelijke gevolgen_____________________________________________
(Mogelijk grote) schade aan het verdienmodel en de economische continuïteit van de extra 
faillissementen zijn niet uitgesloten, die ook een versterkend effect hebben door grotere 
leegstand en minder aantrekkelijk winkelgebied. Nadelige effecten op leefbaarheid van 
winkelstraten en omringende omgeving door dichte of lege winkels op zondag. Tot slot mogelijke 
effecten op werkgelegenheid, met name voor de jeugd, op zondag.

Relatie met PAS_________________________________________________________________
Deze maatregel wordt niet overwogen in het kader van de PAS-problematiek. Wel zouden 
verminderde transportbewegingen naar winkels vanwege zondagssluiting alsmede minder 
vervoersbewegingen van consumenten van en naar winkels kunnen bijdragen aan een 
vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden, hoewel onbekend is hoe groot die impact is. 
Daarentegen is het nog maar de vraag of dit tot een netto verlaging van de stikstofdepositie (net 
als bij CO2) leidt als consumenten op een andere dag gaan winkelen i.p.v. zondag of dat de 
digitale verkoopmarkt wordt ontzien en er in substitutie van deze maatregel meer 
transportbeweging ontstaat van pakketjes via bestelbussen.

Hieronder is een grove inschatting opgenomen voor het CO2-effect van deze maatregel:
• De detailhandel gebruikt per jaar (2018) 830 mln m3 gas en 8.637 mln kWh elektriciteit.
• Hiervan is gemiddeld 33% van de winkels open is op zondag, wat overeenkomt met 

15%*0.33 = 5% van dit verbruik.
• Dus gasbesparing handel op zondag: 0,05* 830 = 41,5 mln m3;
• Elektriciteitsbesparing handel op zondag: 0,05* 8.637 mln = 44 mln kWh
• Daarmee kom je dan uit op 0,08 Mton (gasbesparing) en 0,2 Mton 

(elektriciteitsbesparing) = 0.2 - 0,3 Mton CO2 besparing
• De maatregel resulteert ook in mindere vervoersbewegingen waarvan het effect nog 

moeilijker is in te schatten.
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Nationale kosten
-Geen

Financiële consequenties
Staat

III.
IV.

III.
IV.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________
De maatregel is (voor elk van bovenstaande opties) juridisch uitvoerbaar en kan op zeer korte 
termijn gerealiseerd worden.

a. 
b.

I.
II.

Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie

Beschrijving maatregel_________________________________________________________________
Door Rijksvastgoed ter beschikking te stellen voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit levert 
het Rijk zelf een bijdrage aan benodigde extra ruimtevraag (inpassing van windmolens en 
zonnepanelen).

In het kader van het lopende pilotprogramma hernieuwbare energie op 
Rijks(waterstaats)gronden wordt aan de hand van 10 locaties op RWS terrein (infra, 
binnenwateren) door RWS, RVB en RVO geleerd hoe dit het beste kan worden 
georganiseerd.
Verder heeft het kabinet aan de Kamer naar aanleiding van het IBO-advies 
grondvergoeding en energievoorziening toegezegd dat voor de zomer van 2020 een 
programma wordt opgestart waarin, in samenwerking met de RES-regio's, 80 
locaties voor energieopwek op Rijksvastgoed worden gevonden. Hiervan moeten ten 
minste 40 locaties daadwerkelijk worden getenderd. Hierbij zal de aanpak dus ook 
worden verbreed van Rijkswaterstaat naar andere Rijksonderdelen zoals Defensie, 
Staatsbosbeheer en ProRail.
Tevens loopt er een opdracht van EZK aan RVB waarmee achterstallige 
werkzaamheden om te komen tot contractvorming wordt ingelopen. Het Rijk trekt 
hier niet zelf aan projecten maar heeft onvoldoende tijd om benodigde (grotere en 
kleinere) contracten tot stand te brengen t.b.v. projecten van derden voor de opwek 
van hernieuwbare elektriciteit of de aansluiting daarvan op het elektriciteitsnetwerk. 
Tenslotte zet het Rijk ook eigen daken in. Op dit moment onderzoekt RVB langs 
welke wegen dit het beste juridisch en organisatorisch vormgegeven kan worden en 
wil nog deze kabinetsperiode starten met de eerste 10 projecten.

Is reeds gefinancierd, dus geen extra consequenties
Initiële financiering: € 5 mln per jaar voor een periode van 5 jaar. Deze financiering 
al toegezegd n.a.v. KEV brief. Aanvullende financiering is nodig om tot de gewenste 
aantallen van 80 zoeklocaties en 40 projecten te komen,
Is reeds gefinancierd voor 2020. Kosten in 2021 € 640.000,- nog niet gefinancierd. 
Rij ksdaken:

Verkenning is gefinancierd.
De kosten voor de eerste 10 projecten bedragen bij benadering 10 miljoen 
investeringsgeld plus 1 miljoen euro voor menskracht.
Tijdens realisatie vergt het programma -afhankelijk van de benadering- in ieder 
geval menskracht en mogelijk ook voorfinanciering panelen en onrendabele top. 
Voor de inzet in menskracht is jaarlijks € 1,5-2 mln nodig voor een periode van 6 
jaar. Hiervan is € 1-1,5 mln voor een periode van 5 jaar toegezegd met de KEV.

In het kader van dit programma, zullen de eerste projecten worden getenderd 
tussen 2020 en 2023. De eerste projecten die in deze periode getenderd zijn, zullen 
ook binnen de periode 2020-2023 worden gerealiseerd.
Deze eerste tenders voor deze projecten worden voorzien in 2022 en realisatie vanaf 
2024.
Leidt naar verwachting tot eerste contracten in 2020 en start realisatie vanaf 2020 
Dit zal in de periode 2020-2023 ieder jaar al leiden tot eerste realisatie van 
projecten, waarvan de eerste locaties in 2020 worden opgestart.



Nog omrekenen

Hiervan is III (2,5 GWp) additioneel ten opzichte van de KEV.

Europese CO2-reductie
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I.
II.
III.
III.

Negatieve maatschappelijke gevolgen_____________________________________________
Geen, benutting Rijksvastgoed sluit goed aan op maatschappelijke vraag om maximaal in te 
zetten op meervoudig ruimtegebruik.

Draagvlak______________________________________________________________________________
In lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord en afspraken binnen het kabinet. Met het oog op 
lokaal draagvlak zullen locatiekeuzes (anders dan op de daken) in samenspraak worden gemaakt 
met de Regio door middel van de RES.

Relatie met PAS_______________________________________________________________
Totstandkoming van duurzame energie-opwekking leidt tot minder behoefte aan fossiele 
brandstof en daarmee tot lagere stikstofuitstoot.

0,8 GWp waarvan het eerste gedeelte wordt gerealiseerd 2020-2023
5 TWh

2,5 GWp (meer of mindere betrokkenheid bij 50 projecten van gemiddeld 50 MW) 
07-0,8 PJ waarvan een eerste gedeelte in de periode 2020-2023
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Fiscale maatregelen
Versterkte C02-heffing voor industriële ETS-bedrijven en AVI’s

Een versnelling van de invoering van de CO2-heffing eerder dan 1 januari 2021 is niet mogelijk. 
Een eventuele aanscherping van het basispad zal dus ook pas (en in hoge mate alleen in theorie) 
in 2021 voor een aanvullend emissiereductie-effect kunnen zorgen. Het nemen van 
reductiemaatregelen kost tijd.

Beschrijving maatregel__________________________________________________________
De al voorgenomen CO2-heffing voor uitstoot van industriële ETS-bedrijven en AVI's ter borging 
van de reductiedoelstelling voor de industrie in het Klimaatakkoord wordt als fiscale maatregel 
vormgegeven. Op basis van de ETS-benchmarkgegevens en de reductiedoelstelling in het 
Klimaatakkoord wordt per industriële installatie/AVI bepaald, welke (afnemende) 
vrijstellingsruimte voor betreffende installatie zal gelden. Alle uitstoot boven de vrijgestelde 
ruimte krijgt te maken met een heffing, die start rond € 30/tonCO2 en in 2030 groeit naar ca € 
125/ton CO2 minus de in dat jaar gemiddelde ETS-prijs. Over de exacte heffingshoogte zal PBL 
advies uitbrengen, waarbij wordt gekeken naar de marginaal duurste opties voor de industrie om 
de reductiedoelstelling van 14,3 Mton te realiseren en de subsidiemiddelen die beschikbaar zijn 
om (een deel van) de onrendabele top van deze investeringen mee af te kunnen dekken. Ook zal 
een nieuwe speelveldtoets worden uitgevoerd die beziet wat de effecten van de heffing zullen 
zijn op de positie van de Nederlandse industrie vis-a-vis de belangrijkste concurrenten. In het 
Klimaatakkoord is afgesproken dat deze beide in de definitieve besluitvorming over de 
vormgeving betrokken zullen worden.

