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Wie ben ik?Wie ben ik?

• Bosbouwkundig ir uit NoorwegenBosbouwkundig ir uit Noorwegen
• Gespecialiseerd op milieueconomieGespecialiseerd op milieueconomie
• Ervaring met milieubeleidErvaring met milieubeleid
• Zelfstandig adviseur milieueconomieZelfstandig adviseur milieueconomie
• Redacteur Nieuwsbrief Milieu en Redacteur Nieuwsbrief Milieu en 

EconomieEconomie



3

Prijzen van milieuPrijzen van milieu
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InhoudInhoud

1. Economische principes, theorie1. Economische principes, theorie
2. Welke instrumenten zijn er?2. Welke instrumenten zijn er?
3. Vragen en discussie3. Vragen en discussie
PauzePauze
4. Oefenopgaven4. Oefenopgaven
5. Conclusies en referenties5. Conclusies en referenties
NB: vragen tussendoor welkomNB: vragen tussendoor welkom



5

1. Economische principes, 1. Economische principes, 
theorietheorie

Marktwerking gebruikenMarktwerking gebruiken
Externe kosten internaliserenExterne kosten internaliseren
Gouden regel van Eid en WindGouden regel van Eid en Wind
Gouden regel van TinbergenGouden regel van Tinbergen
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Marktwerking gebruikenMarktwerking gebruiken

• Vraag en aanbod -> prijsVraag en aanbod -> prijs
• Prijs: grootheid waarde, eenheid Euro.Prijs: grootheid waarde, eenheid Euro.
• Prijs nul -> geen waardePrijs nul -> geen waarde
• Milieu ongeprijsd -> gratis voor de Milieu ongeprijsd -> gratis voor de 

gebruiker, maar niet waardeloos voor gebruiker, maar niet waardeloos voor 
samenleving -> verspillingsamenleving -> verspilling

• Milieu mét prijs -> er wordt (letterlijk) Milieu mét prijs -> er wordt (letterlijk) 
rekening mee gehoudenrekening mee gehouden

•   
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Externe effecten internaliserenExterne effecten internaliseren
Externe effectenExterne effecten
niet door veroorzaker betaaldniet door veroorzaker betaald
dus buiten zijn kosten-batenafwegingdus buiten zijn kosten-batenafweging
dus geen maatschappelijk goede dus geen maatschappelijk goede 
afwegingafweging
marktconforme instrumenten marktconforme instrumenten 
internaliseren externe effecteninternaliseren externe effecten
dus: correcte prijzen, minder dus: correcte prijzen, minder 
milieuverbruik, transparantie over milieuverbruik, transparantie over 
milieugebruikmilieugebruik
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Gouden regel van Eid en Wind:Gouden regel van Eid en Wind:

‘‘Kosten en baten moeten Kosten en baten moeten daar en dandaar en dan  
zichtbaar worden, zichtbaar worden, waar en wanneerwaar en wanneer zij  zij 
ontstaan.’ontstaan.’
  Uitbreiding van “de vervuiler betaalt”.Uitbreiding van “de vervuiler betaalt”.
  Economisch efficiëntEconomisch efficiënt
  Rechtvaardig (geen afwenteling)Rechtvaardig (geen afwenteling)
  Algemeen aanvaard, maar (nog) niet Algemeen aanvaard, maar (nog) niet 
algemeen ingevoerd.algemeen ingevoerd.
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Gouden regel van TinbergenGouden regel van Tinbergen

‘‘Tenminste één instrument per Tenminste één instrument per 
beleidsdoel', anders worden niet alle beleidsdoel', anders worden niet alle 
doelen gehaald.doelen gehaald.

Bijvoorbeeld:Bijvoorbeeld:
  inkomenspolitiek en milieubeleidinkomenspolitiek en milieubeleid
 ‘ ‘tweesnijdend zwaard’tweesnijdend zwaard’
  filebestrijding en klimaatbeleidfilebestrijding en klimaatbeleid
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Waarom marktconform?Waarom marktconform?

• Spaart geld en/of milieuSpaart geld en/of milieu
• Past in liberaliserende markteconomiePast in liberaliserende markteconomie
• Rechtvaardig (geen afwenteling)Rechtvaardig (geen afwenteling)
• Ook bedrijfsintern mogelijk Ook bedrijfsintern mogelijk 

(milieuprestatiebeloning)(milieuprestatiebeloning)



Centraal of decentraal Centraal of decentraal 
beslissen?beslissen?

