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CONGRESVERSLAG 17TH GLOBAL 
CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL 
TAXATION

SMART INSTRUMENT MIXES IN A GREENING ECONOMY

F. HEIDEMAN LLB1

1 Inleiding

Op 22 en 23 september 2016 vond in MartiniPlaza te 
Groningen het 17e Global Conference on Environmental 
Taxation (GCET17) plaats. GCET is een jaarlijks congres 
voor specialisten op het terrein van milieubelastingen. 
Deelnemers zijn werkzaam in de wetenschap, bij de 
overheid, in de private sector of bij non-gouvernemen-
tele organisaties en hebben verschillende expertises. Er 
zijn bijvoorbeeld juristen, economen, accountants en 
openbaar bestuur experts aanwezig. Hoofdonderwerp 
was “Smart instrument mixes in a greening economy”. 
Het onderwerp doet recht aan het feit dat alleen een 
set maatregelen het verschil kan maken in het terug-
dringen van klimaatverandering. Dit congres over spe-
cifi eke klimaatmaatregelen (waaronder het fi scale in-
strument) en de wijze waarop deze het meest effi ciënt 
en effectief kunnen worden ingezet is van grote bete-
kenis in het licht van het recent geratifi ceerde klimaat-
verdrag van Parijs 2015.2 Uiteraard kunnen alleen met 
concrete maatregelen de in dat verdrag afgesproken 
klimaatdoelen worden gehaald. Ook voor Nederland zijn 
klimaatmaatregelen interessant, mede met het oog op 
de Urgenda-zaak waarin de Staat der Nederlanden door 
de Rechtbank Den Haag verplicht werd tot het nemen 
van maatregelen tegen klimaatverandering.3 
Het congres bestond uit lezingen en workshops. De 
workshops hadden een eigen deelonderwerp binnen de 

Environmental Taxation. Enkele workshops waren een 
verdieping van een onderwerp dat ook bij de lezingen 
aan de orde kwam en andere workshops hadden een 
meer verbredend karakter. Een aantal verbredende 
workshops komen in deze bijdrage terug. 

2 Opening

De offi ciële opening door René Paas (Commissaris van 
de Koning in Groningen) en Detlef Schreiber van GIZ,4 
vond op 22 september plenair plaats. René Paas ging in 
op de opvallende keuze voor de locatie Groningen na 
Vancouver (2012), Kyoto (2013), Kopenhagen (2014) en 
Sydney (2015). De Commissaris van de Koning vond de 
keuze gepast. De provincie Groningen wordt geteisterd 
door aardbevingen ten gevolge van de winning van fos-
siele brandstof. Juist het gebruik van fossiele brandstof 
moet met het oog op de uitstoot van broeikasgassen 
worden teruggedrongen door de mix van instrumenten 
die tijdens dit congres werden besproken. Bovendien is 
energie één van de speerpunten van onderwijs en on-
derzoek in Groningen.

De eerste spreker was Detlef Schreiber, hij ging in op de 
Duitse milieupolitiek. Het invoeren van klimaatmaatre-
gelen om de economie te vergroenen is voor de Duitse 
politiek een speerpunt. Dat is een trend die ook inter-
nationaal herkenbaar is: “environmental taxation krijgt 

1 Research Master Student Universiteit Groningen.

2 Verdrag van 12 december 2015, Parijs.

3 ECLI:NL:RBDHA:2015:7196.

  Ratifi catie EU 4 oktober 2016, http://europa.eu/rapid/

press-release_IP-16-3284_en.htm.

4  Detlef Schreiber is hoofd van de klimaatsectie van een orga-

nisatie die internationaal beleid voor de Duitse overheid 

ontwikkelt en implementeert: het Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

WFR 2017/31
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van internationale afspraken om dit statement te on-
derbouwen. Ten eerste de Addis Abeba Agenda waarin 
meer ontwikkelde landen ontwikkelingslanden hebben 
beloofd te helpen met het vergroenen van hun econo-
mieën.5 Ten tweede de “Sustainable Development Goals 
(SDGs) of New York for 2030” waar landen in VN-ver-
band klimaatdoelen voor 2030 hebben afgesproken.6 Tot 
slot de meest in het oog springende: het klimaatverdrag 
van Parijs 2015 (op het moment van de conferentie nog 
niet geratificeerd).7 Met name de harde afspraken van 
Parijs bieden volgens Schreiber een goede grondslag om 
de uitvoeringsmaatregelen, die op dit congres centraal 
staan, te baseren. Hij nodigde de aanwezige academici 
vervolgens van harte uit om met zijn organisatie in ge-
sprek te gaan om de wetenschap en beleidsmakers dich-
ter bij elkaar te brengen. 