Doel van de heffing is te borgen dat 14,3 Mton reductie wordt gerealiseerd t.o.v. het PBL- 
basispad. Bij de vormgeving van de heffing wordt rekening gehouden met de termijnen, 
waarbinnen de industrie maatregelen kan treffen: het maken van plannen, FID, bestellen en 
installeren vergen tijd en het installeren wordt bij voorkeur gedaan op momenten, dat groot 
onderhoud wordt gepland.

Deze varianten hebben naar verwachting geen invloed op de uitvoerbaarheid van de CO2- 
heffing. De techniek van de heffing blijft bij deze aanpassingen hetzelfde. Alleen de omvang van 
de vrijgestelde emissies varieert.____________________________________________________
Financiële consequenties________________________________________________________
Staat

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________
Het wetsvoorstel voor de CO2-heffing voor de industrie wordt momenteel nader uitgewerkt en 
wordt opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Het basispad wordt in een later stadium van 
het wetgevingsproces precies vastgesteld. Een aanscherping van het basispad kan dan ook 
eenvoudig ingepast worden in het wetgevingsproces.

Bij de vormgeving van de heffing wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de ETS-systematiek, 
omdat deze:

• Bekend is bij de doelgroep en tot weinig extra rapportagelast hoeft te leiden
• Gebaseerd is op voor de Nederlandse situatie objectieve criteria
• De systematiek goed uitvoerbaar is (NEa heeft immers ervaring met ETS)

In het kader van extra Urgenda-maatregelen wordt in dit fiche bekeken of bovenop de 
voorgenomen CO2-heffing er een aangescherpte maatvoering mogelijk zou zijn die in het 
bijzonder bij invoering en de eerste jaren daarna kan leiden tot extra reductie. Er wordt gekeken 
naar verschillende mogelijke aanpassingen in de vormgeving:

• Optie 1: Er wordt gestuurd op een lagere vrijgestelde emissieruimte van 35,7 Mton in 
2030. Deze vrijgestelde ruimte komt overeen met 14,3 Mton reductie ten opzichte van 
het oorspronkelijke NEV-klimaatakkoord 2017 basispad. De vrijgestelde uitstoot in 
beginjaar 2021 blijft gelijk aan het oorspronkelijk voorstel, die de daarop volgende jaren 
daalt steeds met 0,47 Mton extra dan in de KA-variant.

• Optie 2: Lagere vrijgestelde ruimte in het beginjaar dan in het oorspronkelijke voorstel 
voorzien. Daarna lineair oplopend naar 39,9 Mton restemissies in 2030.

• Optie 3: combinatie van opties 1 en 2.
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De instrumentering kan de nationale kosten veranderen. Bijvoorbeeld als bedrijvigheid met een 
hoge toegevoegde waarde Nederland verlaat en hier bedrijvigheid met een lagere toegevoegde 
waarde voor terug komt. Het tegenovergestelde kan ook het geval zijn, dan nemen de nationale 
kosten juist af. De maatschappelijke kosten van het stopzetten van activiteiten zijn dus lastig te 
ramen en kunnen zowel positief als negatief zijn. In het begin is er verlies aan werkgelegenheid 
en aan bijdrage aan het BNP, maar afhankelijk van de arbeidsmarkt en alternatieve nieuwe 
bedrijvigheid kunnen dat conjuncturele fricties zijn. Ingewikkelder wordt het als activiteiten 
stoppen die onderdeel uitmaken van een keten, waardoor ook andere bedrijven worden geraakt. 
Veel efficiencymaatregelen vragen juist om versterking van de samenwerking en daarmee 
onderlinge afhankelijkheid van bedrijven.

In beginsel is de maatregel dus als prikkel bedoeld voor partijen om de heffing te ontlopen en 
zou de maatregel idealiter geen inkomsten genereren. Dit zal bij een aanscherping via de 
voorgestelde opties vermoedelijk ook niet leiden tot meer opbrengsten.

Met de CO2-heffing voor de industrie wordt een reductiepad voor de industriële emissies 
vastgelegd. Alleen over emissies boven de vrijgestelde uitstoot (conform het reductiepad) moet 
een heffing betaald worden. De systematiek van de CO2-heffing is echter dat deze heffing zo 
hoog is dat het voor een bedrijf vanuit bedrijfseconomisch perspectief altijd voordeliger zal zijn 
om maatregelen te nemen waarmee de uitstoot wordt gereduceerd.

De maatschappelijke kosten van het stopzetten van activiteiten zijn lastig te ramen. In het begin 
is er verlies aan werkgelegenheid en aan bijdrage aan het BNP, maar afhankelijk van de 
arbeidsmarkt en alternatieve nieuwe bedrijvigheid kunnen dat conjuncturele fricties zijn. 
Ingewikkelder wordt het als activiteiten stoppen die onderdeel uitmaken van een keten, 
waardoor ook andere bedrijven worden geraakt. Veel efficiencymaatregelen vragen juist om 
versterking van de samenwerking en daarmee onderlinge afhankelijkheid van bedrijven.

De eerste drie reacties leiden tot kosten voor (een deel van) de bedrijven, die soms goed terug 
te verdienen zijn en soms leiden tot een verslechtering van de concurrentiepositie of 
winstgevendheid. In het licht daarvan en van de als vierde genoemde reactie is goed te 
realiseren dat de betreffende bedrijven veelal actief zijn in markten met veel internationale 
concurrentie en beperkte marges. De meeste Europese landen voeren geen aanvullend nationaal 
beprijzingsbeleid bovenop het EU-ETS. Dit gegeven, aangevuld met het reeds genomen besluit 
rondom de verhoging van de ODE voor de industrie, maakt het voeren van aanvullend beleid 
riskant vanuit concurrentieperspectief.

Nationale kosten__________________________________________________________________ 
CO2-reductie in de industrie verhoogt (tijdelijk) de nationale kosten. De industrie moet mogelijk 
vervroegd en versneld kapitaal afschrijven, technieken vervangen door CO2-efficientere 
technieken die momenteel duurder zijn dan de alternatieven. Uit eerdere analyses van het PBL 
blijkt dat CO2-reductie in de industrie relatief kosteneffectief is. Hoe deze kosteneffectiviteit van 
additionele CO2-reductie in de industrie zich verhoudt t.o.v. additionele CO2-reductie in andere 
sectoren na het sluiten van het KA, is niet bekend. De raming van de nationale kosten van de 
variant die in het Klimaatakkoord is voorgesteld, is met veel onzekerheid en scenario's omgeven.

Het volgende kan in kwalitatieve zin worden opgemerkt over de nationale kosten van de 3 
aanscherpingsopties (onder de aanname dat de aanscherpingen niet leiden tot CO2-weglek):

Optie 1: Zal ertoe leiden dat meer bedrijven al direct te maken gaan krijgen met een 
bijtende heffing, dit zal in het de start jaren beperkt zijn en in de loop van de jaren

Vanuit een aangescherpte heffing bezien, kunnen bedrijven op verschillende manieren reageren 
op de heffing:

• De heffing kan aanzetten tot investeringen en daarmee CO2-reductie.
• Bedrijven kunnen vrijgestelde emissieruimte verhandelen, bijvoorbeeld als ze meer CO2 

hebben gereduceerd dan strikt noodzakelijk nodig was om de heffing te ontlopen. 
Bedrijven die onvoldoende hebben gereduceerd kunnen deze vrijstellingsruimte kopen.

• Bedrijven kunnen onveranderd doorgaan en een de heffing betalen (afhankelijk van hoe 
omgegaan wordt met het "rekening houden met de investeringscyclus" leidt dit mogelijk 
in latere jaren tot een sterkere CO2-reductie).

• Bedrijven kunnen activiteiten stopzetten.



Reductie in 2030
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Zeker in de eerste jaren, waar er nog onvoldoende tijd is om te investeren in CO2-reductie, is er 
verhoogd risico op CO2-weglek. Er kan geen inschatting worden gegeven van de mate waarin dit 
het geval zou zijn. Dit hangt er ook mee samen dat over de precieze heffingsgrondslag in het 
beginjaar nog een besluit genomen moet worden en de "nulsituatie" dus nog niet volledig is 
uitgekristalliseerd.

