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1 PROBLEEMFORMULERING 

1.1 Inleiding 

Het broeikasprobleem is een van de belangrijkste milieuproblemen waarmee de wereld 

momenteel geconfronteerd wordt. De beleidsvoorstellen varieren van een volledig 

afwachtende houding tot een rigoureus beleid van emissieveI i11indering van 

broeikasgassen. Belgie heeft zich in dit kader al verbonden om de CO2 emissies in 2000 te 

reduceren met 5 % t.o. v. het niveau van 1990. Yoor de langere termijn hebben de meeste 

industrielanden als richtlijn nog veel sterkere reducties aanvaard (-20% tot -50 %). 

De tijd van de vrijblijvende verklaringen is voorbij. Belgie en de EG moeten kleur 

bekennen op de Wereld Milieu Top in Rio de Janeiro, daarenboven moet stelling genomen 

worden rond de 10 $ per vat olie en~rgie- en of koolstotbelasting2 voorgesteld door de 

EG-Commissie. 

Willen we deze problematiek wetenschappelijk benaderen moeten we de verschillen in 

beleidsvoorstellen terug kunnen brengen tot verschillen in hypothesen op drie vlakken: de 

natuurwetenschappel!jke, de ethische en de economische dimensie. Een discussie onder 

economen heeft slechts zin indien zij dezelfde aannames hanteren voor de twee andere 

domeinen. 

In dit hoofdstuk wordt daar'om eerst een natuurwetenschappelijke probleemschets gegeven. 

Vervolgens leggen we de nadruk op de probleemeigenschappen die voor de keuze van 

beleidsoplossingen cruciaal zijn en splitsen we het broeikasvraagstuk op in vragen op 

wereldvlak, vragen op EG-niveau en tensfotte vragen op nationaal of gewestelijk niveau. 

Elk probleemniveau wordt in een hoofdstuk behandeld. 

Op wereldniveau zijn er twee vragen. Ten eerste moet beslist worden in welke mate men 

de broeikaswerking wil tegengaan: hoe groot zijn de kosten en baten van verschillende 

2 Het gaat hier om cen taks die in het geval van ruwe olic nccrkomt 01' een bclasting van 10 $ per vat olie. Bij een 
energietaks worden aile cnergievonnen per ecnhcid energie op dezelfde wijze belast, wat ook hun koolstofinhoud is. Bij een 
koolstofbelasting wordt er bij de vcrtaling van de hclasting 01' olic naar andere energievormen rekening gehouden met de 
met de relatieve hoeveelheid koolstof die er zit in ccn ecnheid encrgie onder de vorm van aardgas (70 %) of steenkool ( 130 
%) ten opzichtc van de hoeveclheid k{)olstof in cen cenheid encrgie onder de vorm van olie ( 100 %). Deze 
koolstofbelasting kan ook omgczct worden in een belasting per eenheicl koolslof. Aangezien cen ton olie overeenkomt met 
7.5 vaten en cen ton olic 0.837 ton koolstof bevat is cen 10 S per vat oli" belasting gelijk aan een belasting per ton koolstof 
van 90 $. 
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emissiescenarios voor de wereld. Ten tweede moer gezochr worden naar vormen van 

internationale samenwerking die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk landen meewerken en 

dar het objectief wordt gehaald tegen de laagste kost. 

In het derde hoofdstuk komen de vragen op EG niveall aan bod. De belangrijkste vraag is 

hier het instrument om de vermindering van broeikasgassen (hoofdzakelijk CO2) te 

realiseren. Is het gebruik van het belastingsinstrument gerechtvaardigd of zijn normering 

en reglementering beter geschikt en welke vOlm moet een dergelijke belasting dan 

aannemen? 

In het vierde hoofdstuk wordt teruggekomen op de Belgische en Gewestelijke 

problematiek: hoe kan Belgic haar doelstelling realiseren en indien dit door middel van 

een Europese energie-koolstofbelasting gebeurt wat moet her dan doen met de 

opbrengsten? 

1.2 NatuurwetenschappeIijke Probleemomschrijving 3 

De aarde heeft steeds als een broeikas gewerkt : de invallende zonnestralen worden ten 

dele geabsorbeerd door de aarde en ten dele terug uirgesrraald in een vorm die door de 

atmosfeer als broeikasfilrer wordr tegengehollden. Deze broeikaswerking is in een bepaalde 

mate noodzakelijk om een voldoende hoge te111perarllllr op aarde te behouden. De laatste 

200 jaar heeft de mens, door het steeds stijgende energiegebruik de llitsroot van 

broeikasgassen verhoogd met als gevolg dat de concentratie van broeikasgassen in de 

atmosfeer steeg. Dit zou reeds tot een lichre te111peraruUfsverhoging aanleiding gegeven 

hebben. Het verderzerren van deze trend ZOll tot vee I grotere te111peratuursstijgingen leiden . I 

met sterke klimaatschom111elingen tot gevolg. 

De broeikasproble111atiek is voor het ogenblik te beschouwen als een wetenschappelijke 

hypothese waarvan nog verschillende schakels moeren geverifieerd worden. De twee 

belangrijkste schakels zijn ten eerste her verband tussen de economische ontwikkeling en 

de emissie van broeikasgassen en ten rweede de relatie tussen de verhoogde emissies en de 

effecten op het kli111aat en de economische en sociale gevolgen hiervan. 

3 Voor een meer uitgebreide inleiding tot deze problematick kan men terccht bij lEyckmans (1992). 

o 
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Wat betreft de verhoo!;de emissie vall hroeikaSR{lSSen is de centrale stelling dat door de 

economische groei en de bevolkingsgroei het energieverbruik en de netto-uitstoot aan CO2 

en andere broeikasgassen4 in de toekomst drastisch wilen stijgen. Drijvende krachten 

achter de groei van de CO2 uitstoot zijn de bevolkingsgroei en de energiebehoeften van de 

ontwikkelingslanden (het energieverbruik van de ontwikkelingslanden die 75 % van de 

wereldbevolking vertegenwoordigen bedraagt per hoofd ~Iechts 15 % van het gemiddeld 

energieverbruik van de geYndustrialiseerde landen), de economische groei in de 

ontwikkelde landen en het toenemend verbruik van de meer CO2-intensieve steenkool. 

Deze energievollll is inderdaad beschikbaar in vee I grotere hoeveelheden dan olie en gas 

zodat hij op tellllijn bt:langrijker zal worden. 

Afremmende krachten zijn de technologische vooruitgang op het vlak van de efficientie in 

het energieverbruik en het schaarser worden van de fossiele energie. Dit heeft 

prijsverhogingen tot gevolg met als effecten meer energiebesparingen en meer kansen voor 

hernieuwbare en nucleaire energie. 

De samenhang tussen deze verschillende factoren is complex en eenvoudige extrapolatie

oefeningen hebben in dit domein reeds dikwijls tot grote fouten geleid. Bij scenario

oefeningen waar systematisch de onzekere parameters (inputgegevens en modelstructuur) 

afgezocht worden (zonder even wei een gericht broeikasbeleid te voeren) op een termijn 

van respectievelijk 2025 en 2050 vindt men resultaten voor de CO2 uitstoot per jaar die 

gaat tot een vervijfvoudiging (REILL Y,EDMONDS,GARDNER en BRENKERT (1987». 

V oor het ogenblik is dus zonder beleidsbijsturing minstens een verdubbeling van de CO2 

uitstoot op een termijn van 30 tot 50 .iaar te verwachten. 

De bei"nvloeding van het klimaat door de broeikasgasemissies is ook nog het onderwerp 

van veel wetenschappelijke controverses. De emissies van broeikasgassen worden 

verspreid over de atmosfeer en worden, na gedeeltelijke absorptie door de natuur, 

geaccumuleerd in de atmosfeer. Deze extra concentratie zorg! voor verhoogde 

broeikaswerking voor de komende decennia. De eerste echte effecten zijn nochtans slechts 

te verwachten met een vertraging van 30 a 50 jaar omwille van de thermische 

4 In het vervolg zullen we ons in hoge mate loespitsen op de C02 uilslool die het belangrijkste brocikasgas is. Een ton 

C02 bevat 0.273 ton koolstof. 
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bufferwerking van de oceanen. Het gaat nog steeds om wetenschappelijke hypotheses. De 

in het verre verleden gevonden samenhang tussen verhoogde CO2 concentraties en 

verhoogde temperatuur kan namelijk ook het resultaat zijn van lange temlijn 

schommelingen in het klimaat die de CO2 emissie indirekt bei"nvloed hebben (het kip en 

het ei probleem). De samenhang tussen CO2 concentratie en temperatullfstijging op de 

korte termijn (laatste 150 jaar) is anderzijds nog te klein ten opzichte van de natuurlijke 

variabiliteit om statistisch voldoende significant te zijn. 

Momenteel wordt aangenomen dat een verdubbelde CO2-concentratie in de atmosfeer 

aanleiding geeft tot een temperatuurstijging vim 1.5 tot 4.5 Co en tot klimaatwijzigingen 

over gans de wereld waarvan de aard moeilijk te vootspellen is (lPCC, I 990). 

1.3 De economische karakteristieken 

Voor de beleidsaspecten van de broeikasproblematiek zijn er vier eigenschappen van groot 

belang: de global commons problematiek, de kosten nu - baten later dimensie, de 

onzekerheid en tens lotte de meetbaarheid van de emissies. 

a) Het betreft een typisch global commonsprohleem omdat de emissies van broeikasgassen 

gemengd worden in de atmosfeer en daar dezelfde effecten zullen hebben, wat ook hun 

oorsprong is. Heel de wereld ondergaat dus de gevolgen van de individllele 

emissiebeslissingen. 

Dit geeft meestal aanleiding tot een gedrag bij de vervllilers waarbij elke vervlliler bij zijn 

beslissingen tot emissiereductie enkel rekening zal hOllden met de positieve gevolgen· voor 

hemzelf maar niet met de positieve gevolgen voor de anderen. Dit betekent dat, zelfs 

indien het efficient ZOli zijn om de emissies sterk te redllceren, de vervllilers, aan zichzelf 

overgelaten, daar niet toe zullen komen. 