3 Environmental Taxation

De volgende spreker, Michael Faure (hoogleraar vergelij-
kend Internationaal Milieurecht aan de Universiteit 
Maastricht), positioneerde de smart instrument mixes 
binnen de algemene theorie van Environmental Taxation. 
Het grondbeginsel van Environmental Taxation komt 
voort uit de theorie van Pigou: de omgevingskosten die 
in de praktijk geen onderdeel zijn van de economische 
kostprijs (externaliteiten), moeten worden geïnternali-
seerd.8 De omgevingskosten moeten met andere woorden 
onderdeel worden van de kostprijs. Dat kan door middel 
van het publiekrecht door heffingen en voorschriften,  
of door het gebruik van privaatrechtelijke aansprakelijk-
heden. Smart instrument mixes zijn de combinaties van 
verschillende internalisatiemethoden die het meest ef-
fectief en efficiënt zijn, aldus Faure. Onderzoek naar 
smart instrument mixes is daarom noodzakelijkerwijs  
zowel theoretisch als empirisch van aard.

Ernst Ulrich von Weizsäcker (medevoorzitter van de Club 
van Rome) analyseerde vervolgens het klimaatprobleem 
en maatregelen tegen klimaatverandering in bredere zin. 
Zijn betoog begon met de opmerking dat in de laatste 
150 jaar vooral de productiviteit van de economische 
productiefactor arbeid enorm is verhoogd. De productivi-
teit van grondstoffen is veel minder toegenomen omdat 
de noodzaak daartoe niet bestond. Weizsäcker illustreer-
de dit aan de hand van een voorbeeld: de benodigde 
energie om een emmer water de Himalaya op te krijgen 
is een halve kilowattuur, maar er is niemand te vinden 
die bereid is voor 10 eurocent die emmer daar heen te 

brengen. Veel energie wordt met andere woorden ver-
spild, omdat de kosten van de grondstof verwaarloosbaar 
zijn. De kosten voor het klimaat worden echter niet 
meegenomen. Weizsäcker benadrukte dat het zichtbaar 
en voelbaar maken van die kosten het voornaamste doel 
van Environmental Taxation is. 

Volgens Weizsäcker bestaat wereldwijd een grote weer-
stand tegen de zogenoemde groene belastingen. De 
weerstand vanuit het bedrijfsleven en de maatschappij 
in het algemeen kan op drie manieren worden vermin-
derd. Ten eerste kan een sectorspecifiek systeem wor-
den opgezet waarbij de hoogte van de belasting zoda-
nig wordt vastgesteld, dat de energieprijs meebeweegt 
met de efficiencyvoordelen die worden behaald in die 
sector. Op die manier zal er per saldo geen sprake zijn 
van een verslechtering van de internationale concur-
rentiepositie. Ten tweede zou de heffing buiten de be-
drijfsomzet van de onderneming kunnen worden ge-
houden door bijvoorbeeld een BTW-stijl CO2-heffing bij 
de eindgebruikers neer te leggen in sectoren die veel 
uitstoten en waar een belasting door de concurrentie 
op prijs tot grote moeilijkheden zou leiden. Ten derde 
bestaat er volgens Weizsäcker altijd de mogelijkheid om 
de vervuilers gewoon te laten vertrekken, zoals Japan 
heeft gedaan zonder dat het dat land noemenswaardige 
economische schade heeft opgeleverd.9 Als dit echter 
tot verplaatsing van de vervuiling leidt, is het klimaat 
daar per saldo niet mee gediend.