Reductie in beginjaren (^2021-2024)
Aangescherpte invoering leidt voor alle hierboven beschreven opties niet of nauwelijks tot 
aanvullende reductie in beginja(a)r(en) onder aanname van géén CO2-weglek. Het is niet te 
kwantificeren welke CO2-weglek optreedt in deze periode.

oplopen. Omdat de heffing gekoppeld wordt aan productieoutput is de enige manier om 
deze te ontlopen om met meer efficiëntie te gaan produceren. Omdat investeren in CO2- 
efficiëntie tijd kost, zal dit in de beginjaren geen of een zeer beperkt effect hebben op de 
huidige uitstoot. Nationale kosten zijn in het begin dus beperkt. Omdat de grondslag 
t.o.v. de uitgangssituatie richting 2030 verhoudingsgewijs steeds strenger wordt, zal er 
in de jaren richting 2030 wel méér gereduceerd worden (opnieuw onder aanname van 
géén CO2-weglek). Dan zullen ook de nationale kosten navenant stijgen. Met 
abatementkosten in het hoge segment van ordegrootte 125-150 euro per ton, komt dit 
neer op extra nationale kosten van meer dan 0,5 mld. euro per jaar.
Optie 2: Het effect op de nationale kosten is in optie 1 en 2 hetzelfde. Afhankelijk van 
hoe omgegaan wordt met het "rekening houden met de investeringscyclus" leidt deze 
variant cumulatief mogelijk tot geen additionele CO2-reductie. De reductiedoelstelling in 
2030 blijft hetzelfde als hoe die in de KEV is doorgerekend.
Optie 3: betreft zowel een aangescherpt startpunt als een hogere reductie in 2030. Deze 
aanscherping zal ertoe leiden dat de heffing sneller en harder gaat bijten. Opnieuw zal in 
de beginjaren de en zal dus leiden tot een verhoging van de nationale kosten (of de hele 
onrendabele top groter of kleiner is dan de voor de industrie potentieel beschikbare 
SDE++-middelen, is niet bekend in dit geval)

Mate van CO2-reductie___________________________________________________________
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________  
De heffing wordt in het oorspronkelijke voorstel zo vormgegeven, dat de reductiedoelstelling van
14,3 Mton in 2030 voor de industrie wordt gehaald. Op bepaalde momenten zal er sprake zijn 
van inkomsten uit de heffing en dat betekent dat sommige installaties hun eigen doelstelling niet 
halen, maar door de terugsluis van inkomsten kan zich dat van jaar tot jaar corrigeren.

Er wordt hier op gewezen dat de analyse van nationale kosten op twee manieren een beperkt 
beeld geeft van de maatregel:

• De verschillende opties laten in de beginjaren lage nationale kosten zien. Dat komt 
omdat er nauwelijks perspectief is op korte termijn aanvullend te investeren in CO2- 
reductie. Nationale kosten brengen niet in beeld dat hogere overdrachten ontstaan van 
bedrijfsleven naar overheid. De verschillende varianten werken wel lastenverhogend en 
leiden mogelijk tot koolstoflekkage (zie ook volgende bullet).

• In nationale kostenberekeningen maakt PBL gebruik van de aanname dat productie 
gelijk blijft. In werkelijkheid bestaat het risico op koolstoflekkage (zie onder kopje 
Europese CO2-reductie').

• Als de industrie over gaat tot het reduceren van CO2, brengt dit nationale kosten met 
zich mee.

• Hierbij is het complete instrumentenpakket van belang voor de vraag hoe deze kosten 
over de samenleving worden verdeeld. Het huidige industriepakket is een mix van 
subsidies, de CO2-heffing en normen. Uit de doorrekening van de CO2-heffing door het 
PBL blijkt dat er naar verwachting meer SDE+-middelen voor de industrie potentieel 
beschikbaar zullen zijn dan de hoogte van de onrendabele top uitgaande van 35,7 Mton 
resterende emissies in 2030. Dit betekent overigens niet dat ieder bedrijf aanspraak kan 
doen op deze subsidies. Het klimaatpakket kan dus wel degelijk tot lastenverzwaring bij 
individuele bedrijven leiden. Deze lastenverzwaring kan voor individuele bedrijven leiden 
tot een verslechtering van de concurrentiepositie of winstgevendheid.
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2022
54,8
54,3 
0,5

2027
45,5
42,7
2,8

2021
56,6
56,6 
0

2023 
52,9 
52,0 
0,9

2028
43,6
40,4
3,2

2030
39,9
35,7
4,2

2025
49,2
47,3
1,9

2026 
47,3 
45,0
2,3

2029 
41,8 
38,0
3,8

Bij een verzwaarde invoering van een CO2-heffing conform de voorgestelde opties kan zoals 
hierboven geschetst CO2-weglek optreden. Aangezien de industrie veelal basisproducten maakt, 
zal de stijging van de uitstoot in het buitenland om die reden grotendeels direct verband houden 
met de daling in Nederland als gevolg van de weglek.

Wanneer het risico op werkgelegenheidsverlies zich materialiseert kan het draagvlak ook buiten 
de doelgroep afnemen.

Risico bestaat dat het draagvlak voor het KIimaatakkoord verloren gaat wanneer het kabinet 
eenzijdig overgaat tot het aanpassen van de maatvoering.

2024
51,1
49,7
1,4

Europese CO2-reductie__________________________________________________________  
De potentiële koolstoflekkage (gedefinieerd als de reductie van uitstoot als gevolg van 
verplaatsing van activiteiten naar het buitenland als gevolg van de invoering van deze heffing) 
wordt door de planbureaus ingeschat als een gering risico. PwC heeft een speelveldtoets 
uitgevoerd, waar meer naar individuele bedrijven is gekeken en schat de kans iets hoger in. In 
het Klimaatakkoord is een bedrag gereserveerd van € 125 mln dat in individuele gevallen kan 
helpen voorkomen dat de weglek optreedt.

Draagvlak______________________________________________________________________
De maatregel komt voort uit het Klimaatakkoord en wordt in lijn daarmee vormgegeven. 
Daarmee is de maatregel ook in lijn met het regeerakkoord.
In het algemeen is er maatschappelijk draagvlak voor een prijsprikkel voor de industrie, behalve 
bij de doelgroep zelf. Binnen de doelgroep wordt vooral verwezen naar de (mogelijke) 
verslechtering van de concurrentiepositie, de daarmee gepaard gaande risico's op 
productievermindering en werkgelegenheidsverlies. Daarom wordt door de heffingsplichtingen 
aangedrongen op in elk geval binnen Europa een level playing field.

Varianten 1 en 3 gaat naar verwachting gepaard met extra reductie in de industrie in 2030 van 
4,2 Mton (onder aanname van geen CO2-weglek). Variant 2 zorgt in 2030 alleen voor reductie 
voor zoverre het CO2-weglek betreft.

Negatieve maatschappelijke gevolgen____________________________________________
Belangrijkste negatieve maatschappelijke gevolgen hebben te maken met mogelijke weglek van 
werkgelegenheid en bijdrage aan het BNP. Of deze weglek op de lange termijn leidt tot meer of 
minder werkgelegenheid en een hogere of lagere economische groei, is zeer onzeker, hier is 
aanvullend onderzoek voor nodig. Daarnaast zal men extra alert moeten zijn op bedrijven, die in 
het kader van de Nationale veiligheid als 'vitaal' zijn aangeduid (met name in de sfeer van de 
energievoorziening, waaronder olie en gas). In tijden van recessie kan een ongewenst bijeffect 
zijn dat het maatschappelijk draagvlak voor het treffen van maatregelen in de industrie afneemt 
bij oplopende werkloosheid.

Relatie met PAS_________________________________________________________________
Er is een beperkte en vooral indirecte relatie met stikstofdeposities en dus een klein positief 
effect op de reductie van stikstof. De maatregel richt zich op broeikasgassen, wat per definitie 
betekent dat er weinig tot geen sprake is van deposities (want anders zou het immers geen 
broeikasgas zijn). Tot de maatregelen die de industrie kan treffen behoren evenwel maatregelen 
die kunnen leiden tot NOx-uitstoot, hoewel grote installaties doorgaans een de-NOx installatie 
hebben. NOx komt vrij bij verbranding met lucht.
Tot de maatregelen behoren bijvoorbeeld de overstap naar biomassaverbranding of elektrificatie 
(waarbij de extra vraag naar elektriciteit mogelijk extra NOx kan betekenen. Ook zullen 
installaties verbouwd worden, wat tot tijdelijke extra activiteit (vervoer, bouw, e.d.) leidt met 
mogelijke consequenties. Bij de winning van olie en gas wordt soms methaan afgefakkeld, wat 
voor het broeikaseffect goed is, maar voor PAS misschien niet.
Daarnaast kan het beprijzen van CO2-emissies in het algemeen op de langere termijn ook zorgen 
voor een (forse) afname van de uitstoot van luchtvervuilende stoffen, zoals NOx. Het aandeel 
van de industrie in de totale uitstoot van reactief stikstof is met 9% echter relatief beperkt.