Een ander gevolg van deze global commons dimensie is dat, zelfs indien de mogelijkheid 

bestaat om door middel van een intemationaal akkoord of door midCiel van een algemeen 

geldende reglementering een hoger bestrijdingsniveall af te spreken, elk individu er 

voordeel bij heeft niet aan het akkoord deel te nemen. Dit staat bekend als het "vrijbuiters" 

probleem: men kan diegenen die niet aan de inspanningen deelnemen niet llitsllliten van de 

gunstige effecten van de milieu-inspanningen. 

o 
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b) Door de inertie van de interactie emissies - klimaatverandering zullen de huidige 

emissieverminderingen slechts baten meehrengen voor de toekomstige generaties. De baten 

gaan naar onze kleinkinderen en vooral achterkleinkinderen omdat de stock van 

broeikasgassen ongeveer 200 jaar lang actief blijft. Het fossiel energieverbruik van 1992 

zal het klimaat be"invloeden tussen 2030 en 2300. 

Toekomstige individuen kunnen onmogelijk zelf voor hun rechten opkomen. Hun rechten 

kunnen enkel gevrijwaard worden door ethische principes te aanvaarden. Het principe van 

de duurzame ontwikkeling is een dergelijk ethisch principe. Dit criterium vereist dat de 

produktie- en consumptiemogelijkheden van de toekomstige generaties niet 

gehypothekeerd worden. Het probleem zit in de interpretatie van het principe. 

Gelnterpreteerd in de meest absolute zin betekent het dat de broeikasgasconcentratie niet 

zou mogen toenemen want dit zou de mogelijkheden van de toekomstige generaties in 

gevaar kunnen brengen. In een minder strakke interpretatie kunnen we stellen dat het 

geheel van de kapitaalstock (zowel de staat van de natuur als het artificieel kapitaal zoals 

kennis en infrastruktuur) niet kleiner mag worden. Oit zou betekenen dat CO2-emissies nu 

nog ethisch aanvaardbaar zouden zijn voorzover zij gecompenseerd kan worden door 

hogere materiele consumptiemogelijkheden die eventueel aan de toekomstige generaties 

kunnen doorgegeven worden. Het is dit laatste criterium dat we impliciet in de rest van 

deze tekst hanteren. We gaan dus kosten en baten voor verschillende generaties optellen. 

c) De uiteindelijke effekten op het klimaat van een verhoogde CO2 uitstoot zijn onzeker en 

onomkeerbaar. Zelfs na een intensivering van de onderzoeksinspanningen zal deze 

onzekerheid in grote mate blijven bestaan. Onomkeerbaarheid betekent hier dat eens de 

verhoogde concentratie en het klimaateffekt er is, de CO2 concentratie niet snel aangepast 

kan worden, het gaat immers om een stock opgebouwd gedurende de laatste 100 a 200 

jaar. In principe hebben we de keuze tussen adaptieve en preventieve strategieen. 

Adaptieve strategieen impliceren dat men de gebeurtenissen afwacht en wanneer de 

nieuwe klimaatomstandigheden zich beginnen aan te kondigen men zich probe err aan te 

passen aan het nieuwe klimaat (hogere dijken, andere teelten). Een ander meer 

speculatieve adaptieve strategie bestaat erin het broeikasverschijnsel zelf tegen te gaan 

door klimaatbei"nvloeding (bijv. door het wijzigen van de samenstelling van de atmosfeer). 
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Preventieve strategieen daarentegen proberen de uitstoot van broeikasgassen te beperken 

en zo de mogeJijke problemen te vermijden. 

Over de gepaste adaptieve strategie moet nu nog niet beslist worden, wei moet men nu 

beginnen met de onderzoeksinspanningen op te drijven. Over de preventieve strategie 

daarentegen moet nu weI beslist worden omdat elke emissie die nu plaatsvindt de 

komende 200 jaar kan bijdragen tot kJimaatverstoringen. Het onomkeerbare karakter van 

het broeikasverschijnsel betekent dat de preventieve strategie een verzekeringsaspect heeft 

en dus een optiewaarde heeft: men is bereid Illi te beutlen om de mogelijkheid van grote 

risico's te ontlopen zelfs indien men er gemiddeld genomen iets bij verliest. 

d) Een laatste belangrijke eigenschap van de uitstoot van de meeste broeikasgassen en 

inzonderheid van CO2 is de mogelijkheid om deze emissies direct of indirect te meten 

zonder teveel kosten. Oit kan het gemakkelijkst gebeuren door het opvolgen van het 

energieverbruik per soort. De meetbaarheid van de potentiele CO2 emissie brengt mee dat 

een ruim gamma van beleidsinstrumenten kan ingezet worden voor de bestrijding van deze 

emissies, o.m. ook produktbelastingen openergieprodukten. 

1.4 Een hierarchie van vragen 

Willen we dit beleidsvraagstuk aanpakken dan moeten we ook rekening houden met de 

bestaande instituties: welke overheid kan in welk domein met welk instrument iets 

afdwingen. 

Wanneer we deze probleemkarakteristieken bekijken binnen de huidige instellingen 

bekomen we het schema in T ABEL 1. Er is een onderscheid gemaakt naar drie 

bevoegdheidsniveaus: het wereldniveau, het EG-niveau en het Nationaal of Gewestelijk 

niveau. De uitkomsten op het hoogste echelon bepalen de probleemstelling op de lagere 

echelons. 

Aangezien het om een wereldprobleem gaat dient daar in eerste instantie de vraag opgelost 

te worden welke totale emissiereductie er verantwoord is, hoe deze inspanningen best 

verdeeld worden over de landen en met welk type van internationale overeenkomst 

iedereen kan aangezet worden om bij te dragen tot een oplossing. Een goed internationaal 

I 

! I 
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akkoord houdt in principe veel meer in dan eenzelfde procentllele vermindering van 

broeikasgasemissies voor alle landen en kan compensaties tussen landen en een systeem 

met verhandelbare emissierechten bevatten. 

Eens emissie-objectieven vastgesteld zijn per land of wereldzone, kan men binnen elk van 

deze zones of landen de instrumenten kiezen die deze objectieven het best bereiken. In het 

geval van Belgie liggen er reeds veel bevoegdheden op het vlak van de EO zodat er eerst 

op dat niveau moet overlegd worden. De uitkomsten daar bepalen dan het nationaal of 

Oewestelijk miliellbeleid. Op EG niveau moet er beslist worden over prodllktbelastingen 

en normen op prodllkten. Daarnaast moeten ook binnen de EG de emissieobjectieven 

afgesproken worden. 

Tenslotte moet op Belgisch en Gewestelijk niveall nagegaan worden welke complementaire 

instrumenten er kunnen ingezet worden (infomlatie, subsidies, wettelijk kader, normen) en 

hoe de inkomsten lIit de prodllktbelastingen best besteed worden. 

De interdependentie loopt niet enkel van boven naar beneden, van het wereldniveau naar 

het nationaal of individlleel niveau: het is dllidelijk dat de kellze op wereldniveau zal 

afhangen van de wijze waarop de verschillende landen erin slagen de emissiedoelstellingen 

te halen zonder te grote kosten. 

De hierarchische voorstelling mag ons ook niet verleiden tot een enge interpretatie van 

onze beleidsmogelijkheden. Belgie kan als klein land door goed gedocllmenteerde en 

wetenschappelijk onderbollwde standpllnten en lobbywerk op EO en wereldniveau de 

oplossing in haar richting beYnvloeden. lnzake internationale milielldossiers is Belgie de 

laatste jaren nochtans steeds achter de feiten aangehold. Dit is grotendeels te verklaren 

door een onduidelijke bevoegdheidsverdeling en een gebrekkig llitgebouwde nation ale 

milieuadministratie. 



TABELI 

STRUKTUUR VAN C02 REDUCTIEPROBLEEM 

Vragen: OPTIMAAL NIVEAU VAN EMSSIEREOUCTIE IN DE WERELD (KOSTEN VERSUS BATEN) 

WElKE VORM VAN INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN 

antwoorden: Emissieobjectieven voor landengroepen 
prijzen van emissierechten 

gegeven: broeikasfonds 

Vragen: KEUZE VAN HEr TYPE VAN INSTRUMENT VOOR C02 BELEID (belastingen, subsidies enz.) 

VERDEUNG VAN DE KOSTEN EN EMISSIEOBJECTIEVEN OVER DE UDSTATEN 

antwoorden: richtlijnen voor instrumentenkeuze I 
intra EC transfers I 

gegeven: 

Vragen: WElKE COMPLEMENTAIRE INSTRUMENTEN 
GEBRUIK INKOMSTEN VAN EKOBELASTINGEN 
ADMINISTRATIEVE IMPLEMENTATIE 

---- --_._-

GEZINNEN EN BEDRIJVEN 

0-

WERELD NIVEAU 

EEGNIVEAU 

NATIONAAL 
GEWESTELlJK 
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2 VRAGEN OP WERELDVLAK 

2.1 Het afwegen van baten en kosten 

Het broeikasverschijnsel stelt de wereld voor een moeilijk vraagstuk. De economische 

kosten verbonden aan de verhoogde broeikaswerking zijn hoogst onzeker en worden 

geraamd tussen 0.1 en 5 % van het BNP (LAURMAN (1989) en NORDHAUS (1991)). 

De kosten van klimaatverandeting zijn ongelijk verdeeld: sommige landen kunnen veel 

verliezen, anderen wuden er zelfs bij kunnen winnen. Bepaalde eilandengroepen kunnen 

door de stijging van de zeespiegel van de kaart verdwijnen, andere zones zouden kunnen 

genieten van een milder klimaat enz .. 