Centraal:
goede info
over collectief
belang (milieu)

Decentraal:
goede info 
over  
individueel 
belang 

Marktconforme instrumenten:
prijs informeert actor over milieu, dus 

complete info, dus optimale 
beslissingen!
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2. Welke instrumenten zijn er?2. Welke instrumenten zijn er?

1. Verhandelbare emissierechten1. Verhandelbare emissierechten
2. Milieuheffingen2. Milieuheffingen
3. Subsidies3. Subsidies
4. Aansprakelijkstelling4. Aansprakelijkstelling
5. Statiegeld5. Statiegeld
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2.1 Verhandelbare emissierechten2.1 Verhandelbare emissierechten

  Principe: emissieplafond=emissiedoelPrincipe: emissieplafond=emissiedoel
  Deze emissieruimte verdelen en Deze emissieruimte verdelen en 
verhandelbaar maken.verhandelbaar maken.

  Resultaat: reducties vinden dáár plaats Resultaat: reducties vinden dáár plaats 
waar dat het goedkoopste kan, en:waar dat het goedkoopste kan, en:
  een permanente prikkel tot innovatie in een permanente prikkel tot innovatie in 
emissie-arme richting.emissie-arme richting.
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Verhandelbare emissierechtenVerhandelbare emissierechten

• Helpen tegen rebound-effectHelpen tegen rebound-effect
• ‘‘Banking, borrowing’ dempen Banking, borrowing’ dempen 

prijsvolatiliteitprijsvolatiliteit
• ‘‘Waterbed effect’Waterbed effect’
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2.1 voorbeelden VER2.1 voorbeelden VER

EU ETS:EU ETS:
 's werelds grootste emissiehandelssysteem's werelds grootste emissiehandelssysteem
 Bespaart 4 miljard euro per jaar (50%)!Bespaart 4 miljard euro per jaar (50%)!
 potentieel om wereldwijd te wordenpotentieel om wereldwijd te worden
 ook voor particulieren en milieuorganisatiesook voor particulieren en milieuorganisaties
 vanaf 2013 verbeterd: stabieler, eerlijker, meer vanaf 2013 verbeterd: stabieler, eerlijker, meer 

veilen, EU-breed plafond, luchtvaart, alle veilen, EU-breed plafond, luchtvaart, alle 
broeikasgassen.broeikasgassen.
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2.1 voorbeelden VER2.1 voorbeelden VER

Nederlandse NOx-handel:Nederlandse NOx-handel:
 Geen plafond op emissie, alleen relatief plafond Geen plafond op emissie, alleen relatief plafond 

op emissie in gram per GJouleop emissie in gram per GJoule
 Conflict met de IPPC-richtlijn: verplicht om Conflict met de IPPC-richtlijn: verplicht om 

schoon te werken, dus rechten in overvloedschoon te werken, dus rechten in overvloed
 Minder goed dan cap-and-trade (absoluut Minder goed dan cap-and-trade (absoluut 

plafond)plafond)
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2.1 voorbeelden VER2.1 voorbeelden VER

Wateremissiehandel ('WET'):Wateremissiehandel ('WET'):
 In de VS ruime ervaringIn de VS ruime ervaring
 In Europa nog onbekendIn Europa nog onbekend
 Lastiger dan lucht-emissiehandel: hotspotsLastiger dan lucht-emissiehandel: hotspots
 Past goed bij Kaderrichtlijn WaterPast goed bij Kaderrichtlijn Water
 www.wateremissionstrading.euwww.wateremissionstrading.eu
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2.1 Overige voorbeelden VER2.1 Overige voorbeelden VER

• iin Nederland: mest-, melkquota, n Nederland: mest-, melkquota, 
visquotavisquota

• In EU: groene energiecertificatenIn EU: groene energiecertificaten
• in de VS: handel in NOx, SO2, lood in in de VS: handel in NOx, SO2, lood in 

benzine, VOS, en N en P in water.benzine, VOS, en N en P in water.
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2.2 Milieuheffingen2.2 Milieuheffingen

