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Verhoging aanschafsubsidie EV:
Deze maatregel kent geen grote negatieve maatschappelijke gevolgen.

Deze maatregelen ondersteunen de Regeerakkoord-ambitie van 100% EV nieuwverkoop in 2030. In 
het Klimaatakkoord is hiertoe een eerste stimuleringspakket afgesproken. Om overstimulering te 
voorkomen is tegelijkertijd een 'hand aan de kraan'- principe afgesproken waarbij voor de periode 
2021-2025 de ontwikkeling van het ingroeipad en bijbehorende bandbreedtes is vastgelegd. Indien in 
het kader van Urgenda de bpm wordt verhoogd dan wel een uitgebreider intensiveringspakket ter 
stimulering van EV wordt afgesproken, dan dient het ingroeipad en de bandbreedtes van de 'hand 
aan de kraan'- systematiek te worden geactualiseerd.

in Nederland betreft de zakelijke leasemarkt. Voor particuliere kopers van een nieuwe auto komt het 
komend jaar bovendien steeds meer keus uit elektrische modellen. Wel zal er veel weerstand zijn van 
de autobranche.

Aanpassen afbouwpad bijtellingskorting EV:
Deze maatregel kent geen grote negatieve maatschappelijke gevolgen.

Accijnsverhoging:
Door deze maatregel wordt het prijsverschil van benzine en diesel tussen Nederland en de 
omringende buurlanden groter. De te verwachten grenseffecten van een accijnsverhoging leiden 
mogelijk tot verzet van pomphouders in de grensstreek.

Mrb-verhoging:
Het verhogen van het rijksdeel van de mrb voor personenauto's zorgt voor een lastenstijging voor 
een groot deel van de autobezitters. Autobezitters met weinig handelingsperspectief (bijv, doordat ze 
geen geld hebben om een nieuwe, zuinigere auto te kopen) worden hier ook door getroffen. Deze 
maatregel ligt daarom naar verwachting gevoelig bij de autobranche en belangenorganisaties.

Draagvlak__________________________________________________________________________
Het verhogen van de bpm-tarieven ligt politiek zeer gevoelig. De implementatie van de WLTP heeft 
de aandacht van de Kamer. Tijdens de plenaire behandeling van het belastingplan 2020 zijn door 
partijen (waaronder CDA, WD, SGP en PW) veel vragen hierover gesteld. De Kamer heeft daarop 
een motie van Omtzigt en Lodders aangenomen waarin wordt gevraagd naar een nieuw onafhankelijk 
onderzoek naar de budgetneutraliteit van deze aanpassing. Inmiddels zijn Kamervragen gesteld over 
de planning van dit onderzoek.
Daarnaast kan een verhoging van de BPM het draagvlak voor de overgang naar betalen naar gebruik 
kan ondermijnen. De autobranche hecht bij invoeren van betalen naar gebruik aan minimaal een 
budgettair neutrale omzetting van de bestaande vaste autobelastingen, waaronder de BPM. In lijn 
met de randvoorwaarde die is geformuleerd bij de varianten in het Klimaatakkoord hoopt men op een 
daling van de lastendruk in het autodomein. Om deze reden heeft het de voorkeur dat de bpm wordt 
verhoogd in de periode van het stimuleringspakket EV dat is afgesproken in het Klimaatakkoord 
(2020-2025).

Relatie met PAS____________________________________________________________________
Zowel een bpm-verhoging als een uitgebreidere intensivering van de stimulering van elektrisch rijden 
heeft naar verwachting slechts zeer beperkt een positief effect voor het stikstofdossier. Deze 
maatregelen versnellen de transitie naar een geheel emissieloos wagenpark. Het effect op de 
stikstofuitstoot is echter gering; anders dan bij de CO2-uitstoot, is de uitstoot van stikstofdioxiden 
door personenauto's al sterk gedaald in de afgelopen jaren. Door het natuurlijk verloop van het 
wagenpark, zal -zonder aanvullend beleid - de stikstofuitstoot door personenauto's in 2030 met zo'n 
2/3 gedaald zijn. Een verhoging van de bpm of het aanpassen van het afbouwpad van de 
bijtellingskorting EV zien bovendien op de verkoop van nieuwe auto's; het verschil in stikstofuitstoot 
tussen een nieuwe benzine/dieselauto en een elektrische auto is relatief klein.
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5 H. Westhoek e.a., 'Minder vlees eten levert forse klimaatwinst op', PBL 17 april 2014, www.pbl.nl.
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2021
1,1

2022
1,1

2023
1,1

Financiële consequenties
Staat

Algemeen btw-tarief op vlees
Beschrijving maatregel________________________________
Vlees zou onder het algemene btw-tarief (21%) komen te vallen.

Structureel 
1,1

Uitvoerbaarheid
• Het gevolg van deze maatregel is dat de Belastingdienst veel capaciteit nodig zal hebben 

voor noodzakelijk toezicht, waarbij het vooraf helder is dat dit toezicht hoe dan ook 
onvoldoende zal zijn voor een correcte naleving.

• Deze maatregel is niet uitvoerbaar gegeven de daarmee samenhangende grote 
complexiteitstoename.

• Het verzekeren van een juiste toepassing van het btw-tarief in alle handelsschakels gaat 
zonder meer gepaard met een toename van de administratieve lasten.

Juridisch afbakeningsprobleem
• Een product wordt aangemerkt als 'vlees' indien het naar maatschappelijke opvattingen 

kan worden beschouwd als vlees. Alleen als vlees als onverwerkt product wordt 
geleverd, is evident dat dit naar maatschappelijke opvattingen kwalificeert als 'vlees' en 
onder het algemene btw-tarief valt.

• Vlees wordt vaak verwerkt in of geleverd met andere producten of horecagerechten. Dit 
geeft ook afbakenings- en uitvoeringsproblematiek voor alle leverende ondernemers 
zoals hiervoor genoemd en de Belastingdienst. Om enkele voorbeelden te noemen van 
de uitgebreide casuïstiek die zich zal voordoen: magnetronmaaltijden, pizza's, 
vleessalades, worstenbroodjes, vleeskroketten, belegde broodjes (broodje ham/kaas, 
broodje bal etc.). Een afwijkend tarief ten opzichte van andere voedingsmiddelen en 
levering binnen de horeca, waarvoor een verlaagd btw geldt, is conflictgevoelig en zal 
dan ook leiden tot een groot aantal afbakenings- en controleproblemen op elk 
leveringsmoment, waar dan ook in de keten omdat de btw bij elke levering aan de orde 
is en niet alleen bij de uiteindelijke levering aan de consument.

• Mogelijk is een algemeen btw-tarief op vlees in strijd met het beginsel dat soortgelijke 
goederen of diensten die op dezelfde markt met elkaar concurreren voor de heffing van 
btw niet verschillend mogen worden behandeld (fiscale neutraliteitsbeginsel). Zo kan de 
vraag rijzen of een vegetarische hamburgers voor de btw anders mag worden behandeld 
dan een reguliere hamburger.

• De afbakeningsvraagstukken brengen voor ondernemers veel onduidelijkheid met zich 
mee, de rechtsonzekerheid wordt vergroot en het gelijke speelveld wordt negatief 
beïnvloed.

Nationale kosten_________________________________________________________________
• Onbekend.

Milieueffecten (stikstofreductie en nationale en Europese CO2-reductie)_____________
• De gedachte achter een btw-verhoging op vlees is dat aansluiting wordt gezocht bij het 

principe 'de vervuiler betaalt'. Als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder 
vlees, zuivel en eieren eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25-40 
procent.5

• Het is de vraag hoe groot de invloed van een verhoging van het btw-tarief naar 21% zal 
zijn op de binnenlandse CO2- en stikstofuitstoot. De ondernemer is niet verplicht de 
tariefsverhoging door te berekenen aan zijn afnemers. Als hij dat wel doet, dan kan de

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________
• Met het van toepassing verklaren van het algemene btw-tarief (21%) op vlees voor 

menselijke consumptie zou vlees het enige voedingsmiddel zijn (m.u.v. alcoholische 
dranken) waarvoor het algemene btw-tarief geldt.

• Heffing vindt plaats ter zake van de levering of invoer van vlees door een producent, de 
tussenhandel, de detaillist en andere aanbieders zoals restaurants.

http://www.pbl.nl


In dit voorstel worden de consumentenprijzen van vlees

6 Rapport Belastingverschuiving: meer vergroening en minder complexiteit? Verkenning van trends en opties,
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met een meerprijs verhoogd. De meerprijs hangt af van de reële maatschappelijke 
kosten (e.g. broeikasgassen). De opbrengsten van de eerlijkere vleesprijzen worden 
vervolgens beheerd in het in te richten 'Fonds Eerlijke Voedselprijzen'. TAPP geeft aan 
dat de btw niet het juiste middel is om de meerprijs door te voeren.8 TAPP heeft dit 
voorstel aangeboden aan bepaalde politieke partijen in de Tweede Kamer.
TAPP heeft een draagvlak onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat Nederlanders een 
eerlijke (hogere) prijs van vlees accepteren, als er een goede bestemming is voor de 
meerprijs.9 Volgens hun onderzoek is momenteel 52% van de Nederlandse bevolking 
het eens met het voornemen om een meerprijs te herinvesteren in goedkopere 
groenten en fruit, verandersteun aan boeren en koopkrachtreparatie voor lagere 
inkomens.

PBL-publicatienummer 1737, Den Haag: Planbureau voor de leefomgeving 2016, p. 31.
7 Berekeningen werden uitgevoerd door respectievelijk adviesbureau CE Delft in samenwerking met Centrum 
Landbouw en Milieu (CLM).

Nederlandse vraag naar vlees afnemen, afhankelijk van de prijselasticiteit. Dit leidt tot 
CO2- en stikstofreductie in de landen waar voor de Nederlandse markt wordt 
geproduceerd. Aangezien dit slechts deels Nederland zelf is, kan de nationale CO2- en 
stikstofreductie maar een deel van de vermindering van de vraag weerspiegelen.

• De Nederlandse landbouwsector heeft echter een sterke concurrentiepositie. Een lagere 
binnenlandse vraag naar vlees zal als gevolg van het hogere btw-tarief nauwelijks 
invloed hebben op de binnenlandse vleesproductie. Nederlands vlees dat niet in het 
binnenland kan worden afgezet, kan dan naar het buitenland worden geëxporteerd. 
Hierdoor verdringen Nederlandse producten de buitenlandse producten in die 
exportlanden en heeft de verhoging van het btw-tarief vooral effect op de productie van 
vlees in het buitenland. Het milieueffect, in de vorm van een afname van emissies, zal 

_______ daardoor vooral in het buitenland plaatsvinden.6_____________________________________  
Negatieve maatschappelijke gevolgen__________________________________________________

• Het vlees dat wordt geconsumeerd in Nederland zou vallen onder het algemene btw- 
tarief ongeacht of dit geproduceerd is in Nederland of wordt geïmporteerd uit het 
buitenland. Een dergelijke btw verhoging zal invloed kunnen hebben op de 
consumentenprijs van vlees. In het geval dat vlees prijselastisch is en de btw-verhoging 
volledig wordt afgewenteld aan de consument, dan kan een gevolg zijn dat 
consumenten vlees over de grens kopen (grenseffecten).

• Biologisch vlees wordt ook hoger belast en zal dan relatief nog duurder zijn dan nu. Een 
________ uitzondering voor biologisch vlees is als gevolg van Europese regels niet toegestaan. 
Draagvlak______________________________________________________________________________

• Het onderwerp is gevoelig: het afgelopen halfjaar hebben wij veel kritische vragen 
gekregen over zowel de afwezigheid van de verhouding dierlijke en plantaardige 
eiwitten als over het onderwerp in de campagne "iedereen doet wat" (het onderwerp is 
recent toegevoegd op de website). Ook is er regelmatig kritiek vanuit de NGO-hoek dat 
wij te weinig zouden doen aan de eiwittransitie. Aan de andere kant is aan de kant van 
de veehouderij in Nederland vaak verontwaardiging en kritiek als wij iets aan het 
onderwerp 'vlees' doen, zoals bij de campagne van het Voedingscentrum "er is meer 
dan vlees". Telegraaf kopte met "blijf van mijn gehaktbal af".

• De TAPP Coalitie (True Animal Protein Price) heeft een voorstel om te komen tot een
andere wijze van beprijzen.7

8 TAPP Coalitie, 'Samen op weg naar een eerlijke wijze van beprijzen', 4 november 2019, p. 17.
9 draagvlakonderzoek DV]-insights.
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Draagvlak_____________________________________________________________________________
De maatregel gaat verder dan de maatregelen in het Klimaatakkoord. De industrie zal daar geen 
voorstander van zijn.

Europese CO2-reductie______________
Is afhankelijk van de mate van weglek.

Negatieve maatschappelijke gevolgen__________________________________________________
De productiekosten voor de betrokken sectoren zullen stijgen. De maatregel zal nadelig zijn voor 
de internationale concurrentiepositie van deze bedrijven.

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn____________________
De maatregel is voor de Belastingdienst alleen voor wat betreft het afschaffen van de 
teruggaafregelingen een structuurwijziging voor de milieubelastingen. Teruggaafregelingen 
moeten nog minstens 5 jaar ondersteund blijven door IV, zolang kan er nog om teruggaaf 
worden verzocht.

Afschaffen vrijstelling en teruggaaf metallurgische en mineralogische industrie
Beschrijving maatregel_______________________________________________________________
De huidige vrijstelling en teruggaaf in de energiebelasting (EB) en ODE van de heffing op aardgas 
en elektriciteit voor mineralogische en metallurgische procédés wordt afgeschaft.

Afschaffen van deze vrijstelling en teruggaaf 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_________________________________________________________________________________
Volledige afschaffing van de vrijstelling zou leiden tot een jaarlijkse opbrengst van circa € 90 
miljoen (EB incl. ODE).

Nationale kosten_______________________________________________________________________
De productiekosten voor de betrokken sectoren zullen stijgen. De maatregel kan nadelig zijn 
voor de internationale concurrentiepositie van deze bedrijven. Als dit leidt tot weglek, zijn hier 
nationale kosten mee gemoeid.