Er moet nu beslist worden hoever w,e willen gaan in het voeren van een preventieve 

strategie. Dit kan gebeuren door het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. De 

belangtijkste hier zijn CFK's 5 en CO2, Aangezien voor CFK's reeds een akkoord 

bestaat, gaat het nu vooral om de beprking van de CO2 llitstoot. Aangezien er nog geen 

haalbare oplossingen zijn om de CO2 te recyc1eren betekent een preventief beleid 

hoofdzakelijk energiebesparingen en mindel' koolstofintensieve energie gebruiken: gaande 

van de koolstofintensieve steenkool over olie en aardgas tot de koolstofvrije nllcleaire 

energie en de hernieuwbare (wind,zon,hydro) energieen. 

De optimale oplossing be staat erin de emissieredllctie zover te drijven dat de marginale 

kost van emissieredllctie van een eenheid CO2 nll gelijk is aan de marginale schade die 

deze extra eenheid zal aanrichten in de periode 2030-2300. 

Een van de weinigen die het waagden deze oefening llit te werken was NORDHAUS 

(1991,b). De marginale kostencurves voor emissieredllctie die hij uit de literatuur 

distilleerde zijn gegeven in Figuur 1. Er zijn vier marginale kostencurves opgenomen. Een 

curve met de marginale kosten voor CFK reductie, een voor de CO2 reductie, een voor 

herbebossing en tenslotte een totale marginale kostencurve die de reductiemogelijkheden 

achter de drie afzonderlijke curves ordent in functie van stijgende marginale kost. Alle 

5 CFK's zijn inerte stofl'en die ondcnnccr gebruikt worden in spllitbllssen en in isolatietoepassingen. 
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curves zijn teruggebracht naar dezelfde dimensie "procentuele CO2 vermindering" door 

gebruik te maken van het broeikasequivalent van CFK's en van herbebossing in termen 

van CO2, De marginale kostencurve wordt gevormd door aile mogelijkheden tot 

broeikasreductie te ordenen in functie van stijgende kosten per eenheid. Een marginale 

kostencurve stijgt dus altijd omdat men veronderstelt dat eerst de goedkoopste 

mogelijkheden gebruikt worden. De horizon tale as geeft de procentuele reductie ten 

opzichte van een referentiescenario weer. In dit referentiescenario wordt verondersteld dat 

er geen enkele extra inspanning gebelllt om de broeikasgasemissies te vemlinderen. Uit 

deze figuur blijkt duidelijk dat de goedkoopste mogelijkheden voor het terugdringen eerst 

en vooral liggen bij de reductie van CFK's maar dat dit potentieel beperkt is: de marginale 

kost stijgt dan zeer snel. Vanaf dat punt moet men overstappen naar de CO2 reductie. Het 

herbebossen lijkt weinig interessant6. Aangezien in het kader van de bestrijding van de 

aantasting van de ozonlaag reeds internationale overeenkomsten bestaan om het gebruik 

van CFK's sterk te reduceren kunnen we ons in het vervolg concentreren op de tweede 

goedkoopste mogelijkheid nl. de reductie van CO2 emissies die onlosmakelijk verbonden 

zijn aan het fossiele energieverbruik (steenkool,olie en aardgas). De goedkoopste 

oplossingen voor CO2 emissiereductie zijn wellicht eerst kleine energiebesparingen 

gevolgd door brandstofsubstitutie tLlssen fossiele brandstoffen (gas i.p.v. steenkool) om dan 

te eindigen met de duurdere technieken zoals hernieuwbare energie en de meer complexe 

energiebesparingstechnieken. De marginale kostencurve stijgt: een extra ton koolstof 

reductie kost aan de marge rond de 20 $ per ton indien men nog maar een kleine CO2 

reductie inspanning gedaan heeft (10 %), wanneer men reeds aan een reductie met 40 % 

zit, kost een extra ton misschien reeds 100 $ of meer, nog grotere reducties worden erg 

moeilijk. Figuur 2 geeft de totale kosten van emissiereductie van broeikasgassen weer. De 

totale kost wordt berekend door de oppervlakte te nemen onder de totale marginale 

kostencurve (de meest rechts gelegen curve die de goedkoopste mogelijkheden verzamelt). 

De kosten van emissiereducties kunnen nog ingeschat worden. Heel anders zit het met de 

baten: de onzekerheid is daar erg groot. Het inschatten van de baten vergt drie stappen. 

6 Dit betekent zeker niet dat de onlbossing in de wcreld niel moel geslopl worden. Dc beslaandc bossen hebben namelijk 
nog veel andere functies dan het vasthouden van koolslof. Wal er weI bewcerd wordl is dat herbcbossing per eenheid 

geYnvesteerde BF mindcr effektief is in het vaslhouden van CO, dan cncrgicbcsparing. 

o 
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Elke eenheid CO2 die nu uitgestoten worth zal bijdragen tot de broeikaswerking in de 

periode 2020 tot voorbij 2200. De eerste stap bij de berekening van de baten van een 

vermindering van de broeikasgasemissies is het inschatten van de gunstige effekten op de 

klimaatvariabelen in elk van die jaren. De volgende stap is dan die invloed op het klimaat 

monetair te waarderen: bijv. vermeden kosten van dijkverhoging, minder oogstverliezen 

enz .. De laatste stap is dan de schadeverl1lindering gedurende die 200 jaar op te tellen en 

te verdisconteren naar het heden zodat de baten vergelijkbaar worden met de kost. In elk 

van die stappen .zit er een grote onzekerheidsl1large: de relatie tussen 

broeikasgasconcentratie en klil1laat is erg onzeker, de economische en sociale gevolgen 

van klimaatverandering zijn onzeker en tenslotte verschillen de meningen omtrent de te 

gebruiken discontovoet (van 0% tot 10 %). Nordhaus (1991) hanteen als lage schatting 

van de marginale baten het cijfer van 3 dollar per ton koolstof en als hoge schatting een 

cijfer van 66 $ per ton koolstof. Dez~ hoge schatting is weergegeven op Figullf 1. De 

marginale schade is hier bij gebrek aan meer inforl1latie constant verondersteld. De hoge 

schadeschatting van Nordhaus kOl1lt overeen met de ral1ling dat de schade van 

klimaatverandering ongeveer 2% van het BNP bedraagt en dat de schade verdisconteerd 

wordt aan een discontovoet van 0% wat beter is voor de toekol1lstige generaties. De 2 % 

bevat effekten op de Iandbouw, extra energieverbruik, dijkenverhoging enz. deze 

elementen zijn vol gens Nordhaus beperkt tot 0.25 a 0.5 % van het BNP, de andere 1.5 % 

moeten gezien worden als optiewaarde: het zich indekken tegen mogelijke grotere 

gevolgen voor mens en natullf. 

Wanneer de lage batenschatting samengelegd wordt met de marginale kostencurve zou dit 

betekenen dat de llitstoot van broeikasgassen met 11 % ZOll moeten dalen wat het 

goedkoopst kan gebellren door het gebruik van CFK's stop te zetten. Bij de hogere 

schadeschattingen is er daarentegen een reductie nodig van meer dan 30% van de uitstoot 

van broeikasgassen nodig wat inhoudt dat naast een eliminatie van CFK's ook een 

belangrijke CO2 redllctie met 20% nodig is. Het is normaal dat de meningen over de 

klimaatschade zullen blijven lliteenlopen omdat zij te maken hebben met 

klimaatwetenschappelijke onzekerheid, met onzekerheid omtrent de sociaal-ekonomische 

gevolgen (hoe wordt er geleefd binnen 50 en 100 jaar?) en met verschillen in de ethische 

criteria t.o.v. de welvaart van toekomstige generaties. 



Figuur 1: De marginale kost van de reductie van de broeikasgassen 

250 

I ....... 
'i:: 200 
Q) 

'(;j 
;. .;; 
C' 

150 Q) 

U 
I': 
0 

'- Bornen Aile 
~ 100 broeikasgassen .... 
'" 0 
~ 

66 Q) 

'(;j 50 Hoge schade I': 
·00 ... m 
~ 

40 50 60 70 

Procentuele reductie van totale broeikasgassen 

Bron: Nordhaus (1989) 

Figuur 2: De totale kost van de reductie van de broeikasgassen 
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Het is dus voor een goedmenend internationaal forum van wetenschappers of politici 

moeilijk om vast te stellen hoever men zou moeten gaan in de vermindering van de 

broeikasgasemissies. Soms wordt gewerkt met een zogenaamd objectief wetenschappelijk 

criterium dat een monetaire batenschatting zou vel111ijden nml. het vermijden van 

temperatuurstijgingen die te snel zouden zijn voor het natuurlijk milieu (bijv. meer dan 0.1 

°C per 10 jaar). Dit zou erg grote emissiebeperkingen vereisen: in 2025 zou het 

emissieniveau nog slechts 50 % mogen bedragen van het huidige niveau terwijl men 

zonder CO2 beleid bijna een verdubbeling mag verwachten. Uitgedrukt in termen van 

Figuur I zou dit een reductie met meer dan 70 % van de emissies meebrengen. Hier 

bevinden we ons in de zone met sterk stijgende marginale kosten en vergissingen in het 

kwantitatieve objectief kosten dan erg yetI. We moeten ons dan ook afvragen of het 

objectief inderdaad wetenschappelijk vaststaat en of de klimaatschade inderdaad zo hoog 

oploopt. Bij nadere analyse blijkt dat ook dit wetenschappelijk criterium sterk afhangt van 

de gegevens uit de klimaatwetenschap en deze zijn zoals vroeger reeds gesteld erg 

onzeker. De kosten-batenanalyse is hier dus een nuttige techniek om de implicaties van 

onzekere batenschattingen op de te voeren politiek in te schatten. 

2.2 Perspectieven voor internationale samenwerking 

Er zijn twee redenen waarom internationale samenwerking inzake het broeikasprobleem 

onontbeerlijk is: het te laag niveau van emissiereductie (de Hoeveel vraag) en het verschil 

in emissiereductiekosten (de Hoe vraag). 

2.2.1 De Hoeveel vraag 

Elk land bekommert zich bij het bepalen van zijn inspanningen vooral om de schade die 

het in zijn eigen land gaat ondervinden. Nochtans brengt elke eenheid CO2 die uitgestoten 

wordt schadelijke effekten mee in aile landen. Bij het ontbreken van hardgemaakte 

internationale akknorden gaan de unilateraal hesliste reducties daarom veel te Zaag liggen. 