  Brengt de externe kosten in rekening aan Brengt de externe kosten in rekening aan 
de veroorzakerde veroorzaker
  Hoogte van heffing door overheid Hoogte van heffing door overheid 
vastgesteld (bij VER wordt hoogte van  vastgesteld (bij VER wordt hoogte van  
emissieplafondemissieplafond door overheid vastgesteld) door overheid vastgesteld)
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2.2 Milieuheffingen: 2.2 Milieuheffingen: 
voorbeeldenvoorbeelden
Bestemmingsheffingen:Bestemmingsheffingen:

–   WVO-heffing,WVO-heffing,
–   afvalstoffenheffing, diftarafvalstoffenheffing, diftar
–   rioolrechten,rioolrechten,
–   verwijderingsbijdrageverwijderingsbijdrage
–   verpakkingenbelasting (plasticinzameling).verpakkingenbelasting (plasticinzameling).

Regulerende heffingen:Regulerende heffingen:
   benzineaccijnsbenzineaccijns
   energiebelasting op stroom en gasenergiebelasting op stroom en gas
   BPM op motorvoertuigenBPM op motorvoertuigen
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2.2 Milieuheffingen: 2.2 Milieuheffingen: 
rekeningrijdenrekeningrijden
• 'Betalen voor rijden, niet voor bezit (BPM 'Betalen voor rijden, niet voor bezit (BPM 

en MRB)'en MRB)'
• Tarief afhankelijk van milieukenmerken Tarief afhankelijk van milieukenmerken 

autoauto
• Hoger tarief in de spits en op drukke Hoger tarief in de spits en op drukke 

wegen (gelijk voor elk voertuig)wegen (gelijk voor elk voertuig)
• Vanaf 2012, eerst vrachtwagensVanaf 2012, eerst vrachtwagens
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Emissiehandel versus heffingEmissiehandel versus heffing

milieudoel kosten voor 
vervuilers

handel wordt precies 
gehaald

afhankelijk van
 markt

heffing afhankelijk van 
hoogte heffing

gelijk aan 
hoogte heffing
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Vergroening belastingstelselVergroening belastingstelsel

• Verschuiven van belasting op gewenst Verschuiven van belasting op gewenst 
gedrag, naar ongewenst gedrag:gedrag, naar ongewenst gedrag:

• van arbeid naar milieugebruik.van arbeid naar milieugebruik.
• Tweesnijdend zwaard (‘double dividend’)?Tweesnijdend zwaard (‘double dividend’)?
• Denemarken loopt vooropDenemarken loopt voorop
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2.3 Subsidies2.3 Subsidies

  Stimuleren milieuvriendelijk gedrag (Stimuleren milieuvriendelijk gedrag (positievepositieve  
externe effecten)externe effecten)
  Om ‘lock-in’ te doorbrekenOm ‘lock-in’ te doorbreken
  Omstreden onder milieueconomen: bijv. Omstreden onder milieueconomen: bijv. 
subsidies stimuleren OV-gebruik, maar subsidies stimuleren OV-gebruik, maar 
remmen niet altijd vervuiling.remmen niet altijd vervuiling.
  Betaald door belastingbetalers, niet de Betaald door belastingbetalers, niet de 
vervuilersvervuilers
  Makkelijk in te voeren (weinig weerstand van Makkelijk in te voeren (weinig weerstand van 
lobbyisten).lobbyisten).
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2.3 Subsidies: voorbeelden2.3 Subsidies: voorbeelden

  Subsidies op zonnepanelenSubsidies op zonnepanelen
  Isolatie van gebouwenIsolatie van gebouwen
  Lagere bijtelling zuinige auto'sLagere bijtelling zuinige auto's
  Subsidie op openbaar vervoerSubsidie op openbaar vervoer
  Perverse subsidies (kerosine, landbouw)Perverse subsidies (kerosine, landbouw)
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2.4 Aansprakelijkstelling2.4 Aansprakelijkstelling

  EU richtlijn nr. 2004/35/ECEU richtlijn nr. 2004/35/EC
  Milieucalamiteiten: veroorzaker betaaltMilieucalamiteiten: veroorzaker betaalt
  Verplichte restoratie of compensatieVerplichte restoratie of compensatie
  Preventieve werkingPreventieve werking
  Verzekering: betalen voor vervuilingVerzekering: betalen voor vervuiling
  Waardering van de schade in €'s lastig...Waardering van de schade in €'s lastig...
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2.4 Aansprakelijkstelling: 2.4 Aansprakelijkstelling: 
voorbeeldenvoorbeelden
  BodemvervuilingBodemvervuiling
  WA autoverzekeringWA autoverzekering
  OlietankersOlietankers
  Incidentele vervuiling van rivierenIncidentele vervuiling van rivieren
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2.5 Statiegeld2.5 Statiegeld