KA 
Urgenda 

A
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Opbrengst in mln
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Omschrijving 2021 2022 2023 Struc. Struc 
in

Afschaffen lager 
EB-tarief 
glastuinbouw

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_________________________
De maatregel is voor de Belastingdienst een structuurwijziging voor de milieubelastingen en leidt 
tot een vereenvoudiging. De maatregel kan worden geïmplementeerd en vergt - zoals vermeld 
in de Parameterbrief Belastingdienst 2019 - een implementatieperiode van 6 tot 18 maanden.

Financiële consequenties_____________________________________________________________
Staat_________________________________________________________________________________  
De maatregel leidt tot een beperkte budgettaire opbrengst in verband met gedragseffecten. De 
verwachting is dat kleinere glastuinbouwbedrijven met een verbruik tot 170.000 m3 de 
financiële gevolgen van het afschaffen van het verlaagde tarief niet zelfstandig op kunnen 
vangen. De opbrengst valt op de langere termijn lager uit in verband met verwachte trends als 
schaalvergroting en elektrificatie.

Mate van CO2-reductie_________________________________________________________________ 
Nationale CO2-reductie__________________________________________________________________  
Afschaffing kan verschillende effecten hebben op de CO2-emissies door de glastuinbouw:

• De tariefverhoging kan voor kleinere tuinders een prikkel vormen om verdere 

energiebesparende maatregelen te nemen, voor zover dat rendabel mogelijk is. Voor 

grotere tuindersbedrijven die ongeacht eventuele energiebesparingen met het verbruik in 

de derde of vierde tariefschijf blijven is dit effect er niet. Wel wordt ook voor deze 

bedrijven het verbruik van aardgas in de eerste twee schijven sterker beprijsd.

• De kostenstijging kan voor met name kleinere vaak energie-extensieve 

glastuinbouwbedrijven aanleiding zijn (gedwongen) te stoppen. Dit leidt dan tot een 

vermindering van de CO2-uitstoot. Een deel van het areaal zal echter naar verwachting 

worden overgenomen door grootschalige, vaak energie-intensievere bedrijven. Per saldo 

kan dit juist leiden tot een toename van de CO2-emissie.

• Glastuinbouwbedrijven kunnen vanwege de tariefstijging besluiten meer in te gaan zetten 

op warmteopwekking via een eigen WKK-installatie met een elektrisch rendement van 

tenminste 30%. Zij komen dan in aanmerking voor vrijstelling van energiebelasting voor 

het gebruikte aardgas, voor zowel het deel waarmee warmte is opgewekt als het deel

Beschrijving maatregel________________________________________________________________
• De maatregel ziet op afschaffing van het lagere tarief in de eerste en tweede schijf van de 

energiebelasting (EB) en ODE voor aardgas ten behoeve van de glastuinbouw.
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waarmee elektriciteit is opgewekt. Meer inzet van WKK-installaties leidt tot een hogere 

CO2-uitstoot.

Draagvlak______________________________________________________________________________
• Zal op weerstand stuiten bij de glastuinbouwsector. Dit zet het draagvlak voor het CO2- 

sectorsysteem (het CO2-plafonneringssysteem van de glastuinbouw) onder druk. Ook zal het 
draagvlak voor het klimaatakkoord in de glastuinbouw nog verder onder druk worden gezet.

Negatieve maatschappelijke gevolgen__________________________________________________
• Het reguliere EB-tarief in de eerste en tweede schijf is Europees gezien hoog. Afschaffing van 

het lagere tarief zal nadelig zijn voor de concurrentiepositie van Nederlandse glastuinbouw.

• De gevolgen zijn naar verwachting het sterkst voor kleinere tuinbouwbedrijven met een 
verbruik in uitsluitend de eerste en tweede tariefschijf (verbruik tot 1 miljoen m3 aardgas per 

jaar), omdat de energiekosten voor deze tuinbouwbedrijven (per product) het sterkst stijgen.

• Afschaffing van het lagere EB tarief voor de glastuinbouw gaat dan ook naar verwachting 

gepaard met substantiële kosten- en inkomenseffecten voor met name de kleine 

glastuinbouwbedrijven zonder warmtekrachtkoppeling (WKK) met een verbruik tot 170.000 

m3 per jaar (de eerste tariefschijf, waar de stijging per m3 het grootst is). Dit blijkt uit evaluatie 

in 2015-2016 van het lagere energiebelastingtarief voor de glastuinbouw. Het afschaffen van 

het lagere tarief beperkt de toekomstmogelijkheden van deze kleinere bedrijven en versterkt 

de trend van schaalvergroting.

• De energie-extensievere teelten betreft een specifiek productenpakket wat de andere 

glastuinbouwbedrijven niet telen. Gevolg van de maatregel is daardoor ook afname diversiteit 

productenpakket glastuinbouw, waardoor positie van Nederland als draaischijf voor groenten 

en bloemisterijproducten in Europa en ook daarbuiten verzwakt.

• Ongelijke behandeling van de relatief kleinschalige glastuinbouwbedrijven en andere energie- 
intensieve sectoren, doordat een relatief groot deel van het verbruik per bedrijf in de eerste 
en tweede tariefschijf valt, waarvoor een hoger EB-tarief geldt.

• Ongelijke behandeling binnen de glastuinbouwsector zelf, doordat de kleinste bedrijven de 
grootste belastingdruk per eenheid product zouden ondervinden.

Europese CO2-reductie 
• Onbekend.
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Door het verhogen van het budget en het maximale steunpercentage kan het aantal 
milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen dat in aanmerking komt, worden uitgebreid en/of het 
steunpercentage specifieke bedrijfsmiddelen worden verhoogd.
Het introduceren van een hoger steunpercentage kan nu nog onrendabele investeringen in 
bedrijfsmiddelen, rendabel maken.

Ter achtergrond:
• In het kader van de uitvoering van het Urgenda-vonnis heeft dit Kabinet via de MIA/Vamil 

eenmalig € 10 mln beschikbaar gesteld voor financiële ondersteuning voor circulaire 
innovatie die uiterlijk 2020 CO2-reductie opleveren. Daarbij werd voorgesteld een nieuw 
steunpercentage van 45% voor één jaar toe te voegen voor investeringen in CO2- 
reducerende circulaire bedrijfsmiddelen. Hiertoe is in 2019 afgezien, omdat een dergelijke 
eenjarige maatregel buitensporig veel inspanning van de Belastingdienst vergt om de IV- 
systemen tweemaal aan te passen (voor een regeling van € 10 mln). Er waren geen overige 
bezwaren.

• De voorgestelde maatregel zorgt dat deze middelen en het hogere steunpercentage 
structureel worden ingezet en breidt dit uit naar alle bedrijfsmiddelen waarvoor dit 
beleidsmatig gewenst en vanuit stimulerend effect voor de ondernemer, nodig is. Deze 
maatregel past binnen de staatssteunkaders. Vanuit staatssteunoptiek wordt meer marge 
gehanteerd voor de Vamil. De introductie van een hoger steunpercentage MIA wordt dan ook 
gekoppeld aan de voorwaarde dat voor deze bedrijfsmiddelen geen Vamil mogelijk is.

• Het budgettaire beslag van de MIA is voor 2020 gebudgetteerd op 124 mln euro en dat van 
de Vamil op 25 mln euro. Door het verwijderen van de schotten tussen MIA en Vamil en 
deze regelingen gezamenlijk te budgetteren wordt de flexibiliteit vergroot en kan de 
milieulijst beter worden gericht op investeringen die het grootste positieve milieueffect 
hebben. Op dit moment wordt het precieze voordeel van de Vamil nader onderzocht. Dat kan 
nog effect hebben op de budgetbeheersing van de regelingen en dus op dit voorstel om het 
budgettaire schot weg te halen.

• De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen die erop gericht zijn om de keuze van voorgenomen 
investeringen te beïnvloeden richting milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door het bieden van 
een investeringsaftrek en/of een versnelde afschrijving van het bedrijfsmiddel (liquiditeit- en 
rentevoordeel) in de IB en de Vpb.

• De bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor de MIA en/of Vamil staan 
vermeld op de 'Milieulijst'. De hoofdthema's van deze lijst zijn: circulaire economie, 
voedselvoorziening en landbouwproductie, mobiliteit, klimaat en lucht, ruimtegebruik, 
bebouwde omgeving. De gecombineerde Milieulijst voor de MIA en Vamil wordt jaarlijks 
opnieuw vastgesteld en bevat verschillende codes die bepalen of investeringen in 
bedrijfsmiddelen voor één of beide regelingen in aanmerking komen en welke 
steunpercentages (bij de MIA) worden toegekend.

Beschrijving maatregel_________________________________________________________
Voorgestelde maatregelen in de MIA/Vamil:

• Het structureel verhogen van het budget van beide regeling met totaal 30 mln euro.
• Het verhogen van het maximale steunpercentage van 36% naar 45%, met behoud van 

de huidige steunpercentages (36%, 27% en 13,5%). Hierdoor zou de MIA van drie naar 
vier categorieën gaan.