4 Environmental Taxation in Nederland

Erik Bruinsma (Ministerie van Financiën) schetste het 
Nederlandse beleid inzake Environmental Taxation.  
Nederland heeft een aantal groene belastingen inge-
voerd en vervolgens weer afgeschaft.10 De reden was 
doorgaans dat de balans tussen de kosten van het hef-
fen en de opbrengst ongunstig was. Nederland leert 
daar van en zoekt naar maatregelen waarbij de kosten 
van heffen en de opbrengst wel in balans zijn. Daar-
naast bestaat er bij de Nederlandse beleidsmaker een 
voorkeur om inelastische goederen te belasten, omdat 
de opbrengst dan beter geschat kan worden. Nederland 
kent geen expliciete CO2-belasting, maar door accijnzen 
wordt een deel van de CO2-emissie wel impliciet belast.

Ook onderkent Nederland de dubbele aantrekkelijkheid 
van een groene belasting: ten eerste het genereren van 
een belastingopbrengst en daarnaast het positieve kli-

5 VN-resolutie 69/313, 27 juli 2015.

6 VN-resolutie 70/1, 25 september 2015.

7 Idem 3.

8 A.C. Pigou, The Economics of Welfare, 1920.

9  Zie ook OECD-review, geraadpleegd via: www.oecd.org/ 

environment/country-reviews/2110905.pdf.

10  De heffingen (verpakkingsbelasting, vliegbelasting) op basis 

van de inmiddels afgeschafte Wet belastingen op milieu-

grondslag.
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G gelegd. Milne vraagt zich af of dit dan de manier is om 
ook nationaal een CO2-belasting te realiseren, waar het 
constitutionele en politieke beeld vergelijkbaar is.

Susanne Åkerfeldt (werkzaam bij het Zweedse Ministerie 
van Financiën) ging in op de Zweedse CO2-belasting. In 
Zweden bestaat al een CO2-belasting sinds 1991. Sinds-
dien is het tarief stapsgewijs verhoogd zodat bedrijven 
zich konden voorbereiden op de nieuwe kosten. Het 
doel van de stapsgewijze verhoging was voorkomen dat 
de Zweedse concurrentiepositie zou verslechteren. Het 
feit dat het Zweedse bbp sinds 1991 met 62% gegroeid 
is en de CO2-emissie met 24% is gedaald is een indicatie 
dat het aardig gelukt is, hoewel het bbp geen graadme-
ter voor de concurrentiepositie is.12 Niet alleen vervui-
lende sectoren dragen immers bij aan het bbp, het ver-
lies van concurrentiekracht in de ene sector kan worden 
gecompenseerd door een betere concurrentiekracht in 
de andere. De daling van de CO2-uitstoot ten opzichte 
van 1990 is op zich wel een unieke prestatie voor een 
ontwikkeld land.

Mikael Skou Andersen (Professor of Environmental 
Policy Analysis,Department of Environmental Science 
Universiteit Aarhus, Denemarken) gaf uitleg over CO2-
belastingen op metaniveau door antwoord te geven op 
de vraag in welke landen CO2-belastingen wel succesvol 
blijken en in welke niet. Hij stelt dat voornamelijk 
kleine landen voorop lopen met het belasten van CO2-
uitstoot. Daarnaast identifi ceert hij een verschil tussen 
landen die het Rijnlandmodel hanteren en landen die 
het Angelsaksische model hanteren. Vooral in landen 
met het meer consensuele Rijnlandmodel is het gelukt 
om CO2-belastingen in te voeren. Deze categorisering 
is niet absoluut; Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en 
Australië zijn negatieve, respectievelijk positieve uit-
zonderingen op het door Andersen geformuleerde ver-
band. Zo hebben op het moment van zijn analyse de 
meer consensuele landen Duitsland, Frankrijk en Oos-
tenrijk geen CO2-heffi ng ingevoerd en het Angelsaksi-
sche Australië wel. Het is dan ook maar de vraag of 
aangenomen kan worden dat het wel of niet invoeren 
van een CO2-belasting te maken heeft met het kapita-
listische model van een land. Andersen vindt in ieder 
geval van wel.