In de praktijk zou dit betekenen dat vooral de Westerse landen ge"isoleerde inspanningen 

zouden doen. Zij zouden inspanningen doen omdat zij het zich kunnen veroorloven om 
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aan de toekomstige generaties te den ken en dllS een relatief hogere batenfllnctie hebben 

dan de ontwikkelingslanden. Zonder onderling akkoord blijft de inspanning van deze 

landen op wereldvlak, wat de CO2 betreft 7, beperkt tot enkele procenten H. 

Indien men daarentegen een optimaal internationaal akkoord zou kllnnen afsluiten waarin 

heel de wereld zou betrokken worden bij het bepalen van het redllctieniveau van CO2 

komt men tot een optimale reductie van rond de 20 % voor de CO2-emissies t.o.v. het 

referentiepad zonder CO2 beleid. Dit cijfer is het resllitaat van de confrontatie van de 

marginale kostencurve voor CO2 reductie met een eerder hoge totale marginale baat van 

emissiereductie in aile landen (50 a 70 $ per tem koolstof). Oit wordt ge"illustreerd in 

Figuur 1: bij een hoge schaderaming moet het totaal van de broeikasgassen gereduceerd 

worden met ongeveer 30% (kruising met de marginale kostencurve voor aile 

broeikasgassen). Dit kan het goedkoopst door CFK's te redllceren (eerste 10%), in 

beperkte mate herbebossing maar vooral door CO2 reductie (kruising CO2 curve met hoge 

schadecurve). Dit cijfer is natuurlijk erg onzeker: het komt overeen met een schaderaming 

van 2% van het BNP en een discontovoet van 0%. 

Internationale milieuproblemen waarbij hoofdzakelijk ontwikkelde landen betrokken zijn 

die allemaal ongeveer dezelfde bekommernissen hebben en waarbij de kosten om er iets 

aan te doen niet te hoog oplopen kunnen opgelost worden door internationale 

overeenkomsten van het klassieke type zoals het MONTREAL-protocol voor de reductie 

van CFK-emissies. De struktuur van een dergelijke overeenkomst is eenvoudig: men 

spreekt af dat aile ondertekenaars eenzelfde procentuele reductie realiseren. Omdat deze 

emissievermindering van CFK's daarenboven niet zoveel kost wilen er ook een groot 

aantal ondertekenaars zijn omdat niemand er veel bij kan winnen om de anderen de 

inspanningen te laten leveren. Diezelfde strllktuur is reeds overgeplant geweest naar de 

CO2 problematiek (het TORONTO akkoord) maar dit riskeert een maat voor niets geweest 

te zijn. De CO2 problematiek ligt namelijk veel moeilijker olllwille van verschillende 

7 We nemen aan dat de veel goedkopcre mogelijkhe(ic.n op hel vlak van de cmissicredllklic van CFK's die reeds beslist 
zijn ook uitgevoerd worden. 

8 Dit % is niet het resultaat van de al aangekOIldigde unilateralc. reduclics maar het resultaat van cen theoretische 
berekening. De aangekondigde vcrklaringen zijn namelijk grotcndccls lC intcrprcteren als "gocdc intcnlics cn signalen" naar 
de onderhandelingen toe cerder dan harde doelstellingen. In de thcorc.lischc berekcning WeT(lllitgegaan van cen Nash-Cournot 

even wicht (voor elk land margin ale kost gclijk aan marginalc. baat). 

o 
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redenen: de CO2 emissievermindering kost veel meer, de baten liggen ongelijk verspreid 

tussen verschillende landengroepen, de kosten zijn sterk verschillend tllssen de landen en 

tens lotte zijn er veel meer vervuilers te controleren in het geval van CO2 (nl. aile 

energieverbruikers) dan in het geval van CFK's (enkele multinationale scheikundige 

bedrijven). 

Nagaan hoever men wil gaan in de reductie is in de broeikasproblematiek maar het eerste 

luik van het probleem. Even belangrijk is de vraag hoe de emissiereductie moet 

gerealiseerd worden en dit vereist vee I complexere internationale verbintenissen. 

2.2.2 De Hoe vraag 

De hoe vraag is erg belangrijk omdat er in de wereld grote verschillen bestaan in de 

kosten voor CO2 reductie. Door samenwerking kan de totale kost van een bepaaJde totale 

reductie van emissies sterk gedrukt worden. Dit wordt gemustreerd in Figuur 3 die voor 

verschillende zones de marginale kosten geeft van een CO2 emissie reductie. We zien dat 

de kosten van emissiereductie in het vroegere USSR en in China veel lager liggen dan in 

Noord-Amerika en dan in de EEG en in Oceanie (dat hier Japan bevat). In een "optimale" 

wereldovereenkomst waarbij de baten van reductie gelijk gesteld worden aan bijv. 40 $ per 

ton koolstof zouden daarom veel grotere CO2 reducties gerealiseerd moeten worden door 

China (-50%) en de vroegere USSR (-20%) dan door de EEG en Noord Amerika (-10 % 

of minder). Deze optimale verde ling van CO2 reducties komt niet overeen met de optimale 

verdeling van de inspanningen: het zijn de rijkere Landen die normaal betalen voor het 

grootste gedeelte van de CO2 reducties in China en de vroegere USSR. Oat zij hiervoor 

betalen heeft niets te maken met ontwikkelingshilip of goodwill vanwege hen maar met 

welbegrepen eigenbelang. Het zijn de rijkere landen die her zwaarste tillen aan de 

toekomstige klimaatschade en het is voor hen vee I goedkoper om een grom gedeelte van 

de CO2 emissies te vermijden in een aantal ontwikkelingslanden en vroegere 

Oostbloklanden dan aile inspanningen te concentreren in eigen land. Bijv. indien aile 

OESO landen hun emissies terugdringen met 17 % zal de wereld emissie met 8% gedaald 

zijn, dit kost ongeveer 19 miljard $ per jaar. Dezelfde reductie met 8 % geconcentreerd in 

China dat de emissies terugdringt met 50 % en in de vroegere Oostbloklanden die de 
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emissies reduceren met 15% kost slechts 9 miljard $ per jaar. Er zijn dus enorme 

"handels" mogelijkheden. 

Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken mag een internationale overeenkomst 

niet langer beperkt zijn tot de landen die willen betalen voor de CO2 emissie-reductie (de 

OESO landen) maar moet het ook de landen bevatten die de CO2 reductie in grate mate 

gaan realiseren. Het is niet zo eenvoudig om dit in een sluitende internationale 

overeenkomst vast te leggen. 

Twee voorwaarden moeten vervuld zijn: de goedkope producenten van CO2 reducties 

moeten betaald worden voor de extra CO2 reducties en de resultaten moeten duidelijk 

kunnen gevolgd worden. Een mogelijk mechanisme is dat de OESO landen bijdragen tot 

een broeika.lfonds. Dit fonds kan dan gebruikt worden om CO2 reducties te betalen in 

landen zoals China en Oost-Europa mits er een duidelijke afspraak is over de resultaten 

zonder en met CO2 reductiebeleid. Het fonds subsidieert de voorstellen van die landen die 

de CO2 reduceren aan de laagste prijs. In functie van de resultaten van dit fonds kunnen 

de OESO landen dan hun eigen inspanningen naar beneden herzien. Een tweede mogeJijk 

mechanisme bestaat erin verhandelbare emissierechten te gebruiken. Aile OESO landen 

krijgen emissierechten die bijv. 20 % lager liggen dan hun huidige CO2 uitstoot. 

Aangezien de uitstoot van elk land moet beperkt zijn tot zijn emissierechten moet dit land 

of weI inderdaad zijn emissies beperken of wei emissierechten kopen bij andere landen die 

dan weI extra inspanningen moeten leveren. Niet-OESO landen kunnen aan het systeem 

deelnemen indien zij bereid zijn hun inspanningen en gebruik van vervuilingsrechten te 

laten contraleren. Deze landen krijgen dan initieel zoveel vervuilingsrechten als hun 

huidige CO2 uitstoot. Het gebruik van een systeem van verhandelbare emissierechten is 

buiten de USA praktisch onbekend zodat een broeikasfonds door zijn eenvoud wellicht 

interessanter is. 

2.3 Suggesties voor het beleid 

Het belang van een intelligente internationale overeenkomst wordt in 8elgie zwaar 

onderschat. Het is niet het 8elgisch of Gewestelijk beleid maar het zijn de internationale 

overeenkomsten die ons toekomstig klimaat zullen bepalen. Tenslotte zal het internationaal 

overleg bepalen welke inspanningen wij zullen moeten leveren. 

o 
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Tot hiertoe is deze Illaterie op een ulllateuristische wijze opgevolgd door het Belgische 

beleidsniveall. Er is nood aan een goed lIitgebollwde en flexibele cel voor de 

voorbereiding en opvolging van internationale Illilieuakkoorden. Het gaat hier om een 

belangrijke nieuwe vorm van internationale af~praken die heel ons milieubeleid gaan 

domineren. 

De dimensie en doelstelling van dit soort van akkoordell mag niet misbegrepen worden. 

Niet het aspect ontwikkelingssamenwerking is hier centraal maar weI het kopen van 

milieuverbetering. Niet het maximeren van de binnenlandse bestellingen is hier de 

hoofdzaak, weI het verkrijgen van milieuresultaat nan de laagste kost. 
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3 HET EG BELEID 

3.1 Inleiding 

De internationale onderhandelingen leveren in principe een CO2 redllctiedoelsteIIing en een 

internationaal transfer- en verhandelingssysteem op voor de EG. Aangezien internationale 

onderhandelingen lang kunnen aanslepen zal de EG inzake CO2 redllctie verplicht zijn een 

onderhandelingspositie in te nemen en omwiIIe van haar credibiliteit ook al 

overeenkomstig te handelen. 