• Het verwijderen van de budgettaire schotten tussen de MIA en de Vamil.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn____________________
• De maximale steun die via de MIA wordt gegeven wordt getoetst op staatssteun, 

waardoor de MIA vanuit staatssteunoptiek geen nadelige gevolgen heeft voor de 
concurrentie.

• De maatregel maakt het stelsel iets complexer. De uitvoeringsgevolgen dienen te 
worden beoordeeld door middel van een uitvoeringstoets.

• De tariefswijziging leidt niet tot een significant gevolg voor de fraudebestendigheid. In 
algemene zin kan als gedragseffect worden verwacht dat bij verhoging van 
steunpercentages in de MIA en Vamil belastingplichtigen meer geneigd zijn om dit te 
claimen. Dit komt de handhaafbaarheid in beginsel niet ten goede, aangezien aan de
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overige voorwaarde(n) uit de fiscale wetgeving worden voldaan. Daarbij is het aan de 
Belastingdienst om hier toezicht op te houden.
Deze maatregel kan in principe worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021 en 
per 1 januari 2021 ingaan.

Nationale kosten___________________________________
De nationale kosten van deze maatregel zijn niet berekend.

Financiële consequenties______________________________________________________  
Staat_________________________________________________________________________  
Het verhogen van het budget van de MIA met 30 mln kost ook 30 mln euro. Het verhogen van 
het maximale steunpercentage loopt daarin mee en heeft geen aanvullende budgettaire 
gevolgen. Het verwijderen van de budgettaire schotten tussen de MIA en Vamil heeft geen 
budgettaire effecten.

Draagvlak____________________________________________________________________
• Door het verhogen van het budget en het maximale steunpercentage kan het aantal 

milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen dat in aanmerking komt, worden uitgebreid en/of het 
steunpercentage specifieke bedrijfsmiddelen worden verhoogd.

• Daarnaast kan het introduceren van een hoger steunpercentage nu nog onrendabele 
investeringen in bedrijfsmiddelen, rendabel maken.

• De MIA is hiermee een lastenverlichting voor het bedrijfsleven en kan daarmee positief zijn 
voor de economie. Daarnaast ondersteunt deze maatregel de lange termijn transitie die is 
ingezet met het Klimaatakkoord.

Negatieve maatschappelijke gevolgen_______________________
• De maatregel kent geen negatieve maatschappelijke gevolgen.

Europese CO2-reductie_______________________________________________
• Onbekend, naar verwachting zijn Europese weglekeffecten zeer beperkt.

Mate van CO2-reductie___________________________________________________________
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________

• Binnen de randvoorwaarde dat de gestimuleerde codes kosteneffectief zijn en tot minder 
uitstoot van CO2 leiden met maximaal €100/ton vermeden CO2-uitstoot, levert een 
verhoging van het budget met 30mln. maximaal 0,3 Mton aan CO2-besparing op (in 
2021, de maatregel kan pas per 01-01-21 in werking treden dus kent geen reductie- 
effect in 2020).

• De MIA is in 2018 geëvalueerd (Beleidsevaluatie MIA/Vamil, CE Delft, 2018. 
Kamerstukken II 2017-2018, 34 785, nr. 89).
Deze evaluatie concludeerde dat de regeling er goed in is geslaagd om investeringen in 
bedrijfsmiddelen om te buigen richting het milieuvriendelijke alternatief. Daarnaast werd 
geconcludeerd dat de kosteneffectiviteit van de MIA\Vamil hoog is. Dat geldt zowel 
vanuit het perspectief van de overheid als het bedrijfsleven.

• De evaluatie concludeerde ook dat het niet mogelijk is om de totale milieuwinst van de 
regeling in één indicator weer te geven, omdat de milieuwinst op veel verschillende 
terreinen (bijvoorbeeld luchtemissies, geluidsemissies, bodememissies, energie, behoud 
biodiversiteit) optreedt.
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De bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor de MIA en/of Vamil staan vermeld op 
de 'Milieulijst'. Hoofdthema's op deze lijst zijn o.a. voedselvoorziening en landbouwproductie. 
Een verhoging van het budget en het steunpercentage kan dus ook ten goede komen aan het 
inzetten van innovatieve bedrijfsmiddelen in de landbouwsector. Hiermee kan deze maatregel 
een positief effect hebben op de stikstofuitstoot in Nederland.
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Op basis van de gesignaleerde effecten uit de analyse van Frontier Economics is de verwachting 
dat bij invoeren van een hoge minimum CO2-prijs in 2020 (hoger dan de gehanteerde ETS prijs 
van €25,43 per ton CO2) een groot deel van de gascentrales per direct in de mottenballen gaan, 
waarbij het nog maar de vraag is of ze uit de mottenballen komen. Dit kan zorgen voor risico's 
op het gebied van leveringszekerheid. Er zijn verschillende maatvoeringen denkbaar. Naarmate 
de minimum CO2-prijs hoger wordt vastgesteld zal het risico op het gebied van 
leveringszekerheid toenemen. Ook zal het naar verwachting leiden tot een toename van CO2- 
uitstoot in de door ons omringende landen.

Volgens Frontier Economics en op basis van een verwachte ETS-prijs van €12 per ton CO2 leidt 
invoering van een minimum CO2-prijs van €18 per ton CO2 (€6 boven de toen verwachte ETS- 
prijs) nationaal tot 10 Mton CO2-reductie in 2020. Om überhaupt een schatting te kunnen maken 
van het CO2-effect van een forse verhoging van de minimum CO2-prijs wordt er op basis van de 
uitkomsten van Frontier Economics een lineair verband verondersteld tussen de hoogte van de 
nationale CO2-heffing en de mate van CO2-reductie. Op basis hiervan is de grove inschatting dat 
een minimum CO2-prijs van €2-3 boven de gehanteerde ETS prijs in 2020 (dit betekent een 
minimum CO2-prijs van €27-28 per ton CO2 en meer dan een verdubbeling van het

Om de minimum CO2-prijs een bijdrage te laten leveren aan 25% CO2-reductie in 2020 op 
Nederlands grondgebied, zou de minimum CO2-prijs ten minste moeten worden verhoogd boven 
de in het kader van het wetsvoorstel gehanteerde ETS-prijs in 2020 (€25,43 per ton CO2).Vanaf 
2021 zou dan weer worden teruggevallen op het 'reguliere prijspad' zoals is overeengekomen in 
het Klimaatakkoord.

Hogere minimum CO2-prijs elektriciteitssector in 2020
Beschrijving maatregel_______________________________________________________
De maatregel betreft het invoeren van een eenmalig hogere minimum C02-prijs voor 
elektriciteitsproductie in het jaar 2020. Er is in het Klimaatakkoord overeenstemming bereikt 
over een minimum C02-prijs met een prijspad dat start bij €12,30 per ton CO2 in 2020 en 
geleidelijk oploopt naar €31,90 per ton CO2.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________
Een dergelijke forse verhoging van de minimum CO2-prijs vergt aanpassing van het wetsvoorstel 
minimum CO2-prijs. Dit wetsvoorstel is al naar de Tweede Kamer gestuurd en zal in de week van 
13/1 worden behandeld. De maatregel is naar verwachting niet uitvoerbaar per 2020. De NEa 
kan de uitvoering van dergelijke heffing niet op een dergelijke korte termijn uitvoeren.
Bovendien wordt de wet pas in de loop van 2020 van kracht en kan de heffing sowieso niet op 
heel 2020 van toepassing zijn omdat met terugwerkende kracht belasting heffen niet is 
toegestaan.

Financiële consequenties________________________________________________________
Staat___________________________________________________________________________  
Indien de minimum CO2-prijs hoger wordt vastgesteld dan de gehanteerde ETS-prijs in 2020 van 
€25,43 wordt hiermee een budgettaire opbrengst gerealiseerd.

Nationale kosten_________________________________________________________________  
Een hogere nationale minimum CO2-prijs (hoger dan de gehanteerde ETS prijs van €25,43 in 
2020), ook al is het voor 1 jaar, brengt risico's met zich mee voor de leveringszekerheid in 
Nederland. Onze verwachting is dat wanneer de minimum CO2-prijs slechts iets hoger is dan de 
ETS-prijs, deze risico's al optreden. Een hoge minimum CO2-prijs kan ertoe leiden dat 
gascentrales in de mottenballen gaan, waarna zij langdurig niet beschikbaar zijn om de vraag op 
piekmomenten op te vangen. Hierdoor ontstaat het risico dat burgers en bedrijven niet meer 
altijd in hun elektriciteitsvraag kunnen worden voorzien._________________________________  
Mate van CO2-reductie__________________________________________________________  
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________  
De effecten van een hogere minimum CO2-prijs in 2020 zijn erg onzeker, vanwege zowel de 
vraag of een minimum CO2-prijs die leidt tot een nationale heffing al direct effect heeft op het 
gedrag van bedrijven en daarmee op de CO2-uitstoot in 2020 als vanwege de onzekerheden in 
de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt.
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Draagvlak________________________________________
De maatregel is strijdig met het klimaat- en Regeerakkoord.