Mate van CO2-reductie_________________________________________________________
Nationale CO2-reductie__________________________________________________________
De omvang van het CO2-effect in 2020 is onzeker. Naar verwachting ligt het effect voor 
afschaffing van de vrijstellingen voor aardgas op circa 0,1 mton.

Relatie met PAS_____________________________________________________________________
In de mate waarin de maatregel leidt tot een lagere productie van de industrie zal naar 
verwachting ook de stikstofuitstoot dalen. Ook wanneer maatregelen worden getroffen om het 
aardgasverbruik te verminderen zal de stikstofuitstoot dalen.
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Deze maatregel leidt tot een zodanige complexiteitstoename, dat onduidelijk is of deze 
maatregel uitvoerbaar is. Duidelijkheid hierover zal middels een uitvoeringstoets verkregen 
moeten worden.

Nationale kosten_______________________________________________________________  
De maatregel leidt tot hogere kosten voor opwekking met aardgas van warmte en elektriciteit 
voor eigen verbruik.

Financiële consequenties_________________
Staat____________________________________
De maatregel leidt tot een budgettaire opbrengst.

Mate van CO2-reductie___________________________________________________________
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________  
De maatregel heeft verschillende effecten op de CÜ2-reductie die zowel positief als negatief 
kunnen zijn. De interactie en resulterende CO2-reductie zou nader onderzocht moeten worden.

• De maatregel zorgt voor hogere kosten voor de opwekking met aardgas van warmte 
gezamenlijk met elektriciteit (in een WKK). Hierdoor wordt warmtebesparing en inzet 
van warmte uit hernieuwbare bronnen aantrekkelijker.

• De gezamenlijke opwekking is in de regel echter efficiënter en leidt tot een besparing op 
de energie-inzet ten opzichte van gescheiden opwekking. Als de maatregel leidt tot meer 
gescheiden opwekking met fossiele brandstoffen, dan leidt dit tot een hogere CO2- 
uitstoot.

• De maatregel zorgt voor een verminderde prikkel om aardgas-WKK in te zetten voor 
opwek van elektriciteit voor eigen verbruik. Afname van elektriciteit uit het net wordt 
aantrekkelijker.

• Warmte opgewekt met aardgas-WKK wordt vaak ingezet voor stadsverwarming. De 
______ kosten voor stadsverwarming zullen daardoor toenemen.__________________________  
Europese CO2-reductie____________________________________________________________  
Onbekend.

Beperken inputvrijstelling EB voor aardgas gebruikt in WKK’s
Beschrijving maatregel__________________________________________________________

• Het beperken van de inputvrijstelling in de energiebelasting (EB) voor aardgas gebruikt 
in installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK's).

• Momenteel geldt de inputvrijstelling voor aardgas en elektriciteit die worden gebruikt 
voor het opwekken van elektriciteit (in een installatie met een elektrisch rendement van 
minimaal 30 percent en een elektrisch vermogen van 60 kW). Achtergrond van deze 
bepaling is het voorkomen van dubbele belasting: de opgewekte elektriciteit wordt in de 
hoofdregel belast in de EB. De inputvrijstelling geldt bij WKK's echter ook voor het 
aardgasgebruik voor de opwekking van warmte (onbelast) en voor de opwekking van 
elektriciteit voor eigen verbruik. Dit eigen verbruik wordt bij WKK's niet in de heffing van 
EB betrokken.

• De inputvrijstelling zou kunnen worden beperkt tot het aardgasgebruik dat samenhangt 
met het elektriciteitsdeel dat op het net wordt geplaatst. Over het aardgas dat gebruikt 
wordt voor het opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik en van warmte zou dan wel 
energiebelasting moeten worden betaald.

• Hiermee wordt de opwekking van warmte met aardgas duurder.
• Daarnaast wordt inzet van aardgas-WKK's voor de opwekking van elektriciteit voor eigen 

______ verbruik minder aantrekkelijk.________________________________________________  
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
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Draagvlak_____________________________________________________________________
Zal op weerstand stuiten, met name bij sectoren waar veel WKK worden ingezet (glastuinbouw, 
chemie). Ook bij stadsverwarming die gebruik maken van WKK's wordt weerstand verwacht.

De maatregel leidt tot hogere kosten voor opwekking met aardgas van warmte en elektriciteit 
voor eigen verbruik. Dit kan leiden tot hogere productiekosten voor bedrijven en nadelig zijn 
voor de internationale concurrentiepositie.

Relatie met PAS_______________________________________________________________
Kan beperkt positieve effecten op de stiktstofuitstoot hebben als de maatregel leidt tot minder 
inzet van aardgas.
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1)
2)

Mate van CO2-reductie
Nationale CO2-reductie

Afschaffen bpm-vrijstelling voor bestelauto ondernemer.

Omvormen bpm-grondslag voor alle bestelauto's van catalogusprijs naar CO2 met een aparte 

tariefstabel voor bestelauto's. Het tarief kan in een aparte tabel zodanig worden vastgesteld 

dat het gemiddelde tarief overeenkomt met het gemiddelde tarief dat een diesel- 

personenauto betaalt. De progressiviteit van de tarieven kan aangepast worden aan de 

grotere variëteit aan CO2 uitstoot van bestelauto's.

Omvormen bpm-grondslag voor motorrijwielen van cataloguswaarde naar CO2-uitstoot. De 

bpm-tabel voor motorrijwielen kan zo worden vormgegeven dat de omzetting ex-ante 

budgettair neutraal is.

Het afschaffen van de bpm-vrijstelling voor bestelauto's ondernemers levert ongeveer 400 

miljoen op. Dit is een ex-ante budgettair effect waarbij vooralsnog geen rekening is gehouden 

met gedragseffecten. De raming komt uit Keuzes in Kaart 2018-2021 en het bedrag kan in 

2022 dus hoger of lager uitkomen.

De omzetting grondslag bestelauto's is ex-ante budgettair neutraal. Dit houdt in dat de 

belastingopbrengst gelijk blijft bij een ongewijzigde verkoopmix. De verkoopmix zal echter 

wijzigen doordat bestelauto's met een lage CO2-uitstoot en nulemissie bestelauto's 

aantrekkelijker worden. Hierdoor ontstaat een derving van nog onbekende omvang.

De omzetting grondslag motorrijwielen is ex-ante budgettair neutraal. Dit houdt in dat de 

belastingopbrengst gelijk blijft bij een ongewijzigde verkoopmix. De verkoopmix zal echter 

wijzigen doordat motorrijwielen met een lage CO2-uitstoot aantrekkelijker worden. Hierdoor 

ontstaat een derving van nog onbekende omvang.

Bpm bestelauto's en motorrijwielen
Beschrijving maatregel_______________________________________________________________
De grondslag voor de bepaling van de bpm op een personenauto is gebaseerd op de CO2-uitstoot. 

De grondslag voor de bepaling van de bpm op een bestelauto's particulier en een motorrijwiel is 

niet gebaseerd op de CO2-uitstoot, maar op de catalogusprijs. Verder kent de bpm voor een 

bestelauto ondernemer een vrijstelling.

Deze bepalingen voor bestelauto's en motorrijwielen in de bpm hebben een negatief werking op 

de CO2 uitstoot en vormen geen stimulans voor het aanschaffen van een nulemissie-bestelauto. 

Gelet hierop kan overwogen worden om de volgende maatregelen te treffen:

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_________________________
• De gevolgen voor de uitvoering moeten nog in kaart worden gebracht.
• De omvorming van de heffingsgrondslag voor de bpm betreft een structuuraanpassing in 

de IV-systemen van de Belastingdienst. Op dit moment is niet aan te geven of, en zo ja per 
wanneer deze maatregel uitvoerbaar is.

• Op dit moment wordt de CO2-uitstoot van motorrijwielen niet geregistreerd door de 
RDW. Op basis van een steekproef van een aantal in 2019 verkochte motoren lijkt een 
CO2-uitstootcijfer wel beschikbaar als onderdeel van de technische specificaties van deze 
motoren.

Financiële consequenties______________________________________________________________
Staat
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Draagvlak__________________
Zie maatschappelijke gevolgen.

Relatie met PAS 
n.v.t.

Negatieve maatschappelijke gevolgen___________________________________________
• Deze maatregelen leiden tot een forse lastenverzwaring voor ondernemers.

• De kostprijs vervoer gaat omhoog. (Indirecte) doorberekening van de kosten aan de 
consument

• Afschaffing van de vrijstelling en omvorming van de grondslag van catalogusprijs naar 
CO2-uitstoot stimuleert de aanschaf van CO2-zuinige bestelauto's en nulemissie 
bestelauto's die dan immers alleen de vast voet van 360 euro aan BPM zullen betalen.

• Omvorming van de grondslag van catalogusprijs naar CO2-uitstoot stimuleert de aanschaf 
van CO2-zuinige motorrijwielen.

• Indicatie CO2-reductie PM
Europese CO2-reductie__________________________________________________________________  
N.b.



Verhoging EB grootverbruikers

o- 170.000 0 - 6.000 GJ 41,1 229

6.000-35.170 GJ 8,6 48

35.170-351.700 GJ 4,5 25

> 351.700 GJ 3,4 19

0- 10.000 0 - 36 GJ 12,5 278

50.000 36 -180 GJ 8,83 196

180 - 36.000 GJ 3,40 76

> 36.000 GJ 0,095 2

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn
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Aardgas Energie-inhoud

Elektriciteit Energie-inhoud

Tarieven 2020 
(EB+ODE) in ct/m3

Tarieven 2020 
(EB+ODE) in €/ton11

Tarieven 2020 
(EB+ODE) in ct/kWh

kWh 
10.000-

kWh
50.000- 10.000.000 

kWh
>= 10.000.000 kWh

m3
170.000-1.000.000 

m3
1.000.000-10.000.000 
m3
> 10.000.000 m3

Tarieven 2020
In €/ton CO210

10 56,6 kg/GJ, Kennisgeving standaard CO2-emissiefactor aardgas voor emissiehandel 2019
11 Bij 0,45 kg/kWh, https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/04/rendementen-en-co2-emissie-elektriciteitsproductie-2017

Beschrijving maatregel________________________________________________________________
• De tarieven van de energiebelasting (EB) minder degressief maken.
• De EB kent een degressieve tariefstructuur. Dit kan leiden tot een situatie waarin 

kleinverbruikers dure besparingsmaatregelen nemen en bij grootverbruikers goedkopere 

maatregelen niet worden genomen. Dit is inefficiënt vanuit het oogpunt van CO2-reductie.

• Door het verhogen van de tarieven in de hogere verbruiksschijven komen externe 

milieukosten van energieverbruik beter in de prijs tot uitdrukking en wordt 

energiebesparing lonender.

• Het is mogelijk dit te bereiken door de tarieven van (een deel van) de hogere 

verbruiksschijven van de EB te verhogen of door het samenvoegen van verbruiksschijven 

bij zowel de EB als ODE.

• Het verdient daarbij aanbeveling om een balans te zoeken in de belasting per ton CO2 op 

zowel elektriciteit als aardgas. Daarmee verstoort de EB zo min mogelijk in de keuze 

tussen verschillende energiebesparingsopties.

• De verbruiksschijven voor elektriciteit en aardgas zijn overigens niet goed één op één met 

elkaar te vergelijken. Zo is de le schijf aardgas qua energie-inhoud veel langer dan de le 

schijf voor elektriciteit. Hierdoor bevat de le schijf aardgas bijvoorbeeld ook een groter 

deel bedrijfsmatig verbruik. Ook de andere schijven komen qua lengte en type verbruikers 

niet goed overeen.

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/04/rendementen-en-co2-emissie-elektriciteitsproductie-2017
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Draagvlak_________________________________________________________________________
Er is samenloop met fiscale maatregelen in het Klimaatakkoord die grootverbruikers treffen 
(grotere bijdrage grootverbruikers aan de ODE/CO2-heffing industrie).

Het verhogen van bestaande tarieven is voor de Belastingdienst een parameterwijziging en heeft 
geen gevolgen voor de complexiteit.

Negatieve maatschappelijke gevolgen_________________________________________________
De maatregel zorgt voor hogere lasten voor verbruikers in de hogere schijven. Dit kan een nadelig 

effect hebben op de concurrentiepositie van deze bedrijven.

reductie op korte termijn van 0,04 Mton en op langere termijn van 0,12 Mton berekend.
Europese CO2-reductie__________________________________________________________
Onbekend.

Het verhogen van de tarieven voor de grootverbruikers kan ook bereikt worden door het 
samenvoegen van verbruiksschijven van zowel de EB als ODE tarieven. Een dergelijke 
samenvoeging leidt tot een verlaging van de complexiteit en is voor de Belastingdienst een 
vereenvoudiging. Dit maakt tevens de tariefstructuur van de EB en ODE minder degressief. De 
samenvoeging van verbruiksschijven is een structuurwijziging en vergt - zoals vermeld in de 
Parameterbrief Belastingdienst 2019 - een implementatieperiode van 6 tot 18 maanden.
Financiële consequenties___________________________________________________________
Staat_______________________________________________________________________________  
Budgettaire opbrengst, afhankelijk van de maatvoering.

Mate van CO2-reductie______________________________________________________________
Nationale CO2-reductie________________________________________________________________  
CE Delft heeft in 2017 onderzoek gedaan naar een verhoging van de 3e schijf op elektriciteit van

Relatie met PAS_____________________________________________________________________
Kan leiden tot beperkte vermindering van de stikstofuitstoot als de maatregel leidt tot minder 
aardgasverbruik.

Nationale kosten________________________________________________________________________  
De maatregel zorgt voor hogere lasten voor verbruikers in de hogere schijven. Dit kan een nadelig 

effect hebben op de concurrentiepositie van deze bedrijven.

0,5 cent per kWh en de 3e schijf op aardgas van 2 cent per m3.12

5.1.2.e
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2)
3)

Het introduceren van een CO2-component in de mrb voor personenauto's bovenop de 
gewichtsgrondslag.
Heffing provinciale opcenten voor bestelauto's mogelijk maken (Provinciewet).
De mrb-tarieven van het rijksdeel voor personenauto's die rijden op fossiele brandstof, 
zouden met met 10% kunnen worden verhoogd. 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.