Conway (werkzaam bij Climate Focus13) kwam met een 
korte geschiedenis van de ontwikkeling van de uitstoot-
belastingen. Hij identifi ceert twee golven waarin CO2-hef-
fi ngen zijn ingevoerd. In de jaren negentig werden CO2-

maateffect. Bij het ontwerpen van groene belastingen 
streeft Nederland naar een zo klein mogelijke economi-
sche verstoring. Dat uit zich in praktische zin onder 
meer in de Nederlandse houding ten opzichte van Euro-
pese regelgeving. Nederland wil voorkomen dat de con-
currentiepositie verslechtert en is daarom huiverig om 
extra belastingen in te voeren. Bruinsma noemt dit de 
angst voor het waterbedeffect: het stoppen van uitstoot 
hier kan betekenen dat productie verplaatst wordt en 
de uitstoot elders alsnog plaatsvindt. In dat geval is 
Nederland niet alleen de uitstoot kwijtgeraakt, maar 
ook de economische activiteit. Dat wil Nederland niet 
en daarom richt het zich op een Europees kader om 
daarmee een level playing fi eld tussen lidstaten te ver-
zekeren.

5 Workshop: Carbon Taxes

In de eerste discussiesessie onder leiding van Irene Burgers, 
hoogleraar Internationaal en Europees Belastingrecht, 
Faculteit Rechtsgeleerdheid en hoogleraar Economics of 
Taxation, Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, kwamen verscheidene sys-
temen van CO2-belasting aan bod. Lee-Ann Steenkamp 
(Post-Doctoral Researcher Stellenbosch Universiteit, Zuid-
Afrika) beschreef het recente Zuid-Afrikaanse voorstel 
om een heffi ng op de uitstoot van CO2 te introduceren. 
De maatregel hanteert een hoge vrijstelling, zodat alleen 
de grote uitstoters uiteindelijk de heffi ng betalen. Met 
name de energievoorzieningssector in Zuid-Afrika is een 
grote uitstoter. Deze sector ligt dan ook dwars met als 
belangrijkste argument het verlies van de concurrentie-
positie. Steenkamp stelt voor de maatregel geleidelijk in 
te voeren zodat de sector zich kan voorbereiden. De 
maatregel bevat namelijk ook een beloning in de vorm 
van een gedeeltelijke vrijstelling als een lagere uitstoot 
gerealiseerd wordt. Als die effi ciencyslag nog voor invoe-
ring van een heffi ng al gemaakt kan worden, zou dat 
voor de sector uiteindelijk tot een lagere heffi ng leiden, 
daarnaast zou er direct een milieuvoordeel zijn.

Janet Milne (Professor of Law, Director Environmental 
Tax Policy Institute Vermont Law School, Verenigde 
Staten) besprak de CO2-belastingen in de Verenigde 
Staten. In vier Amerikaanse staten is een CO2-belasting 
ingevoerd of is er daartoe een poging gedaan.11 Het 
blijkt in veel staten constitutioneel erg lastig om een 
CO2-belasting in te voeren. De grondwettelijke eisen 
aan nieuwe belastingen of andere methoden om in de 
economie in te grijpen blijken zodanig dat het in de 
huidige politieke werkelijkheid lastig is een meerder-
heid te vinden. De staat Washington is de enige staat 
waar een CO2-belasting direct aan de kiezer wordt voor-

11 Resp. Washington, Oregon, Vermont en Massachusetts.

12  Zie ook: http://blogs.worldbank.org/climatechange/sweden-

decoupling-gdp-growth-co2-emissions-possible.

13  Een adviserend bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling 

van beleid en projecten die de uitstoot van broeikasgassen 

verminderen
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Gheffingen naar het model van accijnzen geïntroduceerd. 

Dit kostprijsverhogende middel bestond ook in die tijd al 
in andere sectoren en werd ook op uitstoot toegepast. 
Nadat er een tijdje weinig nieuwe CO2-belastingen werden 
ingevoerd, werd een nieuw instrument geïntroduceerd: 
een markt voor CO2-emissierechten. De EU, Australië en 
enkele Amerikaanse staten hebben bijvoorbeeld een der-
gelijk handelssysteem ingevoerd teneinde de omgevings-
kosten van CO2-uitstoot te internaliseren.14

6 Workshop: Internationale initiatieven en 
Soevereiniteit

De tweede discussiesessie, geleid door Mona Hymel 
(Arthur W. Andrews Professor of Law aan de Universiteit 
van Arizona, Verenigde Staten), ging over het spannings-
veld tussen het internationaal aanpakken van klimaat-
problemen en de soevereiniteit van staten. Een heikel 
punt bij het maken van internationale afspraken is het 
opgeven van soevereiniteit door het toestaan van con-
trole, maar ook het simpelweg door een bepaalde be-
leidssector vanuit het nationaal naar het internationaal 
recht over te hevelen. 