Een verlaging van het in het Regeerakkoord afgesproken prijspad is voor de energiebedrijven 
een noodzakelijk onderdeel van het klimaatakkoord. Om in 2020 CO2-reductie te realiseren zou 
juist een forse verhoging van de minimum C02-prijs boven het niveau van de ETS-prijs nodig 
zijn. Dit kan het commitment van partijen aan de verdere uitvoering van het Klimaatakkoord in 
gevaar brengen.

In het eerste jaar zal de maatregel boven het prijspad uitkomen wat is afgesproken in het 
Regeerakkoord.

Er is met veel moeite binnen het klimaatakkoord tussen uiteenlopende partijen 
overeenstemming bereikt over het prijspad van de minimum C02-prijs. Een verhoging van de 
minimum C02-prijs zal naar verwachting niet op draagvlak kunnen rekenen bij TenneT, de 
energiebedrijven en de energie-intensieve industrie.

Relatie met PAS________________________________________________________________
De maatregel zorgt er met name voor dat de productie van gascentrales wordt vervangen door 
import van elektriciteit. Op basis van het Compendium voor de Leefomgeving is in het jaar 2018 
slechts 0,3% van de totale stikstofuitstoot afkomstig vanuit de energiesector. Een evt. afname 
van productie door gascentrales als gevolg van een hogere minimum CO2-prijs zal dus 
hoogstens een zeer beperkt effect hebben op de totale stikstofuitstoot in Nederland.

NB. Deze maatregel moet worden bezien in samenhang met andere maatregelen, indien er ook 
een ingreep plaatsvindt bij de kolencentrales is het effect op CO2-reductie van de minimum CO2- 
prijs kleiner zijn en zijn de risico's op het gebied van leveringszekerheid groter.______________  
Europese CO2-reductie____________________________________________________________  
Ook hier zijn de effecten van een minimum CO2-prijs onzeker. Volgens Frontier Economics en op 
basis van een verwachte ETS-prijs van €12 in 2020 leidt invoering van een minimum CO2-prijs 
van €18 per ton CO2 Europees tot 1 Mton extra uitstoot op Europees niveau vanwege de 
weglekeffecten. Het is goed mogelijk dat invoering van een minimum CO2-prijs die (ruim) boven 
de gehanteerde ETS-prijs van €25,43 ligt, leidt tot een stijging van de CO2-uitstoot op EU 
niveau._________________________________________________________________________  
Negatieve maatschappelijke gevolgen_____________________________________________ 
Er treden significante risico's op voor de leveringszekerheid van elektriciteit.
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De doorwerking van deze maatregel naar de bijtelling voor de ter beschikkinggestelde auto van 
de zaak moet nader worden onderzocht aangezien woonwerkkilometers nu als zakelijke 
kilometers worden aangemerkt en daarom niet van belang zijn voor de vraag of en in welke 
mate privégebruik plaatsvindt. Er geldt namelijk geen bijtelling bij privégebruik van minder dan 
500 km per jaar. De vraag is of dit vanwege deze beperking moet worden aangepast.

De huidige regeling voor onbelaste reiskostenvergoeding kent geen beperking als het gaat om 
de afstand van het woon-werkverkeer. Daarom bevat de regeling ook geen prikkels om die 
afstand te beperken, er is geen (fiscale) stimulans om hetzij dichter bij het werk te gaan wonen, 
hetzij een baan dichter bij de woonplaats te zoeken en draagt daarom ook niet bij aan de 
noodzakelijke terugdringing van de CO2-uitstoot. Om die reden wordt voorgesteld de onbelaste 
vergoeding aan een maximum te binden van 20 km enkele reis voor elke wijze van vervoer. 
Indien de afstand groter is dan deze 20 km kan deze weliswaar nog steeds worden vergoed door 
de werkgever, alleen is over die vergoeding dan wel (loon)belasting verschuldigd. Dit leidt tot 
minder verkeer en congestie en tot minder uitstoot. Een nadelig effect van deze versobering is 
dat dit mogelijk leidt tot een minder goede werking van de arbeidsmarkt. Deze raakt meer 
gesegmenteerd.

De introductie van de grens van 20 km leidt er waarschijnlijk tot extra complexiteit in de 
uitvoering. Als gevolg van deze maatregel wordt de afbakening tussen woon-werkverkeer en 
zakelijk verkeer relevant, zolang voor zakelijk verkeer (bijvoorbeeld) wel de € 0,19 per kilometer 
blijft gelden. Zo moet exact worden bijgehouden door de werkgever of de ondernemer en 
gecontroleerd door de Belastingdienst welke kilometer met welk doel wordt afgelegd. De 
afbakening tussen woon-werkverkeer en zakelijk verkeer is zeer lastig, dit geldt met name voor 
specifieke groepen als bouwvakkers, thuiszorghulpen et cetera die niet altijd een vaste plaats 
van tewerkstelling hebben maar dagelijks naar een (nieuwe andere) klant rijden. Gevolg is een 
complexiteitstoename voor de Belastingdienst in de handhaving (ook extra 
toezichtwerkzaamheden) en extra administratieve lasten voor werkgevers, alsmede een 
toename van (gerechtelijke) procedures.
Het uitzonderen van het openbaar vervoer voor deze beperking zou werknemers die verder dan 
20 kilometer van hun werk wonen een prikkel geven om over te stappen van de auto naar het 
OV. Zodoende mag een aanvullende CO2-besparing door deze uitzondering voor het OV 
verwacht worden. Bovendien bied het uitzonderen van het openbaar vervoer een 
handelingsperspectief voor werknemers die door de beperking op 20 km worden geraakt. Deze 
uitzondering zal tot extra drukte in het openbaar vervoer tijdens de spits leiden. De complexiteit 
voor de Belastingdienst zou echter verder worden vergroot als het OV zou worden uitgezonderd 
van de maatregel. Het niet beperken van de onbelaste reiskostenvergoeding voor het OV brengt 
met zich dat naast het doel van de afgelegde kilometers (zakelijk of privé) ook de wijze van 
vervoer moet worden bijgehouden.

Versobering onbelaste vergoeding woon-werkverkeer
Beschrijving maatregel_________________________________________________________
De onbelaste vergoeding voor het woon-werkverkeer - thans 19 cent per kilometer of de 
werkelijke kosten voor het openbaar vervoer indien deze hoger zijn - wordt beperkt tot een 
reisafstand van maximaal 20 km enkele reis voor elke wijze van vervoer. Nader onderzocht kan 
worden of het uitvoerbaar is om het openbaar vervoer uit te zonderen van deze beperking.

Financiële consequenties________________________________________________________  
Staat___________________________________________________________________________  
De financiële consequenties van een dergelijke beperking zijn niet eerder onderzocht. Ter 
illustratie: een verlaging van het bedrag van 19 cent met een cent zou in 2012 hebben geleid tot 
een budgettaire opbrengst van € 100 miljoen. Voor een beperking van het aantal kilometers 
zoals bedoeld in deze maatregel is inzicht noodzakelijk in het aantal kilometers dat nu wordt 
gereden in het woon-werkverkeer. In 2012 is door MuConsult een onderzoek gedaan naar de 
effecten van een volledige afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon
werkverkeer. Bezien moet worden welke effecten verbonden zijn aan de beperking. Dat vereist 
een nieuw onderzoek - het is maar zeer de vraag of de onderzoekscijfers in het rapport uit 2012 
die betrekking hadden op een volledige afschaffing, zich laten herleiden tot een beperking van 
de vergoeding. Daarbij speelt een rol dat daarna het aantal auto's en het spitsverkeer (fors) is 
toegenomen.
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Europese CO2-reductie 
Idem

Negatieve maatschappelijke gevolgen____________________________________________
Een beperking van de belastingvrije reiskostenvergoeding woon-werkverkeer werkt door naar 
het verzamelinkomen en daarmee ook naar de inkomensafhankelijke regelingen zoals de 
toeslagen. Het verzamelinkomen stijgt, het netto-inkomen daalt en de toeslag wordt in beginsel 
lager.
In het wetsvoorstel afschaffing onbelaste reiskostenvergoeding in 2012 was dat ook 
geadresseerd en daar bleek geen oplossing voor voorhanden.____________________________  
Draagvlak_____________________________________________________________________  
Beperkt of nauwelijks aanwezig. Het ooit ingediende wetsvoorstel tot afschaffing kende eigenlijk 
nauwelijks draagvlak.

Nationale kosten 
Idem.