Gelet op de eventuele maatschappelijke gevolgen kan als optie de mrb-tarieven 
van het rijksdeel voor alleen zwaardere personenauto's die rijden op fossiele 
brandstof, zouden met met 10% kunnen worden verhoogd. De auto's in A 
segment worden dan ontzien. Deze generieke verhoging met 10% geldt dan voor 
de tarieven voor de zwaardere gewichtsklassen van benzineauto's en de 
brandstoftoeslagen voor dieselauto's en personenauto's die rijden op LPG.

MRB bestelauto & CO2-toeslag personenauto
Beschrijving maatregel________________________________________________________________
De motorrijtuigenbelasting (mrb) is een belasting op autobezit. Het mrb-tarief is gedifferentieerd 
naar gewicht en brandstofsoort, en kent geen CO2-component. Bovenop de MRB worden - voor 
personenauto's - provinciale opcenten geheven. Voor bestelauto's gelden geen provinciale 
opcenten. Ter reductie van de CO2-uitstoot kunnen de volgende fiscale maatregelen overwogen 
worden:

Mate van CO2-reductie_________________________________________________________________
Nationale CO2-reductie___________________________________________________________________
• Bij invoering CO2-toeslag gaan auto's met een verbrandingsmotor meer mrb betalen dan 

elektrische auto's van hetzelfde gewicht. Voor emissievrije auto's geldt namelijk tot en met 
2024 een nihiltarief. In 2025 betaalt men voor deze personenauto's 25% van het dan geldende 
reguliere mrb-tarief.

• De provinciale opcenten bestelauto's leiden ertoe dat negatieve milieueffecten van 
bestelauto's meer tot uiting komen in de belastingen.

Europese CO2-reductie___________________________________________________________________
• Een forse verhoging van de mrb voor personenauto's vergroot het verschil in gebruikskosten 

tussen emissieloze auto's en fossiele brandstofauto's, waardoor de prikkel voor aanschaf van 
emissieloze auto's in Nederland toeneemt. Dit kan er mogelijk toe leiden dat in andere

• Bij invoering van een CO2-toeslag zal er sprake zijn van een budgettaire opbrengst.
Gedragseffecten en hoogte van de opbrengst hangen af van de hoogte van de toeslag.

» PM AFP-Analyse/Revnext______________________________________________________
Nationale kosten

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn________________________
• De provinciale opcenten liften mee met de heffing en inning van de 

motorrijtuigenbelasting (MRB), verzorgt door de Belastingdienst.
• De gevolgen voor de uitvoering moeten nog in kaart worden gebracht.
• De maatregelen CO2-toeslag en heffing provinciale openten bestelauto's betreffen een 

structuuraanpassing in de systemen voor de MRB. Zoals aangegeven in de parameterbrief 
kunnen in het huidige MRB-systeem dergelijke wijzigingen in ieder geval niet worden 
doorgevoerd zolang de modernisering van het MRB-systeem niet is afgerond. Op dit 
moment is niet aan te geven of, en zo ja per wanneer deze maatregel uitvoerbaar is.

• PM tariefsverhoging personenauto's
Financiële consequenties______________________________________________________________
Staat
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Relatie met PAS______________________________________________________________________
Het effect op de stikstofuitstoot is gering; anders dan bij de CO2-uitstoot, is de uitstoot van 
stikstofdioxiden door personenauto's al sterk gedaald in de afgelopen jaren. Door het natuurlijk 
verloop van het wagenpark, zal - zonder aanvullend beleid - de stikstofuitstoot door 
personenauto's in 2030 met zo'n 2/3 gedaald zijn. Het gedragseffect van deze maatregel is 
bovendien beperkt.

Europese landen (door beperkte productiecapaciteit bij autofabrikanten) juist minder 
emissieloze auto's worden verkocht. Tevens zou de maatregel er toe kunnen leiden dat 
mensen besluiten een subsititutie effect kunnen hebben naar bijvoorbeeld meer gebruik van 
het OV of het gebruik van een deelauto ipv zelf een auto bezitten.

Negatieve maatschappelijke gevolgen_________________________________________________
• Deze maatregelen leiden per saldo tot een lastenverzwaring voor ondernemers.

• De kostprijs vervoer gaat omhoog. (Indirecte) doorberekening van de kosten aan de 

consument

• Het verhogen van het rijksdeel van de mrb voor personenauto's zorgt voor een lastenstijging 

voor een groot deel van de autobezitters. Autobezitters met weinig handelingsperspectief 

(bijv, doordat ze geen geld hebben om een nieuwe, zuinigere auto te kopen) worden hier ook 

door getroffen. Deze maatregel ligt daarom naar verwachting gevoelig bij de autobranche en 

belangenorganisaties. Een optie kan zijn om alleen de mrb-tarieven voor de zwaardere 

personenauto's te verhogen. Lichtere auto's (A segment) kunnen dan worden ontzien.
Draagvlak_____________________________________________________________________________
Zie Negatieve maatschappelijke gevolgen
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Omschrijving 2021 2022 2023 Struc.

Europese CO2-reductie______________________________________________________________
Zie nationale CO2-reductie. Afhankelijk van mate en wijze van vervanging huidige opwekking.

Afschaffen van de vrijstelling heeft een geringe impact op de uitvoering, door een zeer lichte 
toename van het aantal belastingplichtigen. De vorige afschaffing heeft geresulteerd in 
gerechtelijke procedures tot en met de Hoge Raad. Desondanks lopen er nog enkele procedures. 
Het doel daarvan lijkt te zijn dat er alsnog prejudiciële vragen worden gesteld aan het Europese 
hof van justitie. De kans is aanzienlijk dat opnieuw afschaffen wederom tot gerechtelijke 
procedures leidt. De maatregel kan worden geïmplementeerd en vergt - zoals vermeld in de 
Parameterbrief Belastingdienst 2019 - een implementatieperiode van 6 tot 18 maanden..

Draagvlak___________________________________________________________________________
De maatregel is in strijd met het Regeer- en Klimaatakkoord. En staat op gespannen voet met 
het kolenverbod.

Afschaffen vrijstelling van de 
kolenbelasting voor 
kolencentrales

Struc 
in

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_________________________
De maatregel is voor de Belastingdienst voor wat betreft het afschaffen van de teruggaafregeling 
een structuuraanpassing voor de milieubelastingen. Teruggaafregelingen moeten nog minstens 5 
jaar ondersteund blijven door IV, zolang kan er nog om teruggaaf worden verzocht.

Afschaffen vrijstelling en teruggaaf kolenbelasting voor kolencentrales
Beschrijving maatregel________________________________________________________________
Het opnieuw afschaffen van de vrijstelling voor kolen in de kolenbelasting die worden gebruikt 
voor de opwekking van elektriciteit. Het huidige tarief in de kolenbelasting van € 14,81 per 1000 
kg zou dan van toepassing zijn op deze kolen.

Mate van CO2-reductie_________________________________________________________________
Nationale CO2-reductie___________________________________________________________________ 
Het CO2-effect zou nader onderzoek vergen. Als door de maatregel kolencentrales in Nederland 
eerder dan voorgeschreven via het verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie 
zullen stoppen met het stoken van kolen kan dat een CO2-effect hebben. De eerdere 
kolenbelasting op kolen die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit had geen effect 
op de meritorder en daarmee naar verwachting een (zeer) beperkt CO2-effect. Het effect op de 
CO2-uitstoot van minder opwekking van elektriciteit met behulp van kolen is ook afhankelijk van 
de bron van de elektriciteit die de opwek vervangt. Gascentrales kennen een lagere CO2-uitstoot 
dan kolencentrales. Indien de opwekking leidt tot vervanging door bruin- of steenkolencentrales 
in het buitenland kan de CO2-uitstoot internationaal gezien mogelijk toenemen.

Financiële consequenties____________________________________________________________
Staat________________________________________________________________________________
Een kolenbelasting op kolen gebruikt voor elektriciteitsopwekking heeft door de uitfasering van 
kolencentrales tijdelijk een opbrengst. Onderstaande bedragen zijn in mln. euro.

Nationale kosten
• Niet bekend

5.1.2.b
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Relatie met PAS___________________________________________________________
Wanneer de maatregel leidt tot (eerdere) sluiting van kolencentrales betekent dat minder 
stikstofuitstoot in Nederland.
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PM Uitvoerbaarheid DGBD________ __________________ ________ ______________________
Financiële consequenties________________________________________________________  
Staat___________________________________________________________________________ 
Als de accijnsvrijstelling zou worden afgeschaft, zou het brandstofverbruik voor halfzware olie en 
gasolie belast worden. Het accijnstarief voor halfzware olie en gasolie bedraagt vanaf 01-01- 
2020 € 503,62 per 1.000 liter. Als gevolg van het afschaffen van de accijnsvrijstelling heeft de 
binnenvaartsector additionele kosten voor de efficiëntiemaatregelen._______________________  
Nationale kosten_________________________________________________________________  
Als de vrijstelling alleen in Nederland wordt afgeschaft zal een verschuiving plaatsvinden van de 
brandstofverkoop voor de internationale binnenvaart naar de omringende landen. Voor het 
overige onduidelijk.
Mate van CO2-reductie___________________________________________________________
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________  
Afschaffing van accijnsvrijstelling voor de binnenvaart zou in 2020 mogelijk leiden tot 0,2Mton 
CO2-reductie. Dit geldt echter voor de binnenvaart. Een modal shift naar wegvervoer is te 
verwachten waarbij deze winst mogelijk deels of volledig teniet gedaan zal worden.
Europese CO2-reductie_____________________________________________________________ 
Idem.

Negatieve maatschappelijke gevolgen____________________________________________
CO2-uitstoot neemt mogelijk toe door modal shift naar wegvervoer: waarschijnlijk toename 
fileproblematiek. Alternatieven voor dieselmotoren zijn vooralsnog niet of zeer beperkt 
voorhanden. Categorie schepen tot 85 meter zal met name zwaar worden getroffen. Een schip 
van 85 meter vervoert lading die gelijk staat aan 54 vrachtwagens.
Draagvlak______________________________________________________________________
Zware weerstand vanuit het bedrijfsleven is te verwachten, wat mogelijk zal leiden tot juridische 
procedures, als de maatregel alleen op nationaal niveau wordt genomen. Bij het draagvlak dient

Afschaffen accijnsvrijstelling voor de binnenvaart
Beschrijving maatregel__________________________________________________________
Het verbruik van brandstof door de binnenvaart is in Nederland, net als in de meeste andere EU- 
landen, van accijnzen vrijgesteld. Onderhavige maatregel betreft het afschaffen van deze 
accijnsvrijstelling. Als de accijnsvrijstelling op het brandstofverbruik van de binnenvaart zou 
worden afgeschaft, zou dat tot een verhoging van de brandstofkosten van de binnenvaart leiden. 
Dit heeft verschillende effecten op de CO2-emissies.

• De vraag naar transport daalt (totale vervoersprestatie daalt met ongeveer 1%), wat tot 
een CO2-reductie leidt.

• De binnenvaart heeft een prikkel om haar energie-efficiëntie te verhogen, wat tevens tot 
een reductie van de CO2-emissies leidt.

• Er vindt naar verwachting een modal shift plaats: door de afschaffing van de 
accijnsvrijstelling op het brandstofverbruik van de binnenvaart wordt het transport over 
weg en spoor relatief goedkoper. Daardoor verschuift een deel van het transport van de 
binnenvaart naar weg en spoor (vervoersprestatie wegtransport stijgt met rond 1% en 
van spoor met rond 2,5%).

Omdat het vervoer over de weg significant minder energie-efficiënt is dan het transport door de 
binnenvaart gaat het verschoven vervoer met hogere CO2-emissies gepaard dan in de baseline.
Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn_______________________
De accijnsvrijstelling binnenvaart afschaffen/aanpassen is op korte termijn niet mogelijk. Op 
grond van de Herziene Rijnvaartakte 1868 (Akte van Mannheim) is de binnenscheepvaart 
vrijgesteld van accijns.
Aanpassing van het verdrag zal moeten worden opgebracht bij de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart, waarbij de andere verdragslanden (Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland) met 
een aanpassing moeten instemmen. Dit vergt tevens aanpassing van de Nederlandse 
accijnswetgeving. Overigens kent ook de Richtlijn energiebelastingen een bepaling die vrijstelling 
van accijns regelt voor de commerciële binnenvaart, dit is echter geen verplichte vrijstelling.
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ook de opinie van de verdragslanden bij de Akte van Mannheim meegenomen te worden in de 
beoordeling, deze vraag zal ook bij hen neergelegd moeten worden.
Relatie met PAS______________________________________________________________
PM



Europese CO2-reductie
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Een deel van de youngtimer-rijders zal bij het verhogen van de leeftijdsgrens van 15 naar 20 
jaar overstappen op een jongere, zuinigere of goedkopere auto met minder CO2- en 
stikstofuitstoot. De verwachting is dat de parallelimport van youngtimers daardoor zal afnemen. 
Een ander deel zal dezelfde auto blijven rijden maar deze naar privé overbrengen en de daarmee 
gemaakte zakelijke kilometers bij de onderneming zal declareren onbelast tegen 19 ct per 
kilometer. Het is daarom onzeker in hoeverre als gevolg van deze maatregel het aantal auto's 
van 15 jaar of ouder daadwerkelijk vermindert.

De achtergrond van de youngtimerregeling is tweeledig. Ten eerste is een auto van 15 jaar of 
ouder in het algemeen zodanig in waarde verminderd dat het niet langer reëel is uit te gaan van 
de oorspronkelijke cataloguswaarde. Ten twee kunnen de nog oudere auto's (de echte oldtimer) 
inmiddels een (verzamelaars)waarde hebben die vele malen hoger is dan de oorspronkelijke 
catalogusprijs. Ook dan is het niet reëel om nog uit te gaan van de oorspronkelijke 
catalogusprijs.
Het verhogen van de leeftijd te verhogen naar 20 jaar houdt in dat de youngtimerregeling pas 
kan worden toegepast op auto's ouder dan 20 jaar. Tot 20 jaar blijft de auto dan vallen onder 
het "normale" bijtellingsregime, inhoudende een bijtelling van 22% over de catalogusprijs, met 
eventueel de korting voor volledig elektrische auto's (zodra er elektrische auto's ouder dan 15 
jaar beschikbaar komen). Afschaffing van de regeling ligt niet voor de hand omdat in dat geval 
de echte oldtimer met een waarde die vele malen hoger is of kan zijn dan de oorspronkelijke 
cataloguswaarde te laag wordt belast.