Het is van belang de vorm van deze doelstelling nader te bekijken. Het eenvoudigst is zich 

te verbinden tot bepaalde procentuele verminderingen t.o.v. een referentiescenario en dit in 

een cooperatieve opzet m.a. w. rekening hOlldend met gelijkaardige inspanningen van de 

andere OESO landen. Een eerste belangrijke kwalificatie is natllurlijk dat deze 

onderhandeIingsopsteIling na maximaal enkele jaren effektief gevolgd moet worden door 

cooperatieve inspannin[?en vanwege tenminste de andere OESO-landen. Een tweede 

belangrijke kwalificatie VOOI' de kwantitatieve redw.:tiedoelstellin[? is dat deze niet 

noodzakelijk binnen de EG zelf moet gehaald worden maar dat deze ook in de 

ontwikkelingslanden of in Oost-Europa mag gekocht worden door bijdrage aan een fonds 

of door aankoop van emissierechten. Naast de emissieredllctiedoelsteIling is het dus nuttig 

ook over een richtprUs te beschikken VOOI' de marginale kost van emissieredllcties in niet

EEG landen. Deze I'ichtprijs kan dan, binnen de EG, dienen als baken VOOI' de maximale 

kosten die men. wil maken VOOI' de afgesproken CO2 emissiereductie. 

Op het EG niveau steIIen zich dan analoge vragen wat de samenwerking tussen Iidstaten 

betreft als op wereldniveau tussen zones. Er zijn nochtans verschiIIen: de EG landen zijn 

minder heterogeen, de EG heeft eeneenvoudigere beslissingsstruktuuI' en tenslotte kan de 

EG ook de genomen beslissingen afdwingen. 

Aangezien de EG met de opkomende eenheidsmarkt het aangewezen kader is voor de 

keuze van beleidsinstrumenten concentreren we ons hier op deze problematiek. Meer 

bepaald onderzoeken we achtereenvolgens wat de voordelen zijn van een CO2-belasting 

ten opzichte van een energiebelasting en welke andere doelsteIIingen een afwijking van 
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een pure koolstofbelasting kunnen verantwoorden. Vervolgens bespreken we kort het 

gebruik van andere instrumenten zoals subsidies, reglementeringen en convenanten. 

Tenslotte bekijken we beknopt de te verwachten gevolgen op EG vlak van de 10 $ per 

barrel koolstof-energie belasting die momenteel wordt besproken. 

3.2 Het voordeel van de pure koolstoftaks op de energietaks 

Een pure koolstoftaks wordt geheven op het verbruik van energieprodukten in functie van 

hun potentii5le CO2 uitstoot. Het zou gaan om een accijns per eenheid produkt die betaald 

moet worden door aIle energiegebruikers: industrie zowel als kleinverbruiker. De 

procentuele stijging van de energieprijs zal hoger liggen in de industrie (+40 % tot + 60%) 

dan voor het huishoudelijk energieverbruik (15 a 20%) en dan voor de motorbrandstoffen 

(5 a 10%). De reden is dat de bestaande distributiemarges en belastingen veel hoger liggen 

in het huishoudelijk energieverbruik en voor de motorbrandstoffen. 

Het grote voordeel van een koolstofbelasting is dat zij toelaat op een gedecentraliseerde 

wijze de meest kost-effectieve vem1indering van CO2 emissies te bekomen. 

De keuze van de optimale mix van technieken voor CO2 redllctie is een allesbehalve 

eenvoudige klus en vergt een complex afwegen van technieken voor energiebesparing en 

van technieken voor fllelsubstitutie. Dit soort van oefeningen en opsommingen is nuttig 

om een idee te hebben voor. de bepaling van de lange termijn R&D prioriteiten inzake 

energietechnologie maar is niet direkt relevant voor het beleid. Het is namelijk voor de 

overheid erg moeilijk om zelf deze optimale combinatie te gaan bepalen. Daarenboven is 

de overheid in deze fase erg kwetsbaar t.o.v. diverse pressiegroepen omdat zij deze 

beslissingen moet baseren op informatie die zij bij de vervllilers zelfhaalt. Indien zij moet 

afgaan op de informatie van de vervuilers gaan deze allemaal hun kosten overdrijven, 

stellen dat zij reeds veel inspanningen gedaan hebben enz .. 

Een CO2 belasting lost de incentief- en informatieproblemen op een elegante manier op 

door elke energieverbruiker te confronteren met eenzelfde marginale kostrichtlijn (de 

koolstoftaks) : aIle technieken die minder kosten dan de marginale kostrichtlijn worden 

automatisch gebruikt door de verbruikers die hun totale kosten wiIlen minimaliseren. 

Vanzelfsprekend vergt een dergelijk beroep op de marktwerking wei dat een aantal 

belangrijke belemmeringen voor de correcte werking van de· energiemarkt opgeheven 

o 
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worden. Hierbij denken we meer speciaal aan de huurder-eigenaar problemen, de slechte 

prijszetting door elektriciteitsbedrijven, uitblijven van de gemeenschappelijke energiemarkt 

en de ongelijke toegang tot de informatie en tot de kapitaalmarkt. Hierop komen we later 

terug bij de bespreking van het Belgische beleid. 

Dikwijls wordt een energiebelasting naar voor geschoven als alternatief instrument. Een 

energiebelasting discrimineert niet tussen energievormen in funktie van hun 

koolstofgehalte maar heft eenzelfde beiasting per eenheid energie. Beide formules zijn 

duidelijk verschillend zoals blijkt uit tabel II. Bij cle koolstoftaks is er een rechtstreekse 

proportionaliteit met de CO2 uitstoot. Aangezien 1l1lc1eaire electriciteit geen eindprodukt is 

werd ook cle relatieve hetTing op een eenheid geprodllceerde electriciteit weergegeven in 

de tabel. In de voorlaatste koiom werd de koolstofheffing berekend voor een samenstelling 

van de geprodllceerde elektriciteit gelijk aan 50% nllcleaire centrales, 30% 

steenkoolcentraIes en 20 % aardgascentrales. In de laatste kolom werd de relatieve 

kooistofheffing berekend wanneer 50% van de elektriciteit afkomstig is van 

steenkoolcentrales en 50% van gascentrales. Deze combinatie is interessant omdat bij het 

nllcleair moratorium in de meeste EG-Ianden de marginale elektriciteitsproduktie door 

middel van steenkooi- en gascentraIes moet geprodllceerd worden. 

TABEL I RELATIEVE BELASTINGSVOETEN PER ENERGfEVORM 

(uitgedrukt per eenheid energie met index olie = 1(0) 

hemieuw nlleleair aanlgas olie Sleen Eleclr EleClr 
baar kool 50/30/ 50/50 

20 

Koolstof Taks 0 0 70 100 130 129 257 

Energie ·(100) 100 100 100 100 270 238 
Taks 

Wanneer men de twee beIastingformules meer ekonomisch gaat vergelijken komt men tot 

de volgende 2 vaststellingen: 

Ten eerste om eenzelfde totale CO2 emissiereductie te bekomen dient de energiebelasting 

gemiddeld zawat 20 tot 50 % hoger te liggen dan de koolstofbelasting. Dit is logisch 
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aangezien een energiebelasting minder selectief is tegen koolstof intensieve 

energievormen. De kellze op EG niveau is niet tllssen een ]() $/bbl koolstoftaks en een 10 

$/bbl energietaks zoals het dikwijls wordt voorgesteld maar tussen een 10 $/bbl 

koolstoftaks en een 12 tot 15 $/bbl energietaks. Een koolstotbelasting blijft efficienter dan 

een substitutiemogelijkheden zijn tussen brandstoffen omdat dan nog steeds het gebruik 

van de meer koolstofintensieve brandstoffen ontmoedigd wortlt. 

Ten tweede zal het realiseren van eenzelfde rotale CO2 redllctie een totale welvaartskost 

meebrengen die ook 20 tot 50 % hoger ligt bij een energiebelasting dan bij een 

koolstofbelasting. 

3.3 Redenen om af te wijken van de pUl'e koolstoftaks 

De energietaks wordt vooral verdedigd door de landen die nog intensief steenkool 

verbruiken (o.m.Duitsland) en door tegenstanders van nucleaire energie. 

Over het algemeen worden er twee redenen aangehaald om af te wijken van een pure 

koolstofbelasting en bijv. over te stappen naar een energiEheffing: het feit dat de meeste 

brandstoffen worden ingevoerd en het bestaan van andere milieudoelstellingen. 

De eerste reden kan een gegronde reden te zijn om over te schakelen naar een gemengde 

formule van een invoerbelasting en een koolstofbelasting. Bij een invoerbelasting probeert 

men door het beperken van de invoervraag de wereldprijs te drukken. Dit is s1echts 

interessant voorzover de invoerprijzen inderdaad gevoelig zijn voor de ingevoerde 

hoeveelheid. Dit pleit voor een iets hogere invoer (of verbruiks-) belasting op olie en 

aardgas omdat van deze twee goederen de wereldprijs gemakkelijker beYnvloed kan 

worden. Omdat er reeds een hogere belasting be staat voor olieprodukten die de facto de 

rol van invoerbelasting vervult komt dit neer op een iets hogere belasting op aardgas 

voordat men de CO2 component toevoegt. Oat een koolstofheffing ook werkt als een 

invoerbelasting betekent dat de uitvoerders van energieprodukten (hoofdzakelijk de OPEC

landen) een prijsdaling zullen ondervinden wanneer de CO2 belasting wordt ingevoerd. De 

energieuitvoerders betalen dus een deel van de koolstofheffing. 
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Dikwijls wordt er verwezen naar de rol van andere milieudoelstellingen voor het 

vaststellen van de sooft van belasting. Een energiebelasting wordt soms verdedigd als een 

betere formule dan een koolstofbelasting om met deze andere l11ilieueffekten rekening te 

houden. De gunstige invloed van een energiebelasting op andere milieueffekten verbonden 

aan energieverbruik zoals zure regen, fotochemische smog, wegtransportproblemen en 

nucleaire energieproblel11en wordt trouwens ook aangehaald om te tcmen dat het gebruik 

van een energiebelasting (of een CO2 belasting) in feite een no-regret strategie is. Dit 

betekent dat, indien er van de climate change hypothese weinig of niets zou uitkomen het 

CO2 reductiebeleid in ieder geval zinvol zou zijn geweest omwille van de gunstige 

neveneffekten op andere milieuproblel11en. Beide argllmenten zijn niet helemaal correct. 