Relatie met PAS_____________________________________________________________
Deze effecten zijn niet onderzocht. Zie ook de eerdere opmerkingen ter zake van de CO2- en 
budgettaire effecten.

Mate van CO2-reductie__________________________________________________________  
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________
Met de maatregel wordt beoogd de CO2-uitstoot te reduceren door beperking van het woon
werkverkeer. De effecten qua CO2-reductie van een dergelijke beperking zijn niet eerder 
onderzocht. Wel is in 2012 door MuConsult een onderzoek gedaan naar de effecten van een 
volledige afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer. Op 
basis van dat onderzoek is geconcludeerd dat bij een volledige afschaffing een CO2-reductie van 
0,5 tot 0,6 Mton zou worden bereikt. Een beperking tot 20 km raakt ongeveer 50% van de 
forenzen die nu een reiskostenvergoeding van hun werkgever ontvangen. Omdat de gevolgen 
voor de forenzen verschillen (een forens met een woon-werkverkeer van 25 km ondervindt 
minder financieel nadeel dan een forens met woon-werkverkeer van 60 km) kunnen de 
onderzoeksresultaten van een volledige afschaffing niet een op een worden geëxtrapoleerd naar 
een beperking tot 20 km. De verwachting is echtere dat die gevolgen niet groter zullen zijn dan 
0,1 Mton. Dit vereist echter een nieuw onderzoek. Daarbij speelt een rol dat daarna het aantal 
auto's en het spitsverkeer (fors) is toegenomen.
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Beschrijving maatregel

Variant 2A:
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Overwogen kan worden de tarieven van de schijven niet gelijkmatig te verhogen, maar bijvoorbeeld 
alleen de tarieven van de hoogste schijven (de hoogste CO2-uitstoot) te belasten. De kleine A- 
segment auto's worden zo ontzien. Overigens zijn de bpm-tarieven al progressief vorm gegeven.

Met deze bouwstenen kunnen verschillende intensiveringspakketten worden samengesteld. In dit 
fiche zijn twee pakketten uitgewerkt. Pakket 2A is gericht op een stevige bpm-verhoging uitgesmeerd 
over 5 jaar, een verhoging van de mrb en het minder snel afbouwen van de bijtellingskorting EV. In 
pakket 2B worden ook de accijns op diesel en benzine verhoogd per 1 juli 2020. Tegenover een 
accijnsstijging en bpm-stijging staat in deze variant echter een verlaging van de mrb voor 
personenauto's, om een sterke lastenstijging voor de autorijder te voorkomen.

De bpm-tarieven voor personenauto's (fossiele brandstof) worden in de periode 2020-2024 
met 30% verhoogd (dus jaarlijkse verhoging van 6%). Zie ook variant 1.
De tarieven van het rijksdeel van de mrb voor personenauto's worden verhoogd met 10% in 
2020 of 2021. Deze generieke verhoging met 10% geldt voor de tarieven voor de 
gewichtsklassen van benzineauto's en de brandstoftoeslagen voor dieselauto's en 
personenauto's die rijden op LPG. De motorrijtuigenbelasting (mrb) is een belasting op 
autobezit. Het mrb-tarief is gedifferentieerd naar gewicht en brandstofsoort. Bovenop de MRB 
worden provinciale opcenten geheven. Tot 2025 geldt voor emissievrije auto's een mrb- 
vrijstelling. Een alternatief voor een generieke verhoging van de mrb-tarieven, is dat enkel de 
tarieven van de brandstoftoeslagen en de tarieven van de hogere gewichtsklassen van 
benzineauto's (1200 kg en meer) worden verhoogd met 10%.
het afbouwpad van de bijtellingskorting EV wordt ten opzichte van het Klimaatakkoord 
vertraagd. In 2021 blijft het bijtellingspercentage dan 8% (ipv 12%). Zie ook tabel 1.

Variant 1: BPM-verhoging personenauto's (fossiele brandstof) per 1 juli 2020
Het bpm-tarief is gedifferentieerd naar CO2-uitstoot. Voor emissievrije auto's is het tarief nihil.
Hierdoor kan de bpm een manier zijn om de consument te sturen richting de aanschaf van nieuwe - 
of (tweedehands) geïmporteerde zuinigere automodellen, die een lagere impact op het klimaat en 
milieu hebben.
Gelijktijdig met de reeds voorgenomen nieuwe bpm-tabellen, gebaseerd op budgetneutrale omzetting 
naar de WLTP-testmethode, kunnen de bpm tarieven voor fossiele brandstofpersonenauto's worden 
verhoogd (per 1 juli 2020). Dit versterkt de fiscale prikkel om zuinigere automodellen aan te 
schaffen.
In variant 1 wordt de BPM in vijf stappen van zes procentpunt verhoogd ten opzichte van het 
basistarief van 01-01-2020; te beginnen per 01-07-2020.
Het overige fiscale EV verandert niet ten opzichte van het Klimaatakkoord. Variant 1: Stapsgewijze 
verhoging van de bpm-tarieven voor personenauto's (fossiele brandstof) met 30% in de periode 
2020-2024 (dus jaarlijkse verhoging van 6%)

Variant 2: Intensivering stimuleringspakket EV
In het Klimaatakkoord is een nieuw stimuleringspakket voor elektrisch rijden afgesproken voor de 
periode 2020-2025. Dit pakket kan geïntensiveerd worden met verschillende 
beprijzingsmogelijkheden, het minder versneld afbouwen van de bijtellingskorting EV in 2021 en het 
verhogen van de aanschafsubsidie voor EV:

• De Bpm-tarieven voor personenauto's (fossiele brandstof) per 1 juli 2020 verhogen
• De tarieven van het rijksdeel van de mrb voor personenauto's aanpassen (verhogen dan wel 

verlagen)
• De accijns op diesel en benzine per 1 juli 2020 verhogen
• De bijtellingskorting EV minder snel afbouwen in 2021
• De aanschafsubsidie EV verhogen naar 6000 euro per (nieuwe) emissieloze auto in 2020 en 

2021.



2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22% 22%
4% 8% 8% 12% 16% 16% 17% 22% 22%

Accijnsverhoging per 1 juli 2020:
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Tabel 1: Bijtellingspercentage voor emissieloze auto's 2019-2027

NB: deze varianten illustreren de mogelijkheden om via het extra stimuleren van elektrische auto's 
een aanvullend C02-reductieeffect te realiseren. Er zijn vele combinaties en varianten mogelijk.

De bpm-tarieven voor personenauto's (fossiele brandstof) worden in de periode 2020-2022 
met 30% verhoogd (dus jaarlijkse verhoging van 10%). Zie ook variant 1.
De accijns op diesel en benzine worden per 1 Juli 2020 verhoogd met ieder 5 cent. Deze 
verhoging komt bovenop de in het Klimaatakkoord reeds afgesproken verhoging van de 
dieselaccijns van 1 cent in zowel 2021 als 2023. In 2020 bedragen de accijns op benzine en 
diesel respectievelijk 80 en 50,4 cent per liter.
Het afbouwpad van de bijtellingskorting EV wordt ten opzichte van het Klimaatakkoord 
vertraagd, waardoor in 2021 het bijtellingspercentage van 8% (i.p.v. 12%) van toepassing 
blijft voor EV. Zie ook variant 2A.
Ter compensatie voor de stijging van de bpm en accijns worden de tarieven van het rijksdeel 
van de mrb voor personenauto's verlaagd met 5%. De motorrijtuigenbelasting (mrb) is een 
belasting op autobezit. Het mrb-tarief is gedifferentieerd naar gewicht en brandstofsoort. 
Bovenop de MRB worden provinciale opcenten geheven. Tot 2025 geldt voor emissievrije 
auto's een mrb-vrijstelling.

Variant 2B:
In het Klimaatakkoord is een nieuw stimuleringspakket voor elektrisch rijden afgesproken voor de 
periode 2020-2025. Dit pakket kan geïntensiveerd worden door 1) de bpm voor personenauto's op 
fossiele brandstof te verhogen (3 x 10%), 2) het afbouwpad voor de bijtellingskorting EV minder snel 
af te laten lopen, waardoor in 2021 een bijtellingspercentage van 8% van toepassing is voor 
emissieloze auto's, 3) de accijns op diesel en benzine met 10% verhogen en 4) ter compensatie de 
tarieven van het rijksdeel van de mrb voor personenauto's verlagen met 5%.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn__________________________  
Verhoging BPM personenauto's per 1 juli 2020:
De verwachting is dat een aanpassing van de tarieven uitvoerbaar is voor de Belastingdienst, mits 
tijdig bekend (parameterwijziging). Voor een tariefsverhoging per 1 juli 2020 zouden de nieuwe 
tarieven uiterlijk 1 mei 2020 bekend moeten zijn. Bij de invoering moet echter rekening worden 
gehouden met de implementatietermijn voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft een langere 
voorbereidingstijd nodig.