Verhoging leeftijdstoepassing youngtimerregeling
Beschrijving maatregel__________________________________________________________
De maatregel strekt ertoe dat de leeftijd van waaraf de youngtimerregeling kan worden 
toegepast wordt verhoogd van 15 jaar naar 20 jaar.
Sommige ondernemers zien auto's van minimaal vijftien jaar oud als fiscaal aantrekkelijk. Vanaf 
het moment dat een auto van de zaak 15 jaar oud is wordt bij privégebruik de bijtelling (35 
procent) berekend op basis van de waarde in het economische verkeer (dagwaarde) en niet 
meer op basis van de nieuwwaarde (catalogusprijs).

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

Beschrijving (juridische) uitvoerbaarheid en realisatietermijn____________________
Deze maatregel kan mogelijk opgenomen worden in het pakket Belastingplan 2021 en ingaan 
per 1 januari 2021, mits uitvoerbaar voor de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft deze 
maatregel nog niet getoetst op uitvoerbaarheid.

Financiële consequenties_________________________________
Staat___________________________________________________
Deze maatregel leidt tot een budgettaire opbrengst van € 3 miljoen.

Mate van CO2-reductie___________________________________________________________
Nationale CO2-reductie____________________________________________________________  
Deze maatregel zorgt naar verwachting voor slechts een zeer beperkte afname van de CO2- 
uitstoot.
In 2018 bestond het Nederlandse wagenpark uit ruim 8,3 miljoen personenauto's. Hiervan waren 
er bijna 1,9 miljoen vijftien jaar of ouder. Het aantal auto's van IB-ondernemers dat onder de 
youngtimer-regeling viel was in 2016 circa 14.000 (0,7%). Het aantal ter beschikking gestelde 
auto's ouder dan 15 jaar bij anderen dan IB-ondernemers is niet bekend maar waarschijnlijk 
zeer beperkt. Het aanscherpen van de youngtimerregeling zal er niet toe leiden dat het aantal 
auto's ouder dan 15 jaar substantieel zal afnemen.



Zie nationale CO2-reductie, weglekeffecten zijn naar verwachting beperkt.

Draagvlak
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Negatieve maatschappelijke gevolgen__________________
Deze maatregel kent geen negatieve maatschappelijke gevolgen.

Relatie met PAS____________________________________________________________
Deze maatregel heeft naar verwachting een zeer beperkt en waarschijnlijk verwaarloosbaar 
(positief) effect op de stikstofuitstoot.
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1. Achtergrond en Strategie uitvoering Urgenda-vonnis

Gevraagd besluit:

2. Eerste proeve inventarisatie maatregelen

Gevraagd besluit:

3. Strategie samenwerking Urgenda

Gevraagd besluit:

Oplegnotitie Urgenda 
MCKE 4 februari

In het BWO van 9 januari is afgesproken dat, indien mogelijk, samenwerking wordt gezocht met 
Stichting Urgenda op enkele politiek gekozen maatregelen. Op 7 februari is een overleg met 
Stichting Urgenda ingepland, waarbij meerdere bewindspersonen aanwezig zullen zijn.

Interdepartementaal zijn maatregelen geïnventariseerd en uitgewerkt die een bijdrage kunnen 
leveren aan het Urgenda-vonnis. In Bijlage 2 is een concept-overzicht van deze maatregelen, 
inclusief een conceptversie van alle uitgewerkte factsheets opgenomen.

In de presentatie wordt toegelicht op welke wijze de maatregelen zijn ingedeeld en worden enkele 
feitelijke constateringen gedaan op basis van deze concept-inventarisatie.

In bijlage 3 wordt i) een achtergrond en overzicht gegeven van de door Stichting Urgenda 
aangedragen maatregelen, ii) de inzet en het mandaat weergegeven van het overleg met Urgenda 
op 7 februari, iii) inzicht gegeven in de onderwerpen en maatregelen waarop Urgenda mogelijk zal 
aangeven samen te willen werken.

De MCKE wordt gevraagd in te stemmen met de inzet voor het overleg met Urgenda op 7 
februari, zoals beschreven in bijlage 3.

In de Bijlage 1 wordt weergegeven wat i) de feitelijke stand van zaken is ten aanzien van de 
uitvoering van het vonnis, ii) de implicaties voor de uitvoering van het vonnis zijn, iii) de strategie 
weergegeven zoals besproken in het BWO van 9 januari en iv) de planning voor de komende 
periode.

De MCKE wordt gevraagd de constateringen ten aanzien van de geïnventariseerde maatregelen 
te bespreken.

De Hoge Raad heeft op 20 december arrest gewezen in de zaak Urgenda, en daarbij de Stichting 
Urgenda in het gelijk gesteld. Ter bespreking in de MCKE van 4 februari zijn de volgende notities 
opgesteld.

De MCKE wordt gevraagd in te stemmen met de strategie voor uitvoering van het Urgenda- 
vonnis.
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20025050AGENDA - Overleg met Stichting Urgenda

Vrijdag 7 februari - 08.30-09.30

Ministerie van EZK, Blauwe zaal

Genodigden

Presentatie Stichting Urgenda1. 08.30 - 08.50

2 Bespreking maatregelen en proces uitvoering vonnis 08.50 - 09.20
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Vervolg afspraken en afsluiting3. 09.20 - 09.30
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geeft een toelichting op de uitspraak van de Hoge Raad in de 
vorm van een presentatie.

MEZK geeft een toelichting op het proces wat het kabinet voor ogen heeft voor 
het treffen van aanvullende maatregelen.

geeft een toelichting op de maatregelen die zij heeft 
aangedragen aan het kabinet en op welke rol Stichting Urgenda en de betrokken 
organisaties kunnen spelen bij de uitvoering ervan.

- Directeur Stichting Urgenda
- Stichting Urgenda

Minister Wiebes - Minister van Economische Zaken en Klimaat
Minister Schouten - Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister Van Veldhoven - Minister voor Wonen en Milieu
Minister Knops - Minister van Binnenlandse Zaken
Minister Hoekstra - Minister van Financiën (onder voorbehoud)

- EZK, directoraat-generaal Klimaat en Energie
- LNV, directeur-generaal Agro

van der Burg- lenW, directeur-generaal Mobiliteit
| - BZK, directeur directie Bouwen en Energie

- FIN, directoraat-generaal Rijksbegroting
- EZK, clusterleider Nationaal Klimaatbeleid
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1. 08.30 - 08.50 uur Presentatie Stichting Urqenda
o

o

mogelijk vragen hoe zij aankijkt tegen de weglek-M
U kunt mogelijk vragen hoe zij aankijkt tegen de doorlooptijd
van maatregelen, en het ingroeieffect van sommige maatregelen na 2020.
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U kunt aangeven dat PBL een bandbreedte aangeeft rondom hun cijfers, u 
zich bewust bent van de onzekerheden en het kabinet zich niet richt op de 
middenwaarde van de bandbreedte.

reductie.
U kunt

o
O

o
o

Stichting Urgenda heeft aangegeven de uitspraak van de Hoge Raad toe te 
willen lichten in de vorm van een presentatie en daarbij o.a. in te zullen gaan 
op de achtergrond van de noodzaak om in 2020 25% emissiereductie te 
realiseren.
Daarbij zal Stichting Urgenda naar verwachting ook een toelichting geven op 
de gerealiseerde nationale emissiecijfers van de afgelopen jaren en erop 
wijzen dat de benodigde opgave om uitvoering te geven aan het vonnis, 
volgens de Stichting groter is dan uit de meest recente ramingen van het 
Planbureau voorde Leefomgeving naar voren komt.

De reductie van lachgas bij chemelot
De snelheidsverlaging overdag
De versnelling en intensivering warme sanering varkenshouderij en 
Subsidiëring energiebesparende maatregelen bij huishoudens.

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

effecten van maatregelen, en de wenselijkheid deze maatregelen in te zetten 
om uitvoering te geven aan het vonnis.

Kenmerk
DGKE-K / 20035850

Annotatie:
CO2-ramingen 2020 PBL

U kunt richting Stichting Urgenda aangeven dat in de meest recente analyse 
van het PBL, gebruik is gemaakt van de meest recente ontwikkelingen in de 
olie- en gasprijzen. Dat heeft geleid tot een bijstelling van de ramingen uit de 
KEV2019. De verwachtte opgave volgens het PBL bedraagt circa 9-11 Mton. 
Hierbij zijn de maatregelen die het kabinet eerder dit jaar heeft aangekondigd 
niet meegenomen, zoals:

Vragen over vonnis
Zoals bekend moet er bij de 25% emissiereductie sprake zijn van nationale

1-
i 

i-i
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2. 08.50 - 09.20 uur Bespreking maatregelen en proces

o

U kunt vragen een toelichting te geven op de maatregelenO

\

Het kabinet werkt op dit moment aan een aanvullend maatregelenpakket om

O

o

2
IV

V/Sn ousnsy
Moqelijke onderwerpen voor samenwerking

\

Ono
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Energiebesparing huishoudens/huurders - Diverse maatregelen die 
Urgenda aandraagt zijn energiebesparingsmaatregelen gericht op

de benodigde opgave te realiseren. En bewandelt hierbij twee verschillende 
sporen:

Noe

- euUanho
e

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

Mogelijk dat Urgenda de volgende onderwerpen voorstelt aan de hand 
waarvan besluitvorming kan worden vormgegeven. U kunt aangeven dat u 
bereid bent om op ambtelijk niveau nog verder te praten over de concrete 
invulling van deze maatregelen:

die zij heeft aangedragen aan het kabinet en op welke rol Stichting Urgenda 
en de betrokken organisaties kunnen spelen bij de uitvoering ervan.

Enerzijds werkt het kabinet aan maatregelen waarmee een 
substantieel effect wordt gesorteerd. Daarbij streeft het kabinet 
ernaar om dit zoveel mogelijk in samenhang te bezien met de 
maatregelen die het kabinet in voorbereiding heeft in het kader van 
stikstof.
Anderzijds onderschrijft het kabinet het belang dat draagvlak en 
mobilisering van de samenleving, belangrijke randvoorwaarden zijn 
voor een houdbaar en lange termijn klimaatbeleid. Maatregelen die 
zijn aangedragen door Stichting Urgenda kunnen hierbij aansIuiten.

Kenmerk
DGKE-K / 20035850

De Hemwegcentrale is gesloten,
de uitstoot van lachgas op Chemelot yvordt verminderd, 
en diverse energiebesparende maatregelen bij huishoudens en 
bedrijven zijn het afgelopen jaar al in gang gezet.

vonnis:
o
o
o

uitvoering Urgenda-vonnis
U kunt een toelichting geven op het proces wat het kabinet voor ogen heeft 
voor het treffen van aanvullende maatregelen, aan de hand van de in de 
bijlage opgenomen redeneerlijn.

Annotatie:
U kunt aangeven dat het kabinet de afgelopen periode al verschillende 
maatregelenpakketten heeft aangekondigd om een bijdrage te leveren aan het

Op dit moment worden de uitgewerkte maatregelen gevalideerd op 
daadwerkelijke CO2-reductie en kosten, door onafhankelijk 
onderzoeksbureaus.
De besluitvorming over de financiële verwerking zal in de komende periode 
plaatsvinden, om zo te kunnen zorgdragen voor een zorgvuldige afweging van 
het pakket aanvullende maatregelen. Het kabinet is zich er bewust van dat 
maatregelen geld zullen kosten. Kosteneffectiviteit blijft om deze reden voor 
het kabinet een belangrijk uitgangspunt, omdat niemand er bij gebaat is als er 
een negatieve perceptie op Urgenda of klimaatmaatregelen ontstaat.
U kunt aangeven dat u geïnteresseerd bent om van Stichting Urgenda te 
horen welke maatregelen zij van belang acht voor uitvoering van het vonnis, 
zodat daarbij mogelijk kan worden gezocht naar aansluiting bij het pakket dat 
het kabinet op dit moment uitwerkt. e

9 14 r
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 20035850

—SV
0ov-

huurders. Bijvoorbeeld door LED-lampen te verstrekken bij minima, 
sluipverbruik van apparaten tegen te gaan, of subsidieregelingen 
gericht op energiebesparing bij huishoudens te intensiveren. 
Energiebesparing bij bedrijven - Urgenda heeft diverse maatregelen 
aangereikt die toezien op het realiseren van energiebesparing bij 
bedrijven. Het kabinet heeft in haar maatregelenpakket al een 
maatregel ingezet die toeziet in handhaving en ondersteuning van 
bedrijven om te voldoen aan deze informatieplicht. Urgenda zal 
mogelijk verzoeken om de naleving van de wettelijke verplichting.te 
verbeteren.
Maatregelen in de landbouw - Urgenda heeft diverse maatregelen - 
voorgesteld die zowel bijdragen aan oplossingen voor stikstof, als voor 
CO2-reductie in de landbouw. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
(verdergaande) sanering van varkenshouderijen, duurzaam bosbeheer 
en vernatting van veenweide gebieden en diverse maatregelen in de 
landbouw gericht op de reductie van stikstof, zoals precisiebemesting. 
Het kabinet heeft reeds diverse van deze maatregelen aangekondigd, 
maar kan nog aanvullende maatregelen nemen op dit gebied. 
Stimulering recycling materialen - Urgenda draagt maatregelen aan 
die zijn gericht op stimulering van recycling van plastics, asfalt, 
chemische technieken en inwisseling van koelkasten.
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3. 09.20 - 09.30 uur Vervolgafspraken en afsluiting

o

1.
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O

o

2.
3.