Ten eerste kan het vanuit het verzekeringsprincipe pelfect verantwoord zijn om een 

preventieve politiek te voeren zelfs indien er later geen schadelijke klimaateffekten 

optreden, daar is geen extra verantwoording voor nodig. Het enige dat nodig is, is een 

kleine kans dat er erg schadelijke effekten optreden waartegen we ons willen beschermen. 

Ten tweede betekent het bestaan van blijkbaar erg positieve neveneffekten dat we deze 

neveneffekten ernstig moeten nemen en ze te bekol11en op de goedkoopste wijze, desnoods 

onafhankelijk van het broeikasdossier. Bij nader toezien blijken een energie- of een 

koolstoftaks allesbehalve de meest geschikte instrumenten te zijn om deze andere 

milieudoelstellingen na Ie streven. Een korrekte beleidsformlllering vereist dus dat een heel 

gamma van milieu-instmmenten wordt bekeken en dat aan een koolstof- of energietaks als 

positieve neveneffekten slechts die effekten worden toegekend die niet best aan de hand 

van andere instmmenten bekomen kunnen worden. 

Aantonen dat het niet mogelijk is met een instrument allerhande doelstellingen te ebreiken 

is niet moeilijk. Wanneer we namelijk voor elk van de andere milieuproblemen nagaan 

wat de efficientie is van een energietaks en een CO2 taks om deze problemen mee te 

helpen oplossen blijkt dat beide in feite niet erg geschikt zijn voor deze opdracht. Een 

duidelijke illustratie hiervan is de identieke behandeling door een energietaks van gasolie 

voor huisbrand (0.15 % zwavelgehalte) en van extra zware s.tookolie (3.5% 

zwavelgehalte). Beide produkten worden identiek behandeld terwijl het ene meer dan 20 

maal schadelijker is vanuit het gezichtspunt zure regen. Een ander voorbeeld wordt 
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geleverd door de pollutie verbonden aan het autoverkeer: deze vervuiling wordt best niet 

bestreden door verhogingen van de benzineprijs maar door het verplichten van 

catalysatoren voor benzinewagens en roetfilters voor dieselwagens. Indien men deze 

andere milieubekommernissen ernstig neemt dan dringen zich een reeks van instrumenten 

op die complementair zijn aan een koolstoftaks zoals bijv. het verlagen van het 

zwavelgehalte in zware stookolie, Europese in plaats van nation ale veiligheidsvoorschriften 

voor nucleaire centrales enz ... Een energiebelasting is hiervoor een slecht surrogaat, deze 

andere milieuproblemen zijn trouwens belangrijk genoeg 0111 akties op dit vlak niet te 

verbinden aan de uitkomst van het CO2 debat. 

Vooral tegenstanders van nucleaire energie pleiten tegen een pure koolstof taks omdat dit 

een grote aanmoediging zou meebrengen voor de koolstofvrije nucleaire energie. zij 

verdedigen dikwijls een energietaks die ook nucleaire energie zou treffen. Hier rijzen in 

feite twee problemen. Enerzijds de behandeling van de bestaande nucleaire centrales en 

anderzijds het bouwen van nieuwe centrales. 

De bestaande nucleaire centrales krijgen een voordeel ten opzichte van de andere soonen 

centrales. Een aantal EG landen vreest dan ook dat het venier bevoordelen van de 

elektriciteitsintensieve produktie-activiteiten in Frankrijk waar het aandeel van nucleaire 

elektriciteit erg hoog ligt. Een energiebelasting zal daar niets aan veranderen omdat de 

inkomsten van deze belasting naar de Franse Overheid gaat en zij dus EDF kan blijven 

aanzetten tot subsidiering. Dit probleem wordt maar opgelost indien de EG de realsiatie 

van een Europese elektriciteitsmarkt doorzet. Dan zal de industrie zelf kiezen waar zij 

stroom aankoopt en dan zal de marginale stroomkost binnen de EG geuniformiseerd 

worden en kan de industrie in de landen met veel nucleaire energie niet bevoordeligd 

worden. Over de rente die zal gaan naar de bestaande nucleaire centrales kan de overheid 

van elk EG-Iand oordelen, indien het om een staatsbedrijf gaa! maakt het geen verschil, in 

get geval van een prive-ondememing kan zij een extra winstbelasting invoeren. 

Er moet vermeden worden dat de koolstofbelasting een belangrijke stimulans wordt voor 

de bouw van nieuwe nucleaire centrales indien deze nieuwe centrales onverantwoorde 

negatieve milieu-effekten meebrengen. Wat hier nodig is zijn duidelijke reglementen op de 

schaal van het Europese continent die vermijden dat landen door het plaatsen van centrales 

aan de grens weI de baten van nucleaire energie krijgen maai· de risico's grotendeels 

o 
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exporteren. Tenslotte is het nuttig om door de koolstoftaks een aansporing te behouden om 

op de zeer lange termijn te zoeken naar inherent veilige nllcleaire reaktortypes en naar 

betere oplossingen voor het nucleaire afval. 

3.4 Het nadeel van subsidies, reglementeringsinstrumenten en convenanten 

Subsidieformules zijn dikwijls poplllairder bij de politici dan het gebruik van heffingen. Er 

bestaan verschillende slIbsidiefomlUles: in theorie is een sllbsidie per eenheid gespaarde 

CO2 te verkiezen boven fom1Ules waar men het gebruik van minder koolstofintensieve 

brandstoffen subsidieert of waar men normen gebrllikt gecombineerd met proportionele 

investeringssubsidies. 

Een gemeenschappelijk nadeel van aile slIbsidieformllles is dat zij niet discrimineren tegen 

de koolstofintensieve eindprodllkten omdat in de prodllktie vall het eindprodllkt de CO2 

emissie die overblijft na miliellinvesterillgen niet wordt belast. Oit betekent dat bij de 

produktkeuze door consumenten of door prodllcenten een aantal substitutiemogelijkheden 

(bijv. beton versus staal versus kunstoffen, of textiel versus kunststoffen) niet gebruikt 

worden. Daarenboven blijkt dat de minst slechte sllbsidieformllles dikwijls niet 

realiseerbaar zijn. Zo vergt een subsidie per eenheid gespaarde CO2 emissie het bepalen 

van een referentiepllnt voor elke energieverbrlliker: voor zowel de woningen als voor de 

bedrijven als voor de alltomobilisten. Oit is dllidelijk onbegonnen werk: iedereen gaat 

proberen zijn referentieniveau (verbruik in basisjaar) zo hoog mogelijk op te drijven om 

zoveel mogelijk subsidies binnen te rijven. 

Een subsidie voor de minder koolstojintensieve hrandstoffen (bijv. aardgas of op de lange 

termijn hemieuwbare energie) is realiseerbaar maar heeft het nadeel van eventueel nooit 

aan de gewenste CO2 besparing te geraken of tot een te hoog energieverbruik aanleiding te 

geven. Zolang de gesllbsidieerde brandstof koolstof bevat bestaan er twee effecten die 

elkaar tegenwerken: de koolstofintensieve brandstof wordt vervangen door de koolstofarme 

brandstof wat een besparing oplevert, maar de bestaande verbruikers van de koolstofarme 

brandstof gaan hun verbruik en de CO2 emissies opdrijven. Wanneer het sllbstituut geen 

koolstof bevat is het neveneffekt een te hoog energieverbruik ten opzichte van de 

produktiekosten. Indien we aannemen dat we steenkoo1centrales moeten vervangen door 

koolstofvrije windenergie en windenergie bijv. 4 BF per Kwh kost en steenkoo1centrales 
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produceren aan 2 BF per Kwh dan is een subsidie nodig voor windenergie van meer dan 2 

BF per Kwh. Het nadeel van deze oplossing is het veel te hoge gebruik van elektriciteit: 

de consument betaalt 2 BF per Kwh terwijl de echte produktiekost 4 BF per Kwh 

bedraagt. De enige korrekte oplossing is dus het belasten van de koolstofemissies. 

Een andere populaire subsidievorm is eenzelfde procentuele subsidie voor de 

investeringsuitgaven gekoppeld aan een systeem van normen. Ook dit systeem is minder 

efficient dan een koolstofbelasting omdat het om een subsidie gaat en om een subsidie die 

de kostenverschillen tussen technieken en sektoren afvlakt. 

Ook het gebruik van convenanten is populair bij bedrijven en politici. Een convenant is 

een afspraak tllssen de politieke overheid en een bedrijf of een sektor om een bepaald 

milieuresultaat ( hier i.v.m. CO2- uitstoot) te behalen. Een convenant is flexibeler en dus 

meer kostefficient dan een reglementering omdat het aan de vervuiler de vrijheid laat om 

zelf de wijze te bepalen hoe het milieuresultaat gehaald wordt. Anderzijds is een 

convenant een instrument dat juridisch dikwijls niet op punt staat omdat het niet altijd een 

goede sanctionering voorziet en soms beperkt is tot een vrij vage afspraak tussen de 

overheid en bedrijven. Tenslotte heeft een convenant hetzelfde nacieel als 

reglementeringen: de resterende pollutie wordt niet belast wat tot een te groot gebruik van 

de betrokken produkten leidt. 

Vooral door de industrie wordt voorgesteld om CO2 - convenanten te gebruiken voor de 

energie-intensieve industrie en deze sektoren vrij te stellen van de koolstoJtaks. Oit is niet 

aangewezen omdat het juist bij de energie-intensieve produkten noodzakelijk is door de 

verhoogde prijs hun substitutie en minder gebruik aan te moedigen. Produktsubstitutie is 

namelijk een even verantwoorde wijze om CO2 - emissies te venninderen als het 

verbeteren van de energie-efficientie. Een efficent CO2 beleid brengt steeds een relatieve 

vermindering mee van de aktiviteiten in de energie-intensieve sektoren (staal, 

bouwmaterialen, bepaalde takken van de scheikunde en vanzelfsprekend ook elektriciteit). 

