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Geachte heer De Boer en de heer Vonhoff, 

 

Op 1 april ontving ik van u een brief met vragen over de doorrekeningen van het 

Klimaatakkoord door PBL en CPB, aangevuld met een aantal op zichzelf staande 

verzoeken. Hierbij reageer ik op deze brief. 

 

De technische vragen die u stelt over de gebouwde omgeving en de industrie 

komen in sterke mate overeen met de vragen van de Tweede Kamer die ik heb 

doorgeleid aan het PBL. Ik verwacht dat uw vragen dan ook beantwoord worden 

door middel van de reactie van het PBL op de vragen van de Tweede Kamer. 

 

Uw vragen over een CO2-heffing hebben geen betrekking op de doorrekening van 

het ontwerp-Klimaatakkoord, maar zijn algemene vragen over een dergelijke 

heffing. Zoals u weet zijn de planbureaus bezig met de doorrekening van 

verschillende voorstellen voor een CO2-heffing. Ik verwacht dat de informatie van 

de planbureaus op basis van deze trajecten zal helpen om uw vragen te 

beantwoorden. Het kabinet heeft al aangekondigd dat er een verstandige en 

objectieve CO2-heffing komt. Op het moment dat de Kamer geïnformeerd wordt 

over het definitieve Klimaatakkoord, zal ik ook aandacht besteden aan een 

beoordeling van een CO2-heffing door de planbureaus.  

  

In uw brief wijst u op de wenselijkheid van een analyse die inzicht geeft in de 

effecten van het klimaatbeleid op het midden- en kleinbedrijf. Ik deel dit met u, 

zoals ik op 14 maart ook in de Tweede Kamer heb gezegd. Ik bekijk naar 

aanleiding hiervan de mogelijkheden om een dergelijke analyse te laten 

uitvoeren.  

 

Ik zie in het kader van het traject om te komen tot een Klimaatakkoord geen 

meerwaarde in uw aanvullende verzoeken aan het CPB omtrent een trans-

Atlantische handelsovereenkomst en het 'border adjustment mechanism'. Ik wijs 

er daarbij op dat het CPB over dit laatste onderwerp in 2008 al een studie heeft 

uitgebracht. 

 

Tot slot merk ik op dat de kwaliteit van het werk van de PBL en CPB voor mij op 

geen enkele manier ter discussie staat. De doorrekeningen bieden waardevolle 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Klimaat 

 
Ons kenmerk 

DGKE-K / 19096337 inzichten die helpen om de keuzes te maken die nodig zijn voor de afronding van 

het Klimaatakkoord.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 