Op basis van het overleg worden vervolgafspraken gemaakt.
U kunt toezeggen dat u bereid bent om op korte termijn op ambtelijk niveau 
bent om maatregelen gezamenlijk verder uit te werken.
U kunt toezeggen dat u, zodra meer duidelijkheid is over het 
maatregelenpakket van het kabinet, dit persoonlijk aan haar toe te lichten.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Toelichting
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de maatregelen van Stichting 
Urgenda, waarbij is aangegeven:

Kenmerk
DGKE-K/ 20035850

Welke Maatregelen al door het kabinet zijn aangekondigd of waarvan het 
kabinet heeft aangeven deze te onderzoeken.

Een mogelijke intensivering van deze maatregelen wordt ook 
meegenomen in de besluitvorming over een maatregelenpakket.

Welke maatregelen die op korte termijn niet uitvoerbaar lijken
Welke maatregelen het kabinet nog aanvullend in overweging heeft



Q&A’s t.b.v. overleg Stichting Urgenda - 07 februari 2020

Het kabinet zal op korte termijn besluiten over het aanvullende maatregelenpakket.

éo+dsvW/e welte—
Q Hoeveel budget is beschikbaar voor aanvullende maatregelen?

Q Hanteert u nog steeds dezelfde criteria als voorheen?

Het kabinet werkt op dit moment aan veel verschillende maatregelen die een bijdrage leveren 
aan de uitvoering van het vonnis.
Daar bereidt het kabinet maatregelen voor die leiden tot een substantiële emissiereductie op 
korte termijn.
Daarbij heeft het niet de luxe om maatregelen uit te sluiten en niet mee te nemen in de 
inventarisatie.
Ook worden maatregelen voorbereid die een bijdrage leveren aan draagvlak in en mobilisering 
van de samenleving. Deze maatregelen hebben mogelijk op korte termijn een minder groot 
effect maar zijn belangrijk voor een houdbaar en lange termijn klimaatbeleid. Maatregelen die 
zijn aangedragen door Stichting Urgenda kunnen hierbij aansluiten.

Welke maatregelen onderzoekt u op dit moment? Overweegt u een kolencentrale te sluiten / 
autoloze zondag in te voeren / snelheid verder te verlagen / veestapel in te krimpen?

We vragen uw begrip dat we op dit moment nog geen toezeggingen kunnen doen m.b.t. de 
financiële inzet van middelen.
Het kabinet is zich er wel zeer van bewust dat maatregelen veel geld zullen kosten. 
Kosteneffectiviteit van maatregelen blijft daarom voor het kabinet een belangrijk punt, omdat 
niemand er bij gebaat is als er een negatieve perceptie op Urgenda of klimaatmaatregelen 
ontstaat.
De besluitvorming over de financiële verwerking zal op korte termijn plaatsvinden, om zo te 
kunnen zorgdragen voor een zorgvuldige afweging van het pakket aanvullende maatregelen.

De criteria die het kabinet tot op heden heeft toegepast voor het treffen van maatregelen zijn 
verstandige criteria. Het was ook verstandig om deze criteria toe te passen: niemand wil dat we 
maatregelen treffen die veel geld kosten, niks bijdragen aan het mondiale klimaatprobleem en 
bovendien niet op draagvlak kunnen rekenen. Daar is het klimaat en het klimaatbeleid 
uiteindelijk niet bij gebaat.
Tegelijkertijd is het kabinet zich bewust dat er een gerechtelijke uitspraak ligt, en dat de criteria 
van het kabinet bij de rechter geen stand hebben gehouden. Het kabinet houdt daarom niet 
dogmatisch vast aan deze criteria.

We
Weu.



Bijlage 1 - Overzicht en appreciatie 50-maatregelen Urgenda

Maatregel

2 Minder koeien, niet minder winst

3

5 Verlichting uitzetten na werktijd

7 Duurzaam bosbeheer

9 Behoud salderen

12 Versneld vernatten veenweide

14

15 Extra budget voor woningisolatie
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Koppel aanbestedingen aan 
besparingsplicht

Verhoging ISDE voor kleinschalige 
warmte

Overzicht maatregelen 40- 
puntenplan Stichting Urgenda #

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Maximumsnelheid op wegen 
verlagen

Als onderdeel van het aanvullende 
maatregelenpakket is de ISDE nog 
in 2019 opgehoogd met € 60 mln, 
die o.a. voor huiseigenaren 
kleinschalige duurzame 
warmteopties stimuleert._________  
Met de reeds door het kabinet 
aangekondigde maatregel 'Subsidie

Naar aanleiding van de uitspraak 
van de Raad van State zullen met 
name in de omgeving van Natura 
2000-gebieden bronnen van 
stikstofuitstoot weggenomen 
worden, door op basis van 
vrijwilligheid boerenbedrijven 
gericht, slim en warm te saneren. 
Het kabinet heeft op 13 november 
aangekondigd de 
maximumsnelheid overdag te 
verlagen________________________ 
Energiebesparing die valt onder de 
besparingsplicht wordt 
gestimuleerd met de reeds door 
het kabinet aangekondigde 
maatregel 'Versterking en 
ondersteuning uitvoering 
energiebesparingsverplich ting'. 
Wordt reeds gestimuleerd met 
aangekondigde maatregel 
'Voorkomen ontbossing'._________  
Deze maatregel wordt door het 
kabinet onderzocht, en zal hier 
voor de zomer op terugkomen. 
Deze maatregel is reeds door het 
kabinet aangekondigd (Kamerstuk 
31239 nr. 299)._________________  
De door Urgenda voorgestelde 
maatregel wordt meegenomen in 
de uitwerking van de afspraken 
rondom vernatting van 
veenweidegebieden die worden 
gemaakt in het Klimaatakkoord.

Kenmerk
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Appreciatie

Maatregelen die al door het kabinet zijn aangekondigd of waarvan het kabinet heeft aangeven deze te 
onderzoeken.
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16

19

20

21

22 Verdubbeling krimp varkenssector

23 Zon op School

25 Anders reizen

25/
27 Banden op spanning
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Zonnepanelen op 
overheidsgebouwen

Met de reeds door het kabinet 
aangekondigde maatregel 
'Gedragsmaatregelen duurzame 
mobiliteit' wordt duurzaam 
rijgedrag bij automobilisten

Inregelen warmte-installaties 
bedrijven

Met de reeds door het kabinet 
aangekondigde maatregel 
'Gedragsmaatregelen duurzame 
mobiliteit' wordt duurzaam 
rijgedrag bij automobilisten 
gestimuleerd. ________________  
Deze maatregel is onderzocht en 
waar mogelijk al onderdeel van de 
erkende maatregelenlijst.

Stimulering collectieve 
zonnesystemen

Regeling zonnepanelen & sanering 
asbestdak

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

Reservetransformatoren voor zon & 
wind, ofwel loslaten van de n-1- 
redundantie-eis

Deze maatregel is onderdeel van 
de reeds door het kabinet 
aangekondigde maatregel 
'Versnelling en intensivering warme 
sanering varkenshouderij'.________  
Deze maatregel is op 1 november 
door het kabinet aangekondigd.

Kenmerk
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Energiebesparing Eigen Huis' wordt 
woningisolatie bij huishoudens 
gestimuleerd.____________________ 
Het kabinet onderzoekt hoe de 
Postcoderoosregeling zal worden 
gewijzigd of zal worden vervangen 
door een subsidieregeling.

In het Klimaatakkoord is 
afgesproken dat het kabinet 
provincies en gemeenten vragen 
waar mogelijk boeren en tuinders 
te stimuleren tot het gebruik 
maken van de beschikbare 
regelingen.______________________  
Het Rijk onderzoekt hoe op korte 
termijn de uitrol van zonnepanelen 
op Rijksdaken het meest 
kostenefficiënt kan worden 
georganiseerd en verkennen het 
potentieel van de realisatie van 
hernieuwbare energieprojecten op 
Rijksgronden.___________________  
Deze maatregel is reeds door het 
kabinet aangekondigd (Kamerstuk 
30196 nr. 669).



(29

33

(34 Actieplan van enkel naar HR++glas

35 Bossen, bomen en bermen

3 Stoppen recreatief gebruik lachgas

37 Duurzamer asfalt

39 Overheidscampagne 'Het kan wel'

40 Innovaties met potentie
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Verdubbeling slagkracht 
energiecoöperaties

Campagne voor CV-optimalisatie 
huishoudens

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Met de reeds door het kabinet 
aangekondigde maatregel 
'Programma stimulering 
vermindering energieverbruik eigen 
woningen' worden huishoudens 
geholpen bij het treffen van 
energiebesparende maatregelen. 
Als onderdeel van het aanvullende 
maatregelenpakket is het budget 
voor het ontwikkelfonds 
energiecoöperaties verdubbeld.

Met de reeds door het kabinet 
aangekondigde maatregel 'Subsidie 
Energiebesparing Eigen Huis' wordt 
o.a. het gebruik van HR++-glas 
gestimuleerd.____________________  
Maatregel die toeziet op het de 
aanleg van extra bossen, bomen en 
bermen is reeds onderdeel van de 
afspraken van het Klimaatakkoord.

Het kabinet heeft dit najaar 
aangegeven een verbod te willen 
op het recreatief gebruik van 
lachgas.

Met de reeds door het kabinet 
aangekondigde maatregel 
'Toepassing C02-reducerende 
circulaire maatregelen in de 
grond- weg en waterbouw' wordt 
o.a. het gebruik van duurzamer 
asfalt gestimuleerd.

Het Rijk is in september 2019 
begonnen met een brede 
publieksaanpak "Iedereen doet 
wat" die tot doel heeft burgers 
bewust te maken van hun 
persoonlijke rol in de transitie en 
hen te stimuleren hun gedrag te 
veranderen._____________________  
Wordt meegenomen in de Integrale 
Kennis en Innovatieagenda van het 
Klimaatakkoord (IKIA).

Kenmerk
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gestimuleerd, waaronder een 
intensivering van de campagne 
gericht op bandenspanning.

i

1.
I



Welke maatregelen die op korte termijn niet uitvoerbaar lijken

6

( 10 ) Groene daken

11 Een dag per week zonder vlees

17

18

28 COi-prestatieladder
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Leasecontracten zonnepanelen op 
kWh-basis

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Netwerk semi-autonome kleine 
voertuigen

Altijd meetellen zonnepaneel in 
energielabel

Kenmerk
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Voldeed niet aan criteria kabinet, 
met name kosteneffectiviteit. Deze 
maatregel lijkt op korte termijn 
tevens niet realiseerbaar._________  
Voldeed niet aan criteria kabinet, 
met name kosteneffectiviteit. Deze 
maatregel lijkt op korte termijn 
slechts een zeer beperkt effect te 
realiseren._______________________  
Voldeed niet aan criteria kabinet 
omdat het niet aansluit bij de 
aanpak uit het Klimaatakkoord. 
Bovendien is deze 
gedragsmaatregelen niet goed 
uitvoerbaar._____________________  
Deze maatregel past niet binnen 
het bredere stelsel van 
energiebelasting, omdat hierdoor 
levering van elektriciteit door een 
derde niet overal op gelijke wijze 
wordt belast. Deze maatregel is 
daarom niet door het kabinet 
overgenomen.___________________  
Alleen wanneer de energie uit 
zonnepalen volledig wordt 
teruggeleverd aan het net of wordt 
geleverd aan andere partijen, telt 
het niet mee in het energielabel. 
Aangezien er in dat geval geen 
sprake is van de verduurzaming 
van dit gebouw, is het niet 
wenselijk wanneer dit wel bij het 
energielabel kan meetellen. Deze 
maatregel is daarom niet door het 
kabinet overgenomen.
Het uitbreiden van de 
energiebesparingsverplichting en 
de lijsten met erkende maatregelen 
met een extra verplichting betekent 
dat er een extra last komt te liggen 
bij de bedrijven die deze 
maatregelen moeten treffen. Het 
verder uitbreiden van deze 
verplichting, terwijl de 
informatieplicht per 1 juli 2019 in 
werking is getreden, acht het 
kabinet niet wenselijk.____________



1

30 APK voor gebouwen

31 Stadsheffing voor leefbare stad

38 Meer gebruik olivijnzand

Maatregelen die het kabinet nog aanvullend in overweging heeft

1

4 Opschaling landelijke Energiestrijd

Actieplan elektromotoren

32

41 Extra LED in huishoudens

42

43

45 Minder N in de landbouw

46 Deuren dicht

47 Ambitieuzer plan voor plastic
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100.000 huurhuizen 
energieneutraal

Wordt uitgewerkt in huidige 
inventarisatie

Deze maatregel is niet door het 
kabinet overgenomen, want sluit 
niet aan bij afspraken uit het 
Klimaatakkoord.

Toepassing van olivijn vereist 
nader onderzoek, met name de 
effecten van nikkel in het milieu.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Ledverlichting bij bedrijven en 
kassen
Innovatieve Chemische
Recyclingstechnieken

Energiebesparing die valt onder de 
besparingsplicht wordt 
gestimuleerd met de reeds door 
het kabinet aangekondigde 
maatregel 'Versterking en 
ondersteuning uitvoering 
energiebesparingsverplichting'. 
Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie_________  
Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie_________  
Met de reeds door het kabinet 
aangekondigde maatregel 
'Recycling en bio-kunststoffen' 
wordt recycling gestimuleerd. 
Intensivering wordt uitgewerkt en 
meegenomen in huidige 
inventarisatie_________________ __ 
Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie__________ 
Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie__________ 
Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie__________ 
Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie__________ 
Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie__________ 
Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie__________

Doorvoerstekkers tegen 
sluipverbruik________________  
Actieplan inwisselen koelkasten

Kenmerk
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Kabinet heeft reeds gekozen voor 
instellen van de informatieplicht.
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49 Groen en gezond wonen

Ruim je data op
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Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
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Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie_________  
Wordt uitgewerkt en meegenomen 
in huidige inventarisatie_________
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Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

Aanleiding
Op maandag 10 februari om 10.30 bent u uitgenodigd in het Coalitieoverleg, 
samen met MJ&V, om te spreken over de stand van zake uitvoering Urgenda- 
vonnis. Hierbij treft u een annotatie voor dit overleg.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Daarnaast is ter informatie een planning opgenomen m.b.t. de uitwerking van de 
maatregelen.