Ricardo Pereira (Senior Lecturer in Law, Cardiff University, 
Verenigd Koninkrijk) ging voornamelijk in op de wens 
van ontwikkelingslanden om de soevereiniteit over hun 
bodemschatten te behouden. In een VN-resolutie is 
vastgesteld dat de soevereiniteit over bodemschatten 
enkel en alleen aan ontwikkelingslanden zelf toekomt.15 
Het is alleen de vraag wat de verhouding van deze reso-
lutie is met de belastingverdragen die ontwikkelingslan-
den met ontwikkelde landen (waar hun investeerders 
gevestigd zijn) hebben gesloten of gaan sluiten. De al-
locatie van bodemschatten of de voordelen daaruit kan 
anders uitpakken dan de resolutie suggereert. Pereira 
denkt dat ontwikkelingslanden ook daarom huiverig 
zijn om belastingverdragen te sluiten. Wel denkt hij dat 
de voorgenomen transparantieverbeteringen en country-
by-country reporting kunnen helpen de ontwikkelings-
landen te overtuigen.16 Als er meer inzicht is in het be-
lasting betalen door multinationals, is in kaart te 
brengen waar de mogelijke pijnpunten in de allocatie 
van bodemschatten zitten.

Beatriz Martinez Romera (Post Doctoral Fellow Centre 
for Enterprise Liability Universiteit van Kopenhagen) 
gaf een uiteenzetting over de positie van de luchtvaart 
in het verminderen van de CO2-uitstoot. De organisatie 

voor burgerluchtvaart (ICAO) wil de CO2-emissie in de 
sector terugdringen.17 Nederland en andere landen had-
den om dat doel te bereiken een belasting op vliegtic-
kets, of wilden een dergelijke belasting invoeren, maar 
dit stuitte op veel politieke weerstand. Romera stelt 
voor om een heffing aan luchtvaartmaatschappijen zelf 
op te leggen om zo de uitstoot een prijs te geven. Het 
grote probleem daarbij is dat luchtvaartmaatschappijen 
zijn vrijgesteld van accijnzen en andere heffingen op 
brandstof.18 De heffing zal dan ook op een andere 
grondslag moeten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het 
aantal gevlogen kilometers.

7 Plenaire sessie: Innovatie van 
 milieupolitiek na Parijs 

Na het sluiten van het Verdrag van Parijs in 2015 rijst 
de vraag hoe beleidsinstrumenten aan de feitelijke im-
plementatie kunnen bijdragen. Mikael Skou Anderson 
sloot met deze vraag het inhoudelijke deel van de eerste 
dag af. Art. 4 van het Verdrag van Parijs geeft in het 
eerste lid de keiharde temperatuurdoelstellingen en het 
tijdsbestek waarbinnen deze doelstellingen moeten wor-
den gehaald. Vervolgens bepalen lid 2 en 3 dat nationa-
le bijdragen en rapportages van die bijdragen dat doel 
moeten bereiken.19 Voor zover er sprake is van beleids-
instrumenten, wordt de invulling daarvan dus aan de 
deelnemende landen overgelaten. Het woord “beleid” 
komt in het verdrag zelf niet voor. Het dichtst bij zit de 
term: niet-marktbenaderingen (non-market approaches) 
uit art. 8. Deze term geeft aan dat er meerdere manie-
ren zijn voor landen om hun bijdrage aan de algemene 
doelstellingen te leveren; dat lijkt een aansporing tot 
het vormen van beleid.

Als een land beleid heeft gemaakt, wordt dit vervolgens 
door een Forum geëvalueerd op effectiviteit.20 Voor alle 
landen geldt dat hun maatregelen door het Forum op 
dezelfde manier worden beoordeeld en worden vergele-
ken met andere landen. Informatie over wat wel en niet 
werkt zal door het Forum met verdragslanden worden 
uitgewisseld, zodat beleidsmakers daar bij hun nieuwe 
plannen rekening mee kunnen houden. Op die manier 
wordt een poging gedaan om landen te helpen de doel-
stellingen van het verdrag zo goed en efficiënt mogelijk 
te halen.

14 EU: Richtlijn 2003/87/EC.

 Australië: Clean Energy Act 2011.

 Verenigde Staten: idem 11.