Een broeikasbeleid vergt steeds het verplaatsen van arbeid en kapitaal naar mindel' 

energie-intensieve sektoren. De zaak ligt iets anders indien men te maken heeft met 

energie-intensieve sektoren die daarenboven noch sterk onderhevig zijn aan concurrentie 

van niet-EG landen waarnaar de produktie-aktiviteiten kunnen verplaatst worden. Oit kan 

G 
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het geval zijn voor de staalproduktie en voor bepaalde takken van de scheikunde maar is 

niet het geval voor andere energie-intensieve sektoren zoals elektriciteit en 

bouwmmaterialen waarvoor de trnasp0I1kosten te hoog oplopen om internationale 

concurrentei te hebben. Enkel voor de staalsektor moeten, indien er in andere landen geen 

CO2 beleid wordt gevoerd, corrigerende maatregelen worden voorzien op het vlak van de 

handelspolitiek of op het vlak van de terugsluizing van de koolstofopbrengsten. Aile 

energie-intensieve sektoren vrijstellen van een koolstotbelasting is het kind weggooien met 

het badwater. 

3.5 Economische gevolgen van een koolstoftaks in de EG 

Wanneer de EG een koolstofbelasting doorvoen met een orde van grootte van 10 USD/bbl 

(progressief tussen 1993 en 2000) en zij bovendien de enige is om dit beleid te voeren zijn 

de te verwachten effecten verschillend op korte en lange termijn. 

Op kone en middeUange telmijn (1990-2005) worden de CO2 emissies verminderd met 

ongeveer 7.5 % wat te weinig is voor een stabilisatie van de emissies. De 

stabilisatiedoelstelling mag echter niet als een absoluut gegeven beschouwd worden dat 

tegen elke prijs moet gehaald worden. Beter is eerst aan een broeikasfondsmechanisme te 

werken dat de mogelijkheden exploiteert om in de rest van de wereld CO2 reducties te 

realiseren aan minder dan 10 $ per vat olie. 

De macro-economische kost van een dergelijk beleid is beperkt tot 0.5 % of minder van 

het Bmto Binnenlands Produkt. Het welva,U1sverlies ligt normaal lager indien men ook de 

toekomstige milieubaten meetelt. De twee belangrijkste voorwaarden om deze 

welvaartsverliezen zo klein te houden hebben te maken met het gebruik van de 

belastingopbrengsten en met de flexibiliteit van de economie. De belastingopbrengsten 

moeten ten eerste gebmikt worden om andere belastingen te verlagen en in bijkomende 

mate om negatieve effecten op de inkomensverdeling recht te trekken. De belastingen die 

het meest in aanmerking komen voor een verlaging zijn diegene die het meest de 

economie verstoren. Hierbij denkt men aan de belasting op arbeid of de sociale 

zekerheidsbelastingen, zeker in een periode met werkloosheid. De flexibiliteit van prijzen 

en lonen is van groot belang indien men de reallocatie van produktiefactoren over sectoren 
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vlot wil laten verlopen, een relatieve contractie van de activiteiten in de energie-intensieve 

sektoren is nu eenmaal noodzakelijk. De neveneffekten op de inflatie (een stijging van het 

prijspeil met 0.4 %) en op de betalingsbalans zijn beperkt. 

Indien de EG inderdaad de enige landengroep is die een inspanning doet om de CO2 

emissie te reduceren zijn de lange teIl11ijn effekten (2005-2030) niet interessant. De 

economische kost van het beleid kan beperkt blijven mits voldoende flexibiliteit maar het 

effekt op de netto llitstoot van CO2 in de wereld zal verwaarloosbaar zijn zodat het 

miliellobjectief absolllut niet gehaald wordt. Dit laatste is het gevolg van de verplaatsing 

van energie-intensieve industrieen (staal en bepaalde onderdelen van de scheikunde) naar 

andere zones in de wereld. Men kan dit proberen tegen te gaan door 

handelsbelemmeringen te voorzien. Een dergelijke strategie is niet zinvol zolang niet 

tenminste alle OESO-landen meewerken aan de CO2 emissiereductie. De EG is immers te 

klein om significant de wereldemissies te beYnvloeden. De koolstoftaks moet gezien 

worden als een onderdeel van een internationale oncierhancielingsstrategie vanwege de EG 

die wil aantonen dat zij zich echt wil engageren. 
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4 HET BELGISCHE BELEID 

4.1 De objectieven en de beleidsruimte 

De mogelijkheden van de Belgische beleidsvoerder (en a fortiori van de Gewestelijke 

beleidsvoerder) om een eigen CO2 beleid te voeren zijn beperkt daar de belangrijkste 

instrumenten op EG- niveau bepaald worden. 

Het is niet zinvol tegen eender welle prUs aan de eigen 8elgische doelstelling (C02 

emissies verminderd met 5 % in 2005 t.O.V. 1990) te willen vasthouden. Het probleem is 

namelijk dat de belangrijkste instrumenten op EG-niveau vastgelegd worden zodat voor 

bijsturing naast het EG-instrumentarium niet veel ruimte overschiet. Indien Belgie binnen 

de EG een voortrekkersrol wil spelen inzake CO2-redllctie kan zij dit best door een extra 

bijdrage tot een Europees broeikasfonds dat buiten de EG extra CO2 reducties koopt. 

Belgie kan in ieder geval reeds beginnen met de EG-koolstoftaks coherent toe te passen. 

Er zijn twee domeinen waur de rol van de Belgische beleidsmaker belangrijk blijft: ten 

eerste het verbeteren van de werking van de energiemarkt door het wegnemen van 

marktbelemmeringen en ten tweede door een intelligent gebruik van de 

belastingsopbrengsten van de koolstoftaks. De belasting wordt inderdaad Europees 

geharmoniseerd maar de inkomsten blijven nationaal. 

4.2 Het gebruik van de koolstoftaksopbrengsten 

Een kooistofbelasting is veruit het beste en misschien het enige realistische instrument om 

de CO2 emissies in belangtijke mate terug te brengen. Het belangrijkste politieke nadeel 

dat aan de belastingsformule (en aan het principe de vervlliler betaalt) kleeft zijn de grote 

verdelingsstromen die er mee samengaan. De netto-kost nll voor de Belgische ek:onomie 

van de CO2 reductie-inspanningen verbonden aan een 10 $ per vat olie koolstofbelasting 

bedraagt ongeveer 20 miljard BF per jaar (iets minder dan 0.5 % van het BNP). Bij de 

vervuilers(energieverbruikers) wordt echter 100 miljard BF of meer weggenomen en 

getransfereerd naar de overheid. Wie uiteindelijk de last gaat dragen van die 20 miljard 

'I 
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BF gaat afhangen van de verdeling van de 100 miljard BF. Een koolstoftaks zal daarom 

maar aanvaard worden indien men duidelijk weet wat er met de inkomsten gaat gebeuren. 

In het gebruik van de koolstoftaksopbrengst zijn er vier prioriteiten: de correktie van de 

negatieve effekten op de inkomensverdeling, het bevorderen van de noodzakelijke 

aanpassingen aan de reek Icmen, de bijdrage tot een internationaal broeikasfonds en 

tenslotte de vemlindering van het deficit op de rijksbegroting. 

Aangezien het energieverbruik, zeker voor verwarming een noodzakelijk goed is zal een 

koolstoftaks een regressieve impakt hebben op de inkomensverdeling. Dit vergt 

compenserende maatregelen die de welvaartspositie van de lagere inkomensgroepen 

corrigeert maar lOch de stimulerende werking van de koolstoftaks behoudt (zie 

DECOSTER,PROOST EN SCHOKKAERT,1992). 

Het invoeren van de koolstofbelasting stelt competitiviteitsprohlemen indien men vasthoudt 

aan de integrale loonindexering en tegeliikertijd de koO!sto!clccijnsontvangsten uitkeert aan 

de gezinnen. De koolstofbelasting beYnvloedt de Belgische prodllktiekosten op twee 

manieren. De produktiekost verhoogt op een direkte wijze door de gestegen energiekost 

van de bedrijven. Bij een rigiede loonindexering verhoogt ook de arbeidskost. De 

consumptieprijzen van energieprodukten zijn immers gestegen door de accijnsen op het 

huishoudelijk energieverbruik en indirekt door de gestegen energiekosten in de prodllkten. 

Wanneer aile koolstofinkomsten zouden worden herverdeeld door een vermindering van de 

personenbelasting en men vasthoudt aan het indexmechanisme zal dit extra werkloosheid 

tot gevolg hebben: de binnenlandse vraag wordt door de terugsluizing wei op een hoog 

peil gebracht maar de Belgische prodllktiekosten werden sterk verhoogd. In feile worden 

de werknemers in dat geval tweemaal gecompenseerd voor de extra-accijns. 

Indien men het indexmechanisme zoveel mogelijk wil behouden en loch de effekten op de 

werkloosheid beperken is het beter de koolstoftaksopbrengsten zoveel mogelijk te 

gebruiken voor de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen op arbeid. Zodoende 

kan men de stijging van de bruto-Ioonkost beperken en het verschil lLlssen brllto- en 

nettoloon verminderen. Op lange lerrnijn beschouwd moet het reele inkomen bij een 

inspanning tot vermindering van de koolstofemissies steeds lager liggen dan zonder een 
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dergelijke inspanning. Dit is ook zo bij de inschakeling van minder effektieve 

instrumenten zoals nomlen en subsidies. De oorzaak Jigt in het toevoegen van een extra 

doelstelling aan het beleid nm!. het beschermen van de welvaart van onze nazaten en dit 

betekent normaal een /Jeperking van onze consllnlptiem()gel~jkheden nu die we weliswaar 

zoveel mogelijk kunnen pro/Jeren te beperken. 