Datum
6 februari 2020

Kenmerk
DGKE-K/ 20037849

Bhm: 20038027

Bijlage(n) 
2

Parafen route
DG KE

Kernpunten
1. Bespreking Coalitie-overleg
MJ&V zal in een presentatie ingaan op de juridische achtergrond van het 
vonnis. Hiervoor gebruikt hij dezelfde presentatie als de Landsadvocaat in het 
BWO van 9 januari jl.
Na de presentatie van MJ&V, kunt u de stand van zaken toelichten aan de 
hand van (een deel van) de stukken die in de MCKE van 4 februari ook zijn 
besproken:

Een presentatie met
■ i) inzicht in de meest recente ramingen van PBL en de opgave 

van het kabinet
■ ii) De strategie voor uitvoering van het vonnis
■ iii) een toelichting bij de inventarisatie van maatregelen.

Een overzicht van de maatregelen (dezelfde versie die is besproken in
de MCKE van 4 februari).

12
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

vAz. 0“5+7
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e
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We inventariseren ambtelijk alle denkbare maatregelen om uitvoering te 
geven aan het vonnis.
Er wordt een geloofwaardig en overtuigend pakket vastgesteld in Ql- 
2020. Dit vindt plaats in de MCKE van begin maart. Daarbij wordt ook 
ruimte gehouden om op een later moment nog aanvullende maatregelen 
te treffen.

2. Planning uitwerking maatregelen
Hieronder is een uitgebreide planning opgenomen. Er zal in het DG-overleg 
van 19 februari voor het eerst over een maatregelenpakket worden 
gesproken. Op 20 februari spreekt u met FIN over de dekkingsmogelijkheden 
van een maatregelenpakket. In de MCKE van 10 maart zal naar verwachting 
worden gesproken over i) de invulling van een maatregelenpakket, ii) de 
financiële dekkingsopties en iii) de mogelijke samenwerking met Urgenda. 
Het ligt voor de hand om (direct na het krokusreces) op maandag 2 maart, de 
stukken voor de MCKE van 10 maart met u door te spreken. Indien u eerder 
over deze stukken wilt worden geïnformeerd kunt u dat aangeven bij deze 
nota.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K / 20037849

Slide 2 en 3
Aan de hand van bespreking in het BWO van 9 januari, is de volgende 
strategie vastgesteld voor de uitvoering van het vonnis:

Toelichting
1. Annotatie Coalitieoverleq
Er is een presentatie voorbereid die ingaat op de omvang van de opgave voor 
de uitvoering van het vonnis, en een toelichting op de inventarisatie van 
maatregelen. Hieronder is per slide een annotatie opgenomen.

Uit de KEV2019 gaf PBL aan dat de verwachte emissiereductie uitkwam op 
23% (met een onzekerheidsbandbreedte van 19-26%).
Eind december heeft PBL deze ramingen geactualiseerd, aan de hand van 
de meest recente CO2- en brandstofprijzen. Met name door de extra inzet 
van gascentrales in Nederland kwam de geactualiseerde emissiereductie in 
2020 overeen met 20-21%.
Hierbij waren, net als bij de KEV2019, de maatregelen die het kabinet het 
afgelopen jaar heeft aangekondigd, nog niet meegenomen. Dat zijn 
bijvoorbeeld:

■ De Urgenda maatregelen van 28-juni, bijvoorbeeld de reductie van 
lachgas op chemelot, de heffing verbranding op buitenlands afval en 
extra subsidie voor energiebesparing.

■ De snelheidsverlaging die het kabinet heeft aangekondigd in het 
kader vna stikstof.

■ De maatregelen gericht op het vergroten van het aandeel 
hernieuwbare energie van 1 november, zoals het ophogen van de 
ISDE, en de openstelling van de extra SDE-ronde.

Inclusief het effect van deze maatregelen is de opgave naar verwachting 6 
- 8 Mton.
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I.
II.
III.
IV.

We gaan samenwerken met Urgenda op enkele politiek gekozen 
maatregelen. Een (eerste) overleg met Urgenda is ingepland op 
7 februari.
Financiële verwerking vindt in principe plaats bij de VJN2020, tenzij 
eerdere besluitvorming opportuun is. Op het moment dat een 
maatregelenpakket voorligt in de MCKE van begin maart, zal worden 
bezien of eerdere besluitvorming opportuun is.
Het is van belang om bij voorkeur maatregelen te nemen die ene bijdrage 
leveren aan het Urgendavonnis en aan de stikstofproblematiek. Dat wordt, 
waar mogelijk, bij maatregelen in kaart gebracht. Voor stikstofmaat- 
regelen geldt dat besluitvorming voorafgaand aan de VJN2020 mogelijk 
ook wenselijk is.

Slide 4
Op dit moment worden door alle betrokken departementen maatregelen 
geïnventariseerd die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het 
vonnis. Daarbij wordt in ieder geval het CO2-effect, de kosten voor de Staat 
en het effect van de maatregel op stikstof in kaart gebracht.
Maatregelen worden nog gevalideerd door externe onderzoeksbureaus, maar 
een eerste proeve van deze lijst is opgenomen in de stukken.

maatregelen die meer dan 0,3 Mton realiseren in 2020/2021 
maatregelen die tussen de 0,1 - 0,3 Mton realiseren in 2020/2021 
maatregelen die minder dan 0,1 Mton realiseren in 2020/2021 
fiscale maatregelen met een wisselend effect, aangezien de 
kosteneffectiviteit van deze maatregelen niet vergelijkbaar is de 
andere maatregelen.

Om tot een geloofwaardig startpakket te komen, is het belangrijk of 
maatregelen op korte termijn een significant effect kunnen sorteren. 
De eerdere criteria die het kabinet hanteerde bij de beoordeling van 
maatregelen, namelijk of deze kosteneffectief zijn en kunnen rekenen op 
draagvlak.
Maatregelen moeten op korte termijn in gang kunnen worden gezet en in 
ieder geval in 2021 effect sorteren, om onderdeel te kunnen vormen van 
een geloofwaardig pakket.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Kenmerk
DGKE-K/ 20037849

Sheet 5:
De maatregelen zijn gerangschikt op basis van kosteneffectiviteit
Daarnaast is onderscheid gemaakt op basis van reductiepotentieel van de 
maatregelen, waarbij verschillende type maatregelen zijn te onderscheiden:

Sheet 6:
Op basis van de eerder besproken strategie, lijkt het voor de hand te liggen 
om bij de beoordeling van maatregelen enkele noties / uitgangspunten mee te 
nemen, namelijk:
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De effecten en kosteneffecitiveit van maatregelen richting 2030, zodat 
duidelijk wordt of deze maatregelen ook een aanvullende bijdrage leveren 
aan de 49% doelstelling van het Klimaatakkoord
De maatschappelijke kosten van maatregelen, aangezien sommige 
maatregelen mogelijk lage kosten hebben voor de Staat, maar wel 
degelijk maatschappelijke kosten kennen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
winkelsluiting op zondag, of de invoering van autoloze zondagen.
De praktische en juridische uitvoerbaarheid van maatregelen.
Het effect op stikstof, waarbij wordt bezien of dit nog nader kan worden 
gekwantificeerd.
Of de maatregel een positief effect heeft op burgers, en daardoor breed op 
draagvlak kan rekenen. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen die door 
Stichting Urgenda zijn aangedragen.

Maatregelen van Type II tellen allemaal samen niet op tot de benodigde 
opgave.
Om tot een geloofwaardig startpakket te komen, is het noodzakelijk dat 
maatregelen van Type I hierin worden opgenomen. We zullen dus een 
besluit moeten nemen over enkele van deze maatregelen die hierin zijn 
opgenomen. Deze maatregelen zijn over het algemeen kosteneffectiever 
dan maatregelen van Type II.
Maatregelen die Stichting Urgenda heeft aangedragen hebben over het 
algemeen een beperkt effect, maar zijn vergelijkbaar in kosteneffectiviteit 
met andere maatregelen. Bovendien geldt voor deze maatregelen dat ze 
vaak kunnen rekenen op draagvlak.
Een deel van de maatregelen, bijvoorbeeld de fiscale maatregelen, maar 
ook de winkelsluiting of de autoloze zondag kennen beperkte kosten voor 
de Staat, maar wel maatschappelijke kosten. Dat is op dit moment nog 
niet uitgewerkt. Voor deze maatregelen geldt dat ze vaak niet kunnen 
rekenen op draagvlak en/of ingaan tegen de afspraken gemaakt onder het 
Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld de ophoging van de CO2-prijs voor de 
industrie of elektriciteitssector, of de stimulering van elektrische auto's en 
verhoging van de BPM.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

Terugkoppeling MCKE 4 februari
U kunt aangeven dat in het BWO is afgesproken om in het 
maatregelenoverzicht nog enkele aanvullende elementen op te nemen, zodat 
deze kunnen worden meegewogen bij besluitvorming over een 
maatregelenpakket:

Kenmerk
DGKE-K/ 20037849

Sheet 7
Door de oogharen kijkend naar de maatregelen, vallen enkele elementen op.
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Hieronder is weergegeven op welke momenten naar verwachting over 
bovenstaande onderwerpen zal worden gesproken. Indien gewenst, kunt

Woe 11 maart of do 12 
maart (nog in te plannen)

Onderzoeksbureaus
DG-overleg Urgenda

Vrijdag 21 februari
Dinsdag 25 februari

Dinsdag 10. 
te plannen)

aangeven op welk moment u over de stukken wilt spreken of stukken wilt 
ontvangen.

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie
Directie Klimaat

De komende weken zal in het DG-overleg Urgenda worden gesproken worden 
over:
1. de samenstelling van een maatregelenpakket;
2. dekkingsopties voor maatregelen

Kenmerk
DGKE-K/ 20037849

Wanneer
Woensdag 19 februari

Waar_____________
DG-overleg Urgenda

clh

2. Planning uitwerking factsheets en samenstelling 
maatregelenpakket

Wat___________________________
Eerste bespreking samenstelling 
maatregelenpakket
Eerste bespreking samenwerking 
Stichting Urgenda______________  
Financiële dekkingsopties 
maatregelen Urgenda
Bespreking opties kolencentrales 
Afronding validatie maatregelen 
Bespreking maatregelenpakket 
Financiële dekkingsopties 
Bespreking mogelijke 
samenwerking stichting Urgenda 
Bespreking en vaststellen stukken 
MCKE 10 maart.
Bespreking MCKE stukken met 
voorstel maatregelenpakket, 
inclusief dekkingsopties en 
samenwerking Urgenda_________  
Mogelijke vaststelling 
maatregelenpakket, inclusief 
dekkingsopties en samenwerking 
Urgenda_______________________  
Bespreking maatregelenpakket, 
incl. dekkingsopties en 
samenwerking Urgenda_________  
Bespreking maatregelenpakket, 
incl. dekkingsopties en 
samenwerking Urgenda__________



1 Deze maatregelen hebben over het algemeen een lage kosten voor de Staat, maar kennen hogere nationale kosten. De kosteneffectiviteit van deze maatregelen kan
daarom niet worden weergegeven.

Maatregelen aangedragen door de Stichting Urgenda zijn zo veel mogelijk opgenomen in de maatregelenlijst. In sommige gevallen is gekozen voor een 
andere vorm van instrumentatie en uitwerking, maar beoogt de maatregel van het kabinet hetzelfde doel te realiseren als wat Urgenda voorstelt.

Type I 
Type II 
Type III 
Type IV

Typering van maatregelen
De maatregelen zijn gesorteerd op kosteneffectiviteit (€/ton). Belangrijke kanttekening hierbij is dat het niet mogelijk om de kostenefficiëntie (€/ton) 
volgens de gangbare definitie op basis van nationale kosten te benoemen. Wat wel - ter illustratie - is gedaan, is het benoemen van de kostenefficiëntie 
op basis van de reductie per €-overheidsuitgaven. De uitkomsten hiervan komen voor deze maatregelen grofweg overeen, met wat de verwachte 
kostenefficiëntie die volgens de gangbare methodiek gevonden zou worden. Dit geldt echter niet voor maatregelen die bijvoorbeeld toezien op wettelijke 
verplichtingen of fiscale maatregelen. Hierbij zijn de kosten voor de Staat vaak gering, terwijl de nationale kosten van de maatregel hoger zullen liggen.

Om goed inzicht te krijgen in de verschillende type maatregelen die het kabinet kan treffen, zijn deze ingedeeld in verschillende categorieën, Daarbij is 
onderscheid gemaakt tussen:

N.B. Dit betreft een eerste grove uitwerking, die de komende week zal worden verfijnd en aangevuld. De effecten van de maatregelen zullen eind januari 
/ begin februari worden gevalideerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, zodat bij besluitvorming, een gedegen en gefundeerd overzicht van 
maatregelen beschikbaar is. In de maatregellijsten zijn ook de meest kansrijke maatregelen opgenomen die overwogen worden voor de aanpak van de 
stikstofproblematiek en die ook leiden tot COz-reductie.

Conceptoverzicht geïnventariseerde maatregelen
Door de betrokken departementen zijn maatregelen geïdentificeerd en uitgewerkt die een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het vonnis. 
Deze maatregelen zijn uitgewerkt op verschillende criteria, waaronder:

de binnenlandse CO2-reductie, in 2020, 2021 en 2022 en verder;
de kosten voor de Staat;
het effect op stikstof (kwalitatief)

- Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van > 0,3 Mton
- Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van 0,1 - 0,3 Mton
- Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van <0,1 Mton
- Fiscale maatregelen die in 2020 en 2021 een Co2-effect kunnen sorteren1



Type I — Maatregelen > 0,3 Mton in 2020 en 2021

o +
33 +Mobiliteit

Elektriciteit

Elektriciteit

45-90 1030,2-0,90,2-0,6 +Industrie

Sluiting drie moderne kolencentrales** Elektriciteit

Tender sluiting één moderne kolencentrale Elektriciteit

125 - 2500,3 6250Industrie +

180 7200,2-0,30Landbouw +

Industrie

7000,6 11660,3Mobiliteit +

2.500Q 4**** Ca. 1.0000Landbouw

0PM0,2-0,3 PM0

PMPMPM PMPMCE

Voor de berekening van kosteneffectiviteit wordt uitgegaan van een scenario waarbij 80% van de weggevallen productie wordt opgevangen door*
Nederlandse gascentrales en 20% door buitenlandse productie, overeenkomend met de onderwaarde van de bandbreedte.