15  General Assembly resolution 1803 (XVII), 14012-1962.

16 Actiepunt 13 van het OECD BEPS-rapport van 2015.

17  Zie ook persbericht van de ICAO: www.icao.int/Newsroom/

Pages/New-ICAO-Aircraft-CO2-Standard-One-Step-Closer-To- 

Final-Adoption.aspx.

18 Art. 15 en 24 van het Verdrag van Chicago, 1944.

19 Idem 3.

20  Aanhef onder III ‘Decisions to give effect to the Agreement’, 

punt 34, Verdrag van Parijs, 12 december 2015.



174 Weekblad fiscaal recht . 7177 . 2 februari 2017
VE

RS
LA

G 8 Workshop: Groene Belastingen

De tweede dag van het congres begon met de derde dis-
cussiesessie. In deze sessie wordt het fenomeen groene 
belasting breder getrokken dan alleen heffi ngen op 
CO2-uitstoot. Roberta Mann (Professor of Business Law 
Universiteit van Oregon, Verenigde Staten) beet het 
spits af met een onderzoek naar de milieugevolgen van 
overgewicht. Veel tot overgewicht leidende voedselpro-
ducten bevatten ingrediënten die van mais afkomstig 
zijn (bewerkt voedsel). In de Verenigde Staten wordt 
veel mais geproduceerd met behulp van kunstmest. 
Mann focust op de schadelijke stoffen afkomstig van de 
maisteelt met kunstmest, die via de Mississippi naar de 
Golf van Mexico stromen en daar schade aan het eco-
systeem berokkenen. De specifi eke behoefte aan mais 
voor ongezond voedsel leidt dus ook tot milieuproble-
men elders. Mann stelt voor een voedselbelasting te 
heffen op basis van bepaalde stoffen die gebruikt zijn 
om de ingrediënten te vervaardigen. Op deze manier 
wordt ongezond eten duurder en wordt het gebruik van 
kunstmest ontmoedigd. Als de schadelijke stoffen in 
kunstmest echter niet meer gebruikt worden, waardoor 
heffi ng achterwege kan blijven, wordt het doel van het 
duurder maken van ongezond eten niet langer gehaald. 
Het voedseldoel van de belasting gaat dan aan het suc-
ces van het milieudoel ten onder. De poging om een be-
lasting zowel een gezonde voedingsdoel als een milieu-
doel te laten halen lijkt dan ook vrij ambitieus.

Johan Westlund (werkzaam bij het Zweedse Ministerie 
van Financiën) beschreef een voorstel voor een nieuwe 
groene belasting in Zweden.21 Het doel van die heffi ng 
is om gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk uit huishou-
dens te weren door het gebruik van gevaarlijke stoffen 
in consumentenproducten te gaan belasten. Het gaat 
om een accijns geheven op basis van de aanwezigheid 
van een bepaald aantal stoffen genoemd in de Gecom-
bineerde Nomenclatuur (GC), in een consumentenpro-
duct.22 Het voordeel van het aansluiten bij de GC-richt-
lijn is dat de stoffen in deze richtlijn heel precies 
gedefi nieerd zijn. Producenten van consumentenpro-
ducten hebben daarnaast al met deze terminologie te 
maken, wat implementatie zou moeten vergemakkelij-
ken. Er wordt in eerste instantie geheven op basis van 
het gewicht van een product. Vervolgens wordt een be-
lastingaftrek toegestaan als de producent bewijst dat 
de stoffen uit de nomenclatuur niet in zijn product 
zitten. Zo wordt de bewijslast dus omgekeerd. Dit leidt 
tot een voor de belastingadministratie eenvoudige hef-
fi ng op gevaarlijke stoffen. Dit moet producenten aan-
sporen tot het zo min mogelijk gebruiken van gevaar-
lijke stoffen in hun producten.