  Waarborgsom die ingeval van vervuilen de Waarborgsom die ingeval van vervuilen de 
(milieu-)schade moet dekken.(milieu-)schade moet dekken.
  Maar hoe hoog is de milieuschade…Maar hoe hoog is de milieuschade…
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2.5 Statiegeld: voorbeelden2.5 Statiegeld: voorbeelden

  BatterijenBatterijen
  Verpakkingen (blikjes, flesjes, pallets...)Verpakkingen (blikjes, flesjes, pallets...)
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InstrumentkeuzeInstrumentkeuze
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3. Vragen en discussie3. Vragen en discussie

• Oormerking van opbrengsten: Oormerking van opbrengsten: 
'Milieuheffingen gaan naar de schatkist – 'Milieuheffingen gaan naar de schatkist – 
oplichterij dus.'oplichterij dus.'

• Werkelijkheid: 1. de schatkist moet toch Werkelijkheid: 1. de schatkist moet toch 
gevuld. 2. regulerend en compenserend gevuld. 2. regulerend en compenserend 
effect van heffingeneffect van heffingen

•   
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3. Vragen en discussie3. Vragen en discussie

• Toepassing van 'de vervuiler betaalt' Toepassing van 'de vervuiler betaalt' 
dupeert de lagere inkomensdupeert de lagere inkomens

• Werkelijkheid: dat kan, maar hoeft niet Werkelijkheid: dat kan, maar hoeft niet 
als je ‘milieu-neutraal’ compenseert. als je ‘milieu-neutraal’ compenseert. 
Overigens moet inkomensbeleid niet met Overigens moet inkomensbeleid niet met 
milieubeleid vermengd worden.milieubeleid vermengd worden.

•   
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3. Vragen en discussie3. Vragen en discussie

  Met emissiehandel kunnen vervuilers een Met emissiehandel kunnen vervuilers een 
‘aflaat’ kopen en blijven vervuilen.‘aflaat’ kopen en blijven vervuilen.
  Werkelijkheid: Ze betalen om vervuiling bij Werkelijkheid: Ze betalen om vervuiling bij 
andere bedrijven te reduceren. Door de andere bedrijven te reduceren. Door de 
vermeden verspilling is een beter milieu vermeden verspilling is een beter milieu 
haalbaar.haalbaar.
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3. Vragen en discussie3. Vragen en discussie

  Emissiehandel is handel in gebakken lucht. Emissiehandel is handel in gebakken lucht. 
Het milieu schiet er niets mee op. Het milieu schiet er niets mee op. 
  Werkelijkheid: Emissiehandel verdeelt Werkelijkheid: Emissiehandel verdeelt 
schaarse milieugebruiksruimte optimaal en schaarse milieugebruiksruimte optimaal en 
voorkomt verspilling. Of het milieu er beter voorkomt verspilling. Of het milieu er beter 
van wordt hangt alléén af van het van wordt hangt alléén af van het 
emissieplafond.emissieplafond.
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3. Vragen en discussie3. Vragen en discussie

  Het is fout dat Nederland goedkope Het is fout dat Nederland goedkope 
maatregelen in andere landen wil nemen (JI maatregelen in andere landen wil nemen (JI 
en CDM) om thuis minder te doen.en CDM) om thuis minder te doen.
  Door deze goedkope maatregelen kunnen  Door deze goedkope maatregelen kunnen  
méér maatregelen genomen worden. Lage méér maatregelen genomen worden. Lage 
prijs voor rechten maakt laag plafond prijs voor rechten maakt laag plafond 
acceptabel.acceptabel.
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3. Vragen en discussie3. Vragen en discussie

  Het absolute plafond van cap-and-trade Het absolute plafond van cap-and-trade 
maakt groei voor bedrijven onmogelijk.maakt groei voor bedrijven onmogelijk.
  Werkelijkheid: Groei is mogelijk door Werkelijkheid: Groei is mogelijk door 
bijkopen van rechten, en emissies reduceren. bijkopen van rechten, en emissies reduceren. 
Alleen het Alleen het collectievecollectieve plafond (= milieudoel)  plafond (= milieudoel) 
is absoluut.is absoluut.
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3. Vragen en discussie3. Vragen en discussie