KA 
Urgenda

Variant 3:
In het Klimaatakkoord is een nieuw stimuleringspakket voor elektrisch rijden afgesproken voor de 
periode 2020-2025. Dit pakket kan geïntensiveerd worden door 1) het afbouwpad voor de 
bijtellingskorting EV minder snel af te laten lopen, waardoor in 2021 een bijtellingspercentage van 
8% van toepassing is voor emissieloze auto's en 2) de aanschafsubsidie voor elektrische auto's te 
verhogen en 3) als dekking de tarieven van het rijksdeel van de mrb te verhogen.

• Het afbouwpad van de bijtellingskorting EV wordt ten opzichte van het Klimaatakkoord 
vertraagd, waardoor in 2021 het bijtellingspercentage van 8% (i.p.v. 12%) van toepassing 
blijft voor EV. Zie ook variant 2A.

• Aanschafsubsidie EV verhogen: Het subsidiebedrag per auto wordt verhoogd van 4000 naar 
6000 euro. Daarnaast wordt het totale budget verruimd, zodat meer elektrische auto's 
gebruik kunnen maken van de aanschafsubsidie.

• Tarieven van het rijksdeel in de mrb worden verhoogd: boven 1500 kg worden de tarieven 
voor iedere extra 100 kg gewichtsklasse verhoogd met 2,5%. Daarnaast worden de tarieven 
generiek verhoogd met 4,6%. De mrb-tarieven worden hierdoor progressiever waardoor de 
lagere A/B/C segmenten worden ontzien. Ter illustratie: een benzine auto van 1200 kg gaat 
in deze variant per jaar 16,50 euro extra mrb betalen.



Budgettaire effecten van de varianten

Totaal2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Variant 2A:
Bedragen mln. Totaal2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Totaal2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Variant 2A MIN
Variant 2A MAX

Variant 1 MIN
Variant 1 MAX

-143
-183

137
-162

-119
-168

-144
-392

312
254

-114
-151

2586
576

295
223

235
185

-125
-390

-121
-366

223
180

256
217

-1157
-3004

Variant 2B:
Bedragen mln.

-128
-351

192
-84

210
-95

302
-42

212
-60

212
-40

Variant 1:
Bedragen mln.

-58
-381

-59
-116

Tariefsverhogingen van de accijns op diesel en benzine zijn uitvoerbaar. Het betreft 
parameterwijzigingen en die kunnen op korte termijn worden doorgevoerd. Zie ook de 
parameterbrief.

De maatregel is naar verwachting juridisch mogelijk. Een eerdere accijnsverhoging heeft tot een 
civiele procedure geleid op grond van artikel 1 van het aanvullend protocol van het EVRM, alsmede 
het gelijkheidsbeginsel/discriminatieverbod aangespannen door grenspomphouders waarbij de 
Rechtbank de vorderingen van eiseressen heeft afgewezen.

-93
-160

Aanpassen afbouwpad bijtellingskorting EV per 1 januari 2021:
Het wetsvoorstel voor het aanpassen van de bijtellingskorting voor emissieloze auto's kan worden 
opgenomen in het pakket BP2021.

-52
-345

De maatregel vormt voor de Inkomstenbelasting en Loonbelasting een parameterwijziging die, indien 
bekend voor 22 november 2020 (geldende datum kan voor 2020 nog beperkt schuiven) tijdig voor 
2021 geïmplementeerd kan worden._____________________________________________________
Financiële consequenties____________________________________________________________
Staat

Aanpassen tarieven rijksdeel mrb personenauto's (per 1 juli of per 1 jan?)
De verwachting is dat een aanpassing van de tarieven uitvoerbaar is voor de Belastingdienst, mits 
tijdig bekend (parameterwijziging). Voor een tariefsverhoging per 1 juli 2020 zouden de nieuwe 
tarieven uiterlijk mei 2020 bekend moeten zijn, mits deze tariefsverhoging niet gepaard gaat met 
andere wijzigingen zoals het toevoegen van nieuwe brandstofsoorten of nieuwe categorieën. Bij de 
invoering moet echter rekening worden gehouden met de implementatietermijn voor het 
bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft een langere voorbereidingstijd nodig.

Doorrekening pakket met Carbontax; conclusies/ bevindingen
De beleidspakketten zijn door Revnext doorgerekend met een onzekerheidsbandbreedte die rekening 
houdt met onzekerheden ten aanzien van aanbod/allocatie en anticipatie effecten (MIN en MAX). 
Revnext constateert dat bij een bijtelling tot 12% de BPM verhoging relatief weinig effect heeft in de 
periode tot 2025. Het beleidseffect wordt vooral veroorzaakt door het minder snel afbouwen van de 
bijtelling en het loslaten van de maximering van het budget van de aanschafsubsidie.
Het effect is er wel na 2025 door afbouw fiscale stimulering. In variant 1 is de BPM verhoging 
onvoldoende om de kosten van de fiscale stimulering te dekken. In de varianten 2A en 2B is per 
saldo sprake van overdekking (ook in de variant waarin EV groei maximaal is). Variant 3 is over de 
gehele reeks budgetneutraal. Een aandachtspunt is wel dat alle pakketten leiden tot extra kosten aan 
de uitgavenkant van de begroting (aanschafsubsidie EV) die volgens de begrotingsregels niet mogen 
worden gedekt uit hogere inkomsten (scheiding uitgaven en inkomsten); in bijzondere gevallen kan 
de minister op grond van doelmatigheid een uitzondering maken op deze scheiding).



Variant 3 (midden):

2020 2021
Mln. 69 -50

Totaal: 0

Varianten 2A & 2B

Variant 3
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Varianten 2A en 2B leiden tot 355.000 tot 445.000 nieuwverkopen ten opzichte van KA. 
Beide varianten hebben nagenoeg dezelfde CO2 effecten.

2022
-240

Variant 2B MIN
Variant 2B MAX

464
103

402
83

198
139

2767
659

267
184

275
208

217
171

198
147

-84
-387

273
-4

314
31

In 2020 0,0 tot 0,2 Mton extra CO2 reductie (0,1 Mton middenwaarde)
In 2021 0,1 tot 0,4 Mton extra CO2 reductie (0,2 Mton middenwaarde)
In 2025 0,4 tot 0,8 Mton extra CO2 reductie (0,6 Mton middenwaarde)
In 2030 0,3 tot 0,5 Mton extra CO2 reductie (0,4 Mton middenwaarde)

Variant 3 leidt tot 210.000 tot 360.000 extra EV nieuwverkopen ten opzichte van het KA tot en met 
2030. Het CO2 effect is in de periode 2020-2025 nagenoeg gelijk aan varianten 1, 2A en 2B. Na 2025 
is het CO2-effect kleiner, doordat in de andere varianten de bpm-verhoging ook na 2025 doorwerkt 
in de nieuwverkopen (en de CO2-reductie).

In 2020 0,1 tot 0,3 Mton extra CO2 reductie
In 2021 0,1 tot 0,4 Mton extra CO2 reductie
In 2025 0,5 tot 0,8 Mton extra CO2 reductie
In 2030 0,8 tot 1,0 Mton extra CO2 reductie

In 2020 0,0 tot 0,2 Mton extra CO2 reductie
In 2021 0,1 tot 0,4 Mton extra CO2 reductie
In 2025 0,5 tot 0,8 Mton extra CO2 reductie
In 2030 0,9 tot 1,0 Mton extra CO2 reductie

2029
260

2025
-266

2026
169

2030
268

2023
-289

2027
214

2024
-343

2028
210

244
-15

Nationale kosten____________________________________________________________________
Er is geen berekening gemaakt van de nationale kosten. In het algemeen zullen de nationale kosten 
van de transitie naar elektrisch rijden geleidelijk dalen en omstreeks 2030 rond het nulpunt liggen.

Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie

Europese CO2-reductie________________________________________________________________
Een verhoging van de bpm dan wel een intensivering van de stimulering EV leidt tot een hogere 
vraag naar elektrische, emissieloze auto's in Nederland. Autofabrikanten zullen daardoor mogelijk een 
groter deel van hun productiecapaciteit inzetten voor de Nederlandse markt, waardoor minder 
elektrische auto's worden afgezet in andere Europese landen (waterbedeffect).

Bpm-verhoging:
Particuliere rijders van fossiele brandstofauto's zonder handelingsperspectief worden ontzien, doordat 
de bpm betrekking heeft op de aanschaf van nieuwe auto's. Ongeveer de helft van de nieuwverkopen

Negatieve maatschappelijke gevolgen____________________________
Deze maatregelen kennen geen grote negatieve maatschappelijke gevolgen.

Variant 1 - bpm verhoging
Variant 1 leidt tot 400.000 tot 500.000 extra nieuwverkopen ten opzichte van KA.