Anna Theeuwes (werkzaam bij Shell, maar aanwezig na-
mens VNO-NCW en MKB-Nederland) presenteerde het 
raamwerk dat VNO-NCW gebruikt om groene belastingen 
te beoordelen. De angst van VNO-NCW is vooral dat een 
slecht ontworpen heffi ng een sterke negatieve impact 
op bedrijven kan hebben zonder dat het milieudoel ge-
haald wordt. Daarnaast moet voor invoering van een 
nieuwe groene belasting nagegaan worden of er niet 
een groot risico op belastingvlucht is. In het raamwerk 
wordt voorts de effectiviteit (doelbereiking) van ver-
schillende mogelijke instrumenten vergeleken. Ook 
wordt gekeken of een maatregel wel in het belastingsys-
teem als geheel past. Het interessante aan het raam-
werk is het vereiste dat een groene belasting niet tot 
lastenverhoging zou mogen leiden. Op het feit dat dit 
voorbijgaat aan het doel van een groene belasting (na-
melijk een lastenverhoging op vervuilende activiteiten) 
antwoordde Theeuwes dat wat haar betreft een groene 
belasting vooral ziet op het bewerkstelligen van een 
cultuuromslag. Lastenverhoging zou een verslechtering 
van de concurrentiepositie betekenen, met name als dit 
enkel op nationaal niveau zou worden ingevoerd. Uiter-
aard is VNO-NCW daar fel tegen gekant. De vraag blijft 
echter wel of het niet juist de door de heffi ng geïntro-
duceerde lastenverhoging is die de gewenste cultuurom-
slag teweegbrengt.

9 Plenaire sessie: Verbinden van 
 maatregelen

Belangrijk voor het hoofdonderwerp van dit congres 
(smart instrument mixes) is de onderlinge verhoudingen 
van emissiehandelssystemen en andere heffi ngen op 
uitstoot. Het emissiehandelssysteem is bedacht door de 
Canadese hoogleraar Economische Geschiedenis John 
Dales.23 Een systeem waarin het recht tot uitstoot kan 
worden gekocht, levert een duidelijkere marktwaarde aan 
uitstoot op dan een belasting. Dat werkt beter als prikkel 
tot effi ciency dan een vaste prijs die van overheidswege 
wordt opgelegd, is de redenatie. Een probleem daarbij is 
dat meerdere systemen door afzonderlijke overheden 
kunnen worden ingevoerd, waardoor er verschillende sys-
temen naast elkaar bestaan. Als in dat geval een grote 
onderneming in verschillende jurisdicties actief is, kan 
het zijn dat de activiteiten onder meerdere handelssyste-
men vallen. Er kan cumulatie optreden, of onduidelijk-
heid over welk systeem op welk onderdeel van jurisdictie 
de overschrijdende activiteiten een systeem van toepas-
sing is. Michael Mehling (Deputy Director of the Center 
for Energy and Environmental Policy research van het 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Verenigde 

23  J. H. Dales, Pollution, Property and Prices an Essay in 

 policy-making and Economics, University of Toronto Press, 

1968.

21 Regeringens proposition 2016/17:1.

22 Verordening (EEG) 2658/87.
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GStaten) presenteerde de stand van zaken in het onder-

zoek hieromtrent en kijkt voornamelijk naar het “linken 
van emissiesystemen”.

Emissiesystemen zijn aan elkaar gelinkt als een uit-
stootrecht van de ene jurisdictie voldoet aan de voor-
waarden van een andere jurisdictie en daar ook als  
zodanig geldt.24 Er zijn meerdere verbindingen van sys-
temen denkbaar. Zo kunnen emissiehandelssystemen 
aan elkaar worden verbonden (homogene link), maar 
ook kan bijvoorbeeld een accijns op CO2 met een han-
delssysteem worden verbonden (heterogene link). Het 
leggen van een heterogene link is juridisch ingewikkel-
der dan een homogene link, het voorbeeld van Mexico 
bewijst echter dat het wel mogelijk is.25 Op dit moment 
is dit slechts één van de weinige voorbeelden van ver-
bonden maatregelen. In de toekomst is volgens Mehling 
een situatie van een gelinkt systeem in OESO-verband, 
een systeem van een aantal afzonderlijke of regionaal 
gelinkte nationale systemen denkbaar.

Xavier Labandeira (Professor of Economics Universiteit 
van Vigo, Portugal en European University Institute, 
Florence, Italië) benadrukte in zijn presentatie over 
 Europese Instrument Mixes toe dat als systemen een-
maal gelinkt zijn, zoals in de EU met het ETS, er wel 
een risico op dubbele CO2-belasting is als er unilaterale 
maatregelen naast de Europese ETS worden ingevoerd.