  Bij het credit-trading systeem (NOx-Bij het credit-trading systeem (NOx-
handel) kost groeien geen geld voor het handel) kost groeien geen geld voor het 
bedrijf.bedrijf.
  Werkelijkheid: Bij groei wordt collectieve Werkelijkheid: Bij groei wordt collectieve 
milieudoel niet gehaald (samenleving lijdt), milieudoel niet gehaald (samenleving lijdt), 
óf prestatienorm aangescherpt (alle óf prestatienorm aangescherpt (alle 
bedrijven lijden). Het moet uit de lengte of bedrijven lijden). Het moet uit de lengte of 
uit de breedte!uit de breedte!
  



38

3. Vragen en discussie3. Vragen en discussie

  Emissiehandel niet voor consumenten: te Emissiehandel niet voor consumenten: te 
veel administratie en (onkundige) veel administratie en (onkundige) 
deelnemers.deelnemers.
  Werkelijkheid: er kan veel Werkelijkheid: er kan veel 
geautomatiseerd worden. Alternatief: geautomatiseerd worden. Alternatief: 
handel indirect (‘upstream’) laten handel indirect (‘upstream’) laten 
aangrijpen, bijv. bij brandstofleveranciers aangrijpen, bijv. bij brandstofleveranciers 
i.p.v. bij automobilisten.i.p.v. bij automobilisten.
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Pauze 15 minutenPauze 15 minuten
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4. Oefenopgaven4. Oefenopgaven

 Ontwerp zelf een marktconform instrument Ontwerp zelf een marktconform instrument 
om een milieuprobleem op te lossen: om een milieuprobleem op te lossen: 
'zwerfvuil', ‘verkeerslawaai’, of een 'zwerfvuil', ‘verkeerslawaai’, of een 
probleem naar eigen keuze.probleem naar eigen keuze.

 Werk in groepjes van 3 personenWerk in groepjes van 3 personen
 ca. 10 minutenca. 10 minuten
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4.2 Oefenopgaven: bespreking4.2 Oefenopgaven: bespreking

 Wat heb je ontworpen?Wat heb je ontworpen?
 Wat voor moeilijkheden kwam je tegen?Wat voor moeilijkheden kwam je tegen?
 Hoe heb je die opgelost?Hoe heb je die opgelost?
 Wat is je conclusie?Wat is je conclusie?
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RekeningrijdenRekeningrijden

• Klimaatprobleem: koppel emissies aan EU ETS Klimaatprobleem: koppel emissies aan EU ETS 
via brandstofleveranciersvia brandstofleveranciers

• Lawaai: voertuig-, tijd- en locatieafhankelijke Lawaai: voertuig-, tijd- en locatieafhankelijke 
heffingheffing

• Smog en verzuring: voertuig-, tijd- en Smog en verzuring: voertuig-, tijd- en 
locatieafhankelijke heffinglocatieafhankelijke heffing

• Fijn stof: voertuig-, tijd- en locatieafhankelijke Fijn stof: voertuig-, tijd- en locatieafhankelijke 
heffing (meten in auto?)heffing (meten in auto?)

• Congestie: tijd- en locatieafhankelijke heffing Congestie: tijd- en locatieafhankelijke heffing 
(per dag variabel!)(per dag variabel!)
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5. Conclusies5. Conclusies

 Marktconforme instrumenten zijn Marktconforme instrumenten zijn 
veelbelovend en in opkomstveelbelovend en in opkomst

 Passen in markteconomiePassen in markteconomie
 Sparen (in potentie) geld en milieuSparen (in potentie) geld en milieu
 Beperken individuele vrijheid zo min Beperken individuele vrijheid zo min 

mogelijkmogelijk
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Meer weten, vragen?Meer weten, vragen?

 Nieuwsbrief Milieu en EconomieNieuwsbrief Milieu en Economie
 VU en WURVU en WUR
 Boek 'Aan schaarste geen gebrek'Boek 'Aan schaarste geen gebrek'
 www.eco-consult.nlwww.eco-consult.nl

http://www.eco-consult.nl/
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Vraag en aanbodVraag en aanbod
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