Mogelijk op termijn leveringszekerheidsrisico's**
Houdt geen rekening met het wegvallen van de subsidie voor de bij- en meestook van biomassa, en de kosten van de alternatieve invulling voor het***

Afhankelijk 
installaties

Effect op 
stikstof

Afhankelijk 
installaties 

(0-6 Mton)

Vrijwillige vermindering 
afvalverbrandingscapaciteit

0,6

0,3

0,6

0,3

Kosteneffectiviteit 
in 2021 (€/ton)Sector

Mobiliteit

Sector 
overstijgend

CO2-reductie 2021 
(Mton)

behalen van de doelstelling voor hernieuwbare energie en de overige kosten (personeel, compensatie recente investeringen) die gepaald gaan met het 
sluiten van kolencentrales.
**** Effect afhankelijk van maatvoering maatregel

Co2 reductie 2020 
(Mton)

Regeling ombouw productie in de industrie

Verhogen budget Saneringsregeling 
varkenshouderij
Sluiten industriële installaties via wettelijke 
verplichting, subsidietender of 
onderhandeling
Verduurzaming bouw& GWW (Mobiele 
werktuigen en bouwlogistieke voertuigen) 
Inkrimping melkveehouderij (100.000 
koeien)

Winkelsluiting op zondag

Maatregel
Autoloze zondag (1 zondag per maand)

Snelheidsverlaging (100 km/uur)
Tijdelijke volledige kolenvakantie nieuwe 
centrales middels wetgeving
Tijdelijke gedeeltelijke (50%) kolenvakantie 
middels wetgeving
Stimulering specifieke maatregelen in de 
industrie

+

Kosten Staat (in 
miljoen €)

Beperkt

10

5.1.2.b en 5.1.2.i
5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i
5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i 5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b en 5.1.2.i

5.1.2.b



Type II - Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van 0,1 - 0,3 Mton

Maatregel
StikstofSector CO2-reductie 2021 Kosten Staat

Sectoroverstijgend 0 0-0,1 0,2 4 0

0,2-0,30,1 1 4 0

CE 0 0 - 0,3 2,5 17 0

0 0-0,1 5 100 0

Mobiliteit 0 10010 0

CE 0 7,5 150 0

Industrie 0,1 0,2 50 250 +

CE 0 0 - 0,15 20 266 0

Industrie 0,1 0,2 60 300 +

Landbouw 0 0,1 30 300 +

Landbouw 0 0 - 0,15 26 346 +

CE 0 0,1 - 0,2 55 366 0

Mobiliteit 0 0 - 0,1 25 500 0

0 0-0,5 150 600 0

Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

CE/Gebouwde 
Omgeving

Strengere controle F-gassen
Urgenda #44 - Strengere controle F-gassen

Retourpremie Koel- en vrieskasten
Urgenda #43 - Actieplan In wisselen 
koelkasten

Opschalen chemische en mechanische 
recycling

Circulaire ambachtscentra en circulaire 
wijken

Co2 reductie 
2020

Kosteneffectiviteit in 
2020/2021

Innovaties in de transportsector
Urgenda #48 Innovaties in de transportsector
Regeling Reductie Energiegebruik
Urgenda #41 Extra LED huishoudens
Urgenda #42 Doorvoerstekkers sluipgebruik
Urgenda #46 Deuren dicht
Urgenda #49 Groen Wonen

Verdere versterking en ondersteuning 
uitvoering energiebesparingsverplichting 
(Wm + )

MAAS pilots

Circulaire maatregelen in de GWW
Actieplan voorfinanciering 
energiebesparing
Urgenda #13 Actieplan Elektromotoren
DEI+ Circulaire maatregelen
Ophoging subsidieregeling 
Energiebesparing en CO2-reductie 
industrie VEKI
LED in de glastuinbouw (100 hectare)
Urgenda #24 Ledverlichting bij bedrijven en 
kassen
Restwarmte levering Westland als 
onderdeel van warmterotonde

0,1
0 - 0,1



o 90 900 O

O 0,1 100 1000 O

O - 0,1 0-0,3 215 1433 O

0,1 150 1500 O

O - 0,1 125 2500 O

Landbouw 0 PMPM PM PM
Landbouw 0,2O PM PM +
Landbouw O 50PM PM PM

CE / Industrie O O - 0,2 PM PM O

5
50

O
O

PM
PM

PM
PM

PM
PM

Gebouwde 
omgeving 

Gebouwde 
omgeving 
Gebouwde 
omgeving

Gebouwde 
omgeving

Industrie / 
Landbouw

Verduurzaming en zon-pv scholen en 
overig maatschappelijk vastgoed
Minder N in de landbouw
Urgenda #45 Minder N in de Landbouw
Extra Co2-levering GTB

CO2-reductie via convenant en SDEi-
subsidie (voorstel TAPP)
Vergroening luchthavens
Investeren in recycling op AVI-terreinen

Subsidieregeling CO2 afvang industrie en 
levering glastuinbouw

Stimulering Aardgasvriie Koopwoningen 
(uitgaande van 25.000 woningen)

Stimulering toepassing biobased en 
gereyclede plastics
Urgenda #47 - Ambitieuzer plan voor plastic

Mobiliteit
CE

Versnelling verduurzaming koopwoningen 
(ophoging ISDE, SEEH, NEF)

Versnelling verduurzaming huurwoningen

0,1

0

0



Type III - Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen sorteren van < 0,1 Mton

Maatregel

Aanleg bos Staatsbosbeheer 00

Verhoging milieuprestatie-eis 0 00,05 0,1 +
0,05 0,05 3 - 6 90 0

Mobiliteit 8 400 00,02 0,02

Mobiliteit 0,04 20 5000 +

Mobiliteit 0,05 100 2.0000 +
Landbouw 0,002 0,002 4 2.000 +

3,5 3500Mobiliteit 0,001 0,001 +
Sectoroverstijgend 0,01 0,01 PM PM 0

0,05Landbouw 0 0,2 PM +
Lachgasreductie Industrie 00 n.v.t.

Elektriciteit 100-150 / ton 00 PM n.v.t.

100-150 / tonElektriciteit 0 PM 0n.v.t.

Elektriciteit 575 00 0,8 n.v.t.

Inzet waterstof (3 varianten) Elektriciteit 1,3 10000 n.v.t. +

0,1 750 n.v.t. +

8 00 0,04 n.v.t.

Retrofit binnenvaart - schonere motoren 1,8 mlrdMobiliteit 0 PM n.v.t. +
Inzet CO2-rechten Sectoroverstijgend 25 / ton0 0 0n.v.t.

Landbouw 0 0n.v.t.
Landbouw PM 0n.v.t.
Mobiliteit 0 50 n.v.t. +

0Mobiliteit 500 0 n.v.t.

Co2 reductie 
2020/2021Sector

Landbouw
Gebouwde 
omgeving
Mobiliteit

Kosteneffectiviteit in 
2020/2021

Emissievrij bouwen door industrialisatie en 
prefab
Meer gebruik van hout in de bouw

Verduurzaming mobiliteit bij defensie
Ruim je data op
Urgenda #50 - Ruim je data op
Stimulering zon-PV GTB

Biobrandstoffen in bagger via GWW
Verduurzaming energiedragers bij Defensie 
(biobrandstof)
Maatregelen verduurzaming zeevaart 
(walstroom)
Verduurzaming goederenvervoer 
distributiecentra
Aquathermie in de GTB

Toepassen CCS bij gascentrales
Het toepassen van CCS bij 
biomassa centrales
Stimuleren bijstook biomassa 
kolencentrales

Gebouwde 
omgeving 
Landbouw

-0,6

0

Verbod op WKK

Reductie methaanslip uit WKK-gasmotoren

Elektrisch vliegen

Vervangingsregeling bestelbussen

Stikstof
0

CO2-reductie 
2022 en verder

0,02

-0,3- -0,06
0

Kosten Staat
21,8

5.1.2.b 5.1.2.b 5.1.2.b



Landbouw 0 0 - 0,04 80 0n.v.t

Opwek hernieuwbaar op Rijksvastgoed Sectoroverstijgend 0 0 - 0,1 25 0n.v.t

Vernatting veenweide 2 varianten 
(uitgaande van 2000 hectare in 2030)



Type IV Fiscale maatregelen die in 2020 en 2021 een Co2-effect kunnen sorteren

Maatregel
Kosteneffectiviteit StikstofCO2-reductie 2021Sector Kosten Staat

Industrie Opbrengst0 0 n.v.t. +

Landbouw 0 380 0n.v.t.

Landbouw/Industrie Opbrengst0 0 0n.v.t.

Industrie 0 0,1 +90 n.v.t. +

OpbrengstIndustrie 0 0,04 0n.v.t.

Elektriciteit Beperkt +900 0n.v.t.

OpbrengstElektriciteit 3-5 3-5 n.v.t.

Mobiliteit Opbrengst0 0 - 0,1 n.v.t. +

Mobiliteit budgetneutraal0,0 - 0,3 0,1-0,4 n.v.t. +
Mobiliteit 0 PM +400 0n.v.t.

Mobiliteit Positief0 PM 0n.v.t.

Landbouw Beperkt(0) + 1,1 miljard0 n.v.t. +
Mobiliteit Opbrengst0 0 - 0,2 PMn.v.t.

Mobiliteit Opbrengst00 0n.v.t.

Sectoroverstijgend 0 0 - 0,3 30 0n.v.t.

Landbouw 0 1-1,2 0 n.v.t. +

Co2 reductie 
2020

Versterkte CO2-heffing voor industriële 
ETS-bedrijven en AVI's
Afschaffing lagere EB en ODE tarief 
glastuinbouw
Beperken inputvrijstelling EB voor 
aardgas gebruikt in WKK's
Afschaffen vrijstellingen en teruggaaf 
metallurgische en mineralogische 
industrie
Energiebelasting Grootverbruikers
Afschaffen vrijstelling kolen 
elektriciteitsopwekking kolenbelasting 
Verhoging minimum CO2-prijs 
elektriciteitproductie in 2020
Versobering onbelaste vergoeding woon
werkverkeer
BPM verhoging en intensivering 
stimuleringspakket EV
BPM bestelauto's en motorrijwielen
MRB bestelauto en CO2-toeslag MRB 
personenauto
Verhoging btw op vlees
Afschaffen accijnsvrijstelling 
binnenvaart
Verhoging leeftijdstoepassing 
youngtimerregeling
Aanpassingen in de MIA/Vamil
Vergroenen energiebelasting (EB) en 
opslag duurzame energie (ODE) 
3 varianten
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Strategie en 
Maatregelen Urgenda



Omvang reductieopgave PBL
• Met de uitspraak van de Hoge Raad is het vonnis van de rechtbank 

onherroepelijk, en dient de Staat 25% emissiereductie in 2020 te 
realiseren t.o.v. 1990.

• In december jl. heeft het PBL hun ramingen voor de CO2-emissies in 
2020 geactualiseerd, en wordt naar verwachting 20-21% 
emissiereductie in 2020 gerealiseerd (uitgaande van de 
middenwaarde).

• Wanneer rekening wordt gehouden met alle maatregelen die het 
kabinet de afgelopen maanden rond Urgenda, stikstof en 
hernieuwbare energie heeft genomen (zoals snelheidsverlaging, 
lachgasreductie en extra voorjaarsronde SDE+ ), betekent dit dat de 
resterende opgave 6-8 Mton is (uitgaande van de middenwaarde).



Strategie voor uitvoering vonnis
• Inventarisatie lijst met maatregelen

Er wordt - zonder taboes - ambtelijk een lijst met alle mogelijke maatregelen 
voorbereid.

• Keuze maatregelen: significante emissiereductie
O.b.v. geïnventariseerde maatregelen stelt het kabinet een geloofwaardig pakket 
maatregelen vast voor uitvoering van het vonnis. Dit pakket bevat ook een aantal 
maatregelen waarmee op korte termijn een significante emissiereductie kan 
worden gerealiseerd.

• Samenwerking met Urgenda
Van belang om de samenwerking met Urgenda te (blijven) zoeken. In overleg met 
Urgenda zal worden verkend op welke maatregelen uit het voorstel van Urgenda 
kan worden samengewerkt.



Strategie voor uitvoering vonnis
• Stapsgewijs

Het kabinet presenteert in Q1 2020 een geloofwaardig pakket aan maatregelen. 
Als in de loop van 2020 nog nieuwe aanvullende maatregelen in beeld komen, 
dan is het van belang dat hiervoor ruimte is.

• Financiële besluitvorming
Zoveel mogelijk vasthouden aan besluitvorming bij VJN2020, tenzij eerdere 
besluitvorming opportuun is. In dat geval dient gelijktijdig over dekking 
gesproken te worden gesproken.

• Samenloop Urgenda - stikstof
- voorkeur om maatregelen te nemen die zowel bijdragen aan Urgendavonnis als 
aan stikstofproblematiek. Waar mogelijk wordt voor maatregelen zowel CO2- 
redctie als stikstofeffect in kaart gebracht.



S.v.z. inventarisatie maatregelen

• Interdepartementaal zijn alle maatregelen geïnventariseerd die een 
bijdrage kunnen leveren aan uitvoering van het vonnis.

• Maatregelen zijn uitgewerkt op:
• CO2-reductie in 2020 en 2021
• Kosten voor de Staat
• Stikstofeffecten (kwalitatief)

• Maatregelen worden 1e helft van februari gevalideerd door externe 
onderzoeksbureaus, zodat bij definitieve besluitvorming een juist en 
volledig overzicht van maatregelen beschikbaar is. Het huidige 
overzicht bevat nog conceptcijfers.



Type maatregelen
• De geïnventariseerde maatregelen zijn in verschillende typologieën 

ingedeeld;
• Type I - Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen 

sorteren groter dan 0,3 Mton;
• Type II - Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect kunnen 

sorteren tussen 0,1- 0,3 Mton. De meeste maatregelen die Urgenda 
voorstelt behoren tot dit type;

• Type III - Maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect sorteren 
kleiner dan 0,1 Mton.