10  World Trade Organisation (WTO)

Aik Hoe Lim (Directeur Trade and Environment Division 
WTO) benaderde maatregelen tegen klimaatverandering 
vanuit een WTO-perspectief. Naast klimaatverdragen zijn 
er namelijk ook handelsverdragen gesloten. Het GATT-
verdrag is een voorbeeld van een dergelijk verdrag.26 Het 
verdrag verbiedt willekeurige handelsbelemmeringen.  
Het invoeren van een klimaatmaatregel zou de interna-
tionale handel kunnen belemmeren, omdat bepaalde im-
portproducten door de maatregel duurder worden. Wordt 
een maatregel echter consequent ingevoerd en wordt zo-
wel binnenlandse als buitenlandse productie evenredig 
getroffen, dan is de maatregel toegestaan. Het mag, met 
andere woorden, bij de invoering van een maatregel niet 
gaan om een impliciete importheffing. Milieumaatregelen 
kunnen als ze niet evenredig zijn alsnog worden toege-
staan wanneer de uitzondering van art. 20 GATT-verdrag 
(specifieke regeling voor Environmental Policies) wordt 

toegepast. De bewijslast ligt echter bij het land dat de 
belemmerende maatregel invoert. Dit land moet bewijzen 
dat aan de uitzonderingsvoorwaarden is voldaan. Omdat 
de procedure bij de WTO een lastige en onzekere rechts-
gang is, denkt Lim dat landen het niet op art. 20 aan 
willen laten komen. 

11  Organisation for Economic  
Co-operation and Development  
(OECD/OESO)

De OESO-afgevaardigde Kurt van Dender (hoofd van de 
Tax and Environment Unit van het Center for Tax Policy 
Administration) presenteerde de uitkomsten van een rap-
port dat twee dagen na het congres gepubliceerd werd.27 
Dit rapport beschrijft de huidige stand van zaken om-
trent klimaatmaatregelen in de OESO-leden. De maatstaf 
voor de beoordeling is in hoeverre de prijs die in een 
land op een ton CO2-uitstoot staat voldoet aan de richt-
prijs van 30 euro per ton. De prijs op CO2 in onder andere 
de sectoren wegverkeer, elektriciteit en industrie is in 
kaart gebracht. De sector wegverkeer werd door Van  
Dender uitgelicht, Nederland scoort namelijk op dat ge-
bied het beste onder de OECD-leden.28 De prijs voor CO2-
uitstoot is door de accijnzen op brandstof in Nederland 
namelijk hoog. Dit resultaat kon dan ook op goedkeuring 
van de aanwezigen rekenen. Uit een recent CBS-rapport 
blijkt echter dat de sector wegverkeer niet illustratief is 
voor het gehele Nederlandse klimaatbeleid, “Nederland 
scoort een groene onvoldoende”, aldus Trouw.29

12  Afsluiting

Congresorganisator Stefan Weishaar (Universitair 
Hoofddocent Vakgroep Belastingrecht en Rechtsecono-
mie van de Rijksuniversiteit Groningen) sloot het con-
gres af. Hij bedankte de aanwezigen en de sprekers. 
Ook bedankte hij het sturingscomité voor de locatie-
keuze. Het 18e congres zal volgend jaar plaatsvinden 
in Tucson, Arizona.30

27  Rapport ‘Effective Carbon Rates’ van de OECD, 26 september 

2016, geraadpleegd via: www.oecd.org/tax/effective-carbon-

rates-9789264260115-en.htm.

28 Idem 28, p. 110.

29  Frank Straver, ‘Nederland Scoort Groene Onvoldoende’, Trouw, 

4 december 2016, geraadpleegd via: www.trouw.nl/tr/nl/ 

13110/Klimaatverandering/article/detail/4408475/2016/ 

11/04/Nederland-scoort-groene-onvoldoende.dhtml.

  Rapport ‘Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland, 

Centraal Bureau voor de Statistiek, 4 november 2016 geraad-

pleegd via: www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/44/nederland-

nog-niet-duurzaam-op-alle-vn-doelen.

30 https://law.arizona.edu/gcet18.

24 E. Haites in 2003.

25  In Mexico zijn de systemen voor emissierechtenhandel, duur-

zaamheidscertificaten en fossiele brandstoffen aan elkaar 

gelinkt.

26  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947),  

55 UNTS 194; 61 Stat. pt. 5; TIAS 1700.


