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Geachte mevrouw Hamer, 
 
Met een brief van 13 maart jongstleden heeft het kabinet aangegeven een 
verstandige heffing te willen uitwerken, als alternatief voor de CO2-
reductieplannen voor de industrie die in het ontwerp Klimaatakkoord zijn 
voorgesteld. Een verstandige heffing zorgt voor het behalen van de doelstelling 
(14,3 Mton CO2-reductie in 2030 ten opzichte van het basispad van PBL en vrijwel 
geen industriële emissies meer in 2050) en voorkomt verplaatsing van de 
emissies naar andere landen en weglek van investeringen en werkgelegenheid.  
In deze brief is tevens een schuif in de ODE voorgesteld die is gericht op een 
eerlijker verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven. 
 
In de huidige discussie over de vormgeving van een verstandige heffing mag het 
doel uiteraard niet uit het oog verloren worden. Dat doel is gericht op het halen 
van de reductieopgave en tegelijk Nederland aantrekkelijk houden als land om te 
investeren in klimaatneutrale en circulaire productie. Daarmee kan Nederland de 
transitie van de industrie versnellen en als Europees koploper ook beter 
gepositioneerd zijn voor de toekomst. Die samenhang vergt een verstandige 
beleidsaanpak. 
 
Het kabinet wil hiervoor een voorstel in de loop van juni aan de Tweede Kamer 
sturen en zou gelet op de maatschappelijke en politieke discussie over een 
verstandig beleid voor de industrie ook graag een advies van de SER ontvangen 
wat als een verstandige koers wordt gezien, mits dat binnen de kaders van de 
kabinetsvariant blijft zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 13 maart jl. 
(behalen CO2-reductie, oog voor concurrentiepositie en binnen de budgettaire 
kaders) en op instemming kan rekenen van alle partijen.  
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In de maatschappelijke discussie zijn naast de vormgeving van de heffing en de 
lastenverdeling, zorgen geuit over eventuele arbeidsmarkteffecten en de 
regionale verdeling daarvan. Juist een advies vanuit deze invalshoek stelt het 
kabinet op prijs. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Eric Wiebes 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
 
 
 