• Type IV - Fiscale maatregelen die in 2020 en 2021 een CO2-effect 
kunnen sorteren.



Noties voor beoordeling maatregelen
• Significant

• In Q1 2020: vaststellen van een startpakket aan maatregelen dat voldoende 
geloofwaardig is te zijn om staande te kunnen houden dat uitvoering kan 
worden gegeven aan het vonnis. Dit betekent dat maatregelen met een 
significant effect (type I) noodzakelijk zijn.

• Vervolgens kan, gedurende het jaar, aanvullend maatregelen worden 
getroffen waardoor op termijn 7 Mton Co2-reductie wordt gerealiseerd.

• Draagvlak en kosten
• Het kabinet blijft zich richten op maatregelen die op draagvlak kunnen 

rekenen (waaronder die van Urgenda) en een beperking van de kosten.

• Uitvoerbaarheid
• Alle maatregelen moeten op korte termijn in gang gezet kunnen worden, en 

in uiterlijk in 2021 een effect hebben om onderdeel uit te kunnen maken van 
een geloofwaardig pakket.



Wat valt op?
• Met alleen maatregelen van Type II kan in totaal maximaal 3,5 Mton CO2, van de 

benodigde 6-8 Mton, worden gereduceerd in 2020/2021.
Dat betekent dat één of meerdere maatregelen van Type I nodig zijn om tot een 
geloofwaardig startpakket te komen.

• Maatregelen van Type I lijken minstens even kosteneffectief als maatregelen van 
Type II.

• Maatregelen van Stichting Urgenda kennen weliswaar een beperkt effect, maar 
scoren relatief goed op kosteneffectiviteit ten opzichte van andere Type II 
maatregelen, en zijn voor huishoudens ondersteunend.

• Van een deel van de maatregelen (bijvoorbeeld de fiscale maatregelen) zijn de 
maatschappelijke kosten nog niet gekwantificeerd. Deze vergen in veel gevallen 
dat het Klimaatakkoord voor de elektriciteitssector, mobiliteitssector of de 
industrie moet worden opengebroken.
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Agenda BWO Urgenda

1.

2

3.

Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats

Vrijdag 6 maart 2020 - 08.45-09.30 uur 
EZK - Blauwe Zaal

Reductieopgave en omvang maatregelenpakket
In december jl. heeft het PBL de ramingen voor de CO2-uitstoot in 2020 geactualiseerd. In deze 
notitie worden de cijfers uit de actualisatie toegelicht en wordt aan de hand van enkele 
juridische overwegingen een voorstel gedaan voor de benodigde omvang van een 
maatregelenpakket.

Op vrijdag 6 maart vindt zowel een BWO Urgenda als een BWO Stikstof plaats. Ten behoeve van 
beide overleggen wordt in deze notitie toegelicht: (1) de analyse van de samenhang van 
maatregelen in de aanpak voor Stikstof en Urgenda en (2) hoe communicatief omgegaan kan 
worden met de samenloop tussen beide opgaven.

Bijlage:
- Bijlage 1 - Notitie opgave en omvang van maatregelenpakket Urgenda

Bijlage:
- Bijlage 2 - Analyse maatregelen Stikstof en Urgenda

Analyse maatregelen Stikstof en Urgenda
In het kabinet is afgesproken de aanpak van stikstof en Urgenda in samenhang te bezien. Bij 
zowel stikstof als Urgenda is ambtelijk met betrokken departementen een groot aantal 
maatregelen geïnventariseerd in alle sectoren, die een bijdrage kunnen leveren aan 
respectievelijk vermindering van de stikstofdepositie en de CO2-uitstoot.

Voorstel voor invulling maatregelenpakket Urgenda
In de MCKE van 4 februari is ingestemd met de strategie om uitvoering te geven aan het 
Urgenda-vonnis. In deze notitie wordt ingegaan op de uitgangspunten van het kabinet voor de 
invulling van een pakket en worden op basis van een aantal constateringen enkele indicatieve 
maatregelenpakketten voorgesteld.

Bespreekpunt:
Het BWO wordt gevraagd de maatregelenpakketten te bespreken en een voorkeur uit te spreken 
voor een maatregelenpakket.

Bespreekpunt:
Het BWO wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel een maatregelenpakket samen te 
stellen waarbij minimaal zicht is op een CO2-reductie van ca. 7 Mton in 2020/2021.

Bespreekpunt:
Het BWO wordt gevraagd om kennis te nemen van de notitie en het belang te bespreken van 
een evenwichtige inzet van maatregelen over sectoren voor zowel stikstof als Urgenda.

Bijlage:
Bijlage 3 - Notitie inzicht in samenstelling maatregelenpakket Urgenda
Bijlage 3a - Overzicht geïnventariseerde maatregelen
Bijlage 3b - Factsheets geïnventariseerde maatregelen
Bijlage 3c - Maatregelenpakket draagvlak



4. Timing van de besluitvorming en dekking
In de MCKE van 17 december 2019 als de MCKE van 4 februari 2020 is afgesproken dat ten 
aanzien van de besluitvorming over het aanvullende maatregelenpakket, indien mogelijk wordt 
aangesloten bij de reguliere besluitvormingsmomenten. In deze notitie wordt ingegaan op 
enkele juridische overwegingen t.a.v. het besluitvormingsmoment en de dekking van 
maatregelen.

Het BWO wordt gevraagd kennis te nemen van de notitie en aandachtspunten hierbij te 
bespreken.

Bijlage:
Bijlage 4 - Notitie timing van de besluitvorming en dekking
Bijlage 4a - De brief van de minister van JenV aan de Minister-President d.d. 9 december
Bijlage 4b - De presentatie van de Landsadvocaat van 9 januari 2020
Bijlage 4c - Het advies van de Landsadvocaat van 23 december
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Bijlage 1 - Notitie opgave en omvang van maatregelenpakket Urgenda

i Aandachtspunt hierbij is dat de rechter de middenwaarde nooit genoemd heeft als de opgave waarvan het kabinet kan

2 Vanwege de doorlooptijd van maatregelen kan het kabinet rederlijkwijs geen maatregelen meer treffen waarmee de opgave
volledig in 2020 wordt gerealiseerd. Om deze reden wordt bij het samenstellen van het maatregelenpakket ook gekeken naar 

het reductie-effect in 2021.

Toelichting ramingen PBL
In december jl. heeft het PBL de ramingen voor de CÜ2-uitstoot in 2020 geactualiseerd. Op basis 
hiervan komt de middenwaarde uit op 20-21% emissiereductie in 2020 (t.o.v. 1990). Om in 2020 
25% emissiereductie te kunnen realiseren (cf. het Urgendavonnis), betekent dit een 
reductieopgave van ca. 9-11 Mton. De ramingen van PBL gaan gepaard met een 
onzekerheidsbandbreedte, de daadwerkelijke uitstoot is afhankelijk van bijvoorbeeld i) de 
ontwikkeling van de brandstof en CO2-prijzen gedurende 2020 en daaraan gekoppeld de inzet van 
gas- en kolencentrales in Nederland, ii) weersomstandigheden, bijvoorbeeld of sprake is van een 
warme of koude winter en iii) economische ontwikkelingen.

Toelichting juridische overwegingen
De minister van J&V als de Landsadvocaat hebben op diverse momenten aangegeven dat het 
noodzakelijk is dat het kabinet een geloofwaardig pakket aan aanvullende maatregelen moet 
treffen, en al het redelijkerwijs mogelijke doet om een reductie van 25% in 2020 te realiseren (zie 
tevens de verschillende achtergrond documenten bij agendapunt 4).

Reductieopgave
Gegeven de onzekerheid in de ramingen en de juridische overwegingen t.a.v. de uitvoering van het 
vonnis, wordt voorgesteld uit te gaan van de middenwaarde van de meest actuele ramingen van 
het PBL. Rekening houdend met alle maatregelen die het kabinet de afgelopen maanden rond 
Urgenda, stikstof en hernieuwbare energie heeft genomen, betekent dit dat de resterende opgave 
6-8 Mton is (uitgaande van de middenwaarde). Dit betreft bijvoorbeeld de maatregelen gericht op 
de reductie van lachgas, het afschaffing van de vrijstelling voor verbranding buitenlands afval, 
subsidie voor energiebesparing, de aanvullende SDE+ ronde dit voorjaar en de snelheidsverlaging 
overdag.

uitgaan. Vanuit juridisch oogpunt zou het dus kunnen dat nog een extra inspanning vereist is. Ook Stichting Urgenda heeft 
aangegeven dat zij verwacht dat de opgave groter is (ca 15-16 Mton) in plaats van de door PBL geraamde middenwaarde van 
9-11 Mton. Om te verduidelijken waar deze verschillen vandaan komen zal op korte termijn overleg plaatsvinden tussen PBL en 
Stichting Urgenda.

Al deze factoren hebben een grote invloed op de daadwerkelijke CO2-uitstoot. Dit betekent dat de 
middenwaarde omgeven wordt door een onzekerheidsbandbreedte, waarbij de uiteindelijke 
gerealiseerde emissiereductie mee kan vallen, of tegen kan vallen. Zo wordt de aanvullende 
opgave, die volgens de KEV2019 voor 2020 nodig is, weergegeven met een bandbreedte van ca. 
13/14 tot +2 Mton (19 - 26%).

Besluit:
Het BWO wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel een maatregelenpakket samen te stellen 
waarbij minimaal zicht is op een CO2-reductie van ca. 7 Mton in 2020/2021.

Om geloofwaardig te betogen dat het kabinet uitvoering geeft aan het vonnis, dient bij de 
samenstelling van het maatregelenpakket dan ook minimaal zicht te zijn op een CO2-reductie van 
ca. 7 Mton in 2020/2021.12
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Bijlage 2 - Analyse maatregelen Stikstof en Urgenda

Aanleiding

A. Analyse maatregelen: overeenkomsten en verschillen

i) Maatregelen met een dubbel effect

Om een significant effect te sorteren op beide doelstellingen is het noodzakelijk dat deze 
maatregelen fors worden ingezet en bovendien op zeer korte termijn worden uitgevoerd

Bij zowel stikstof als Urgenda zijn ambtelijk met betrokken departementen een groot aantal 
maatregelen geïnventariseerd in alle sectoren die een bijdrage kunnen leveren aan respectievelijk 
vermindering van de stikstofdepositie en CO2-uitstoot. Beide maatregelenlijsten zijn naast elkaar 
gelegd. Deze inventarisatie laat een grote variëteit in kosteneffectiviteit zien. Verder blijkt dat het 
merendeel van de maatregelen geen dubbel effect sorteert voor beide opgaven. Dat komt in 
belangrijke mate doordat stikstofmaatregelen gericht zijn op 2030, terwijl de Urgenda-maatregelen 
gericht zijn op 2020/2021 (waarbij het effect voor 2030 uiteraard wel meeweegt). Daarnaast geldt 
dat veel van de overige technische maatregelen gericht op stikstofreductie (stalmaatregelen, 
filters, precisie bemesting) een zeer beperkte bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Maatregelen 
gericht op circulaire economie en energiebesparing leveren daarentegen een bijdrage aan de CO2- 
reductie op korte termijn, maar een zeer beperkte bijdrage aan het reduceren van stikstofemissies. 
Tot slot geldt dat het stikstofeffect van maatregelen in de industrie überhaupt beperkt is, omdat via 
bestaande normering de mogelijke stikstofwinst al grotendeels wordt benut.

Het kabinet ziet zich gesteld voor twee grote milieu-gerelateerde opgaven: de aanpak van de 
stikstofproblematiek en de uitvoering van het Urgenda-vonnis. In het kabinet is afgesproken deze 
opgaven in samenhang te bezien. Daarbij is het vertrekpunt dat toekomstige maatregelen die 
binnen beide trajecten worden getroffen waar mogelijk complementair moeten zijn, en elkaar in 
ieder geval niet tegenwerken.

Er is een beperkt aantal maatregelen dat zowel een significante bijdrage levert aan CÜ2-reductie op 
korte termijn als de vermindering van stikstofdepositie. Het betreft grofweg de volgende 
maatregelen:

De maatregelen die eerder in het kader van de stikstofproblematiek zijn genomen, hebben in veel 
gevallen ook een positief effect op CÜ2-reductie (snelheidsverlaging, warme sanering varkens
houderij, gerichte opkoop). De reden hiervoor is dat het maatregelen betreft die vooral tot een 
vermindering van bepaalde activiteiten leiden. Dit zijn echter ook ingrijpende maatregelen.
In de nadere analyse van mogelijke maatregelen zijn dergelijke ingrijpende 'volumemaatregelen' 
ook geïnventariseerd, maar lijkt tegelijkertijd het nemen van meer gerichte technische 
maatregelen de voorkeur te hebben. Zoals onderstaand nader wordt toegelicht, blijkt bij de 
verdere uitwerking dat de overlap van mogelijk maatregelen, die een positief effect hebben op 
beide opgaven, beperkt is.

Op basis van de inventarisatie zijn er twee type maatregelen te onderscheiden die relevant zijn 
voor de samenhang tussen beide trajecten: i) maatregelen die een bijdrage aan beide opgaven 
(dubbel effect) en ii) maatregelen die mogelijk een negatieve bijdrage leveren aan één van beide 
doelen.

Op vrijdag 6 maart vindt zowel een BWO Stikstof als een BWO Urgenda plaats. Ten behoeve van 
beide overleggen wordt in deze notitie toegelicht: (1) de analyse van de samenhang van 
maatregelen in de aanpak voor Stikstof en Urgenda en (2) hoe communicatief omgegaan kan 
worden met de samenloop tussen beide opgaven. In bijlage 2b is een overzicht opgenomen van 
planning van besluitvorming in beide trajecten.

1. Alle volumemaatregelen (inkrimping veestapel, begrenzing wegverkeer en in mindere mate 
afname van fossiele productie elektriciteit, en industriële processen).

2. Elektrificatie van processen en stimulering van hernieuwbare energie.