Een gedeelte van de opbrengst van de koolstofbelasting kan ook gebruikt worden om onze 

verbintenissen op het vlak van een EG- qf wereldkoolstqffollds na te komen. Dit 

fondsmechanisme is gedeeltelijk een alternatief voor de vermindering van de 

koolstofemissies in de EG en in Belgie. De bijdrage aan dit fonds mag niet op een 

automatische wijze verbonden worden met de opbrengst van de koolstofbelasting omdat 

deze twee weinig met elkaar te zien hebben. Men kan het fonds evengoed spijzen door de 

algemene belastingsinkomsten, aileen is het nu eenmaal moeilijk om extra 

overheidsuitgaven te financieren vandaar dit opportuniteitsverband tLlssen broeikasfonds en 

koolstofbelasting. 

De reflex om de opbrengst van de koolstofbelasting te verbinden aan het chronische 

Belgische begrotingsdeficit is logisch. Dit kan indien men de regressiviteit van de 

koolstofbelasting korrigeert en er mee rekening houdt dat zonder korrektie van de sociale 

zekerheidsbijdragen het indexmechanisme een negatieve invloed heeft op de werkloosheid 

en dus op de uitgavenzijde van de begroting. 

4.3 Het aanvullend beleid 

Het aanvullend beleid op gewestelijk en nationaal vlak zou er vooral in moeten bestaan de 

prijzen beter hun werk te laten doen. De koolstoftaks opgeteld bij de produktiekost van 

energie duidt aan welke energiebesparingen en brandstofsubstituties verantwoord zijn. In 

een aantal gevallen werkt de prijspolitiek niet korrekt en dan is bijsturing nodig. Er is een 

beleid nodig vooral op twee terreinen: de tarifikatie van elektriciteit en het helpen van de 

kleine verbruikers bij het bepalen van hun energiebesparing~investeringen. 

De phis van elektriciteit wordt in Belgie gebaseerd op de gemiddelde kosten, beter zou 
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zijn meer de marginale kosten als richtlijn te gebruiken. Dit wordt des te belangrijker bij 

de invoering van een koolstoftaks. Aangezien op de koolstofvrije nuc1eaire elektriciteit die 

momenteel 60 tot 70 % van de in Belgie geproduceerde elektriciteit vertegenwoordigt geen 

koolstoftaks moet betaald worden en er bovendien een moratorium bestaat op nieuwe 

nucleaire centrales zal de gemiddelde koolstofheffing (en dus de gemiddelde kost) veel 

lager liggen dan de marginale koolstofheffing. Bij een 10 $ Ibbl koolstoftaks zou de 

gemiddelde koolstoftaks op Belgische elektriciteit 0.25 BFlKwh bedragen maar de 

marginale koolstoftaks zou 0.65 BF/Kwh bedragen. Indien men slechts de gemiddelde 

koolstoftaks aanrekent als variabele term in de tarieven doet men het verbruik onnodig 

stijgen wat extra produktiecapaciteit gaat vergen waarvoor tens lotte geen vraag be staat. 

Het is perfekt mogelijk de marginale koolstoftaks aan te rekenen in de variabele term en 

eventueel het vastrecht te verlagen wd,H er geen rentes naar de producenten gaan. 

Vooral voor de kleingebruiker zijn er hoge informatiekosten wanneer hij zo goed mogelijk 

wil reageren op de nieuwe prijssignalen. Het is voor hem moeilijk om de juiste 

investeringsbeslissingen te nemen en om de verschillende produkten aangeboden door de 

markt op hun echte waarde te beoordelen. In dit domein is een belangrijke rol weggelegd 

voor de overheid op het vlak van de nonnering van produkten, van de etikettering en op 

het vlak van de vergelijkende studies. Een ander gekende marktfaling is de te kleine 

investering in isolatie door een huurder omdat hij moeilijk de volledige baten van zijn 

investering kan terugkrijgen: deze zijn namelijk verbonden aan de woning en hij wordt 

niet noodzakelijk gecompenseerd voor zijn investering als hij de woning verlaat. Nog 

andere problemen vindt men terug op de kredietmarkt waar men voor energiebesparende 

investeringen enkel aan de rijken wil lenen. 

Het kleinverbruik waarvan hier sprake betreft vooral de verwarming bij de gezinnen en het 

energieverbruik in de kleinere bedrijven. Er is helemaal geen behoefte om extra 

inspunningen te voorzien voor het terugdringen van her energieverbruik in de 

transportsektor. Bij de motorbrandstoffen bestaan er reeds hoge accijnsen die de facto 

werken als impliciete koolstofheffingen: de extra koolstofheffing op huisbrandolie wu 

ongeveer 2.2 BF per liter bedragen, terwijl op de dieselolie voor het wegvervoer reeds een 

accijns ligt van ongeveer 10 BF per liter. Het doel van de hoge I1lotorbrandstoffenbelasting 

is het afremmen van de congestie, dus het verminderen van 'het verkeer en niet van extra 
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benzine of diesel te besparen. 

5 BESLUIT 

Of men aan de broeikasproblematiek iets wil doen hangt af van het gewieht dat men geeft 

aan de toekomstige generaties (binnen 50 jaar en meer). Indien dit gewieht groot is zal een 

preventieve aetie, namelijk het beperken van de CO2 emissies nu verantwoord zijn. 

Zonder internationaal akkoord zullen aile goede bedoelingen van de EG, laat staan van 

Belgie geen noemenswaardig resultaat opleveren. Er is tenminste een akkoord op OESO

niveau nodig. Een dergelijk akkoord bevat twee elementen: de OESO -Ianden die 

onderling afspreken hoeveel inspanningen elke partner zelf doet op het vlak van de 

emissiereduetie en ten tweede hoeveel hij bijdraagt in een broeikasfonds. Dit 

broeikasfonds, beheerd door de OESO-Ianden, heeft tot taak in de vroegere 

Oostbloklanden en in de ontwikkelingslanden CO2-emissieredueties te kopen die in die 

landen veel goedkoper zijn dan in de ontwikkelde landen. 

Aangezien internationale onderhandeJingen hierover lang kunnen aanslepen zal de EG 

inzake CO2 reduetie verplieht zijn een onderhandelingspositie in te nemen en omwille van 

haar geloofwaardigheid ook overeenkomstig te handelen. Het EG- voorstel om een 

koolstofbelasting in te voeren geJijk aan 10 $ per vat olie kadert hierin. Een 

koolstofbelasting is te verkiezen boven een energiebelasting of eonvenanten omdat 

hetzelfde milieuresultaat bereikt kan worden met kleinere kosten voor de gemeensehap. De 

eeonomisehe kosten van een dergeJijke maatregel zijn klein. Indien later blijkt dat de 

andere OESO landen niet willen meespelen blijft de macro-kost klein maar is het 

uiteindelijk milieuresultaat wei verwaarloosbaar. 

De Belgisehe beleidsmaker heeft eerst en vooral een grote verantwoordelijkheid op het 

internationale fomm waar hij door intelligent lobbywerk de uiteindelijke uitkomst van de 

onderhandelingen op wereld en EG vlak mee kan helpen bei"nvloeden. Dit steeds 

belangrijker wordend onderdeel van het milieubeleid werd in het verleden in Belgie 

volledig verwaarloosd. 
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Het Belgische en Gewestelijke beslissingsniveau blijft inzake het broeikasdossier 

belangrijk op twee terreinen: het gebruik van de opbrengsten van de koolstotbelasting en 

het nemen van begeleidende maatregelen. De prioriteiten in het gebruik van de 

koolstoftaksinkomsten zijn: de carrectie van de negatieve effecten op de 

inkomensverdeling, het bevorderen van de noodzakelijke aanpassingen aan de reeJe lonen, 

de bijdrage tot een internationaal broeikasfonds en tenslotte de vemlindering van het 

deficit op de rijksbegroting. 

De extra inkomsten moeten ten eerste dienen om de regressieve impact van de 

koolstofbelasting te corrigeren. Indien men absoluut wil vasthouden aan de indexkoppeling 

van de lonen moeten de inkol11sten gebruikt worden om de sociale zekerheidsbijdragen te 

verlagen en zo de stijging van het bruto-Ioon in toom te houden. 

Begeleidende maatregelen zijn nodig om de koolstofbelasting als prijssignaal correct zijn 

werk te laten doen. Van belang zijn een correctie van de elektriciteitstarifering en het 

wegnemen van een aantal marktfalingen op her vlak van het huishoudelijk energieverbruik. 

Slechts indien duidelijkheid komt rond het gebruik van deze inkomsten maakt de 

koolstofbelasting ook politiek een kans. 



36 

BIBLIOGRAFIE 

DECOSTER A.,PROOST S., SCHOKKAERT E., "Herverdelingsaspekten van indirekte 

belastingshervormingen", Leuvens Ekonomisch Standpunt, CES, mei 1992 

EYCKMANS J., "On the nature and economics of the greenhouse effect", Werkdocument 

nOlO, Centrum voor Ekonomie en Ethiek; 

EYCKMANS J., PROOST S.,SCHOKKAERT E., "Efficiency and distribution in Greenhouse 

negotiations", Discussion Paper CES, april 1992; 

IPCC, Policy Rep0l1, 1990; 

LAURMAN,J.A.,"On setting targets for reduction of Greenhouse Gas induced warming", 

Proceedings of the lEA expert seminar on Energy Technologies for reducing emissions of 

Greenhouse Gases, Parijs, april 1989; 

NORDHAUS,W.D., "The Cost of Slowing Climate Change: a Survey", The Energy Journal, 

vo1.l2, nOl, p 37-66, 1991; 

NORDHAUS,WD.,"To slow or not to slow: the economics of the Greenhouse effect", the 

Economic Journal, 101, P 920-937, J uli 1991; 

PROOST S.,VAN REGEMORTER D., "Economic Effects of Carbon taxes - with a general 

equilibrium illustration for Belgium", Energy Economics, April 1992 b; 

PROOST S.,VAN REGEMORTER D., "Carbon Taxes in the EC - design of tax policies and 

their welfare impacts", studie voorgesteld op de interne workshop van de EG over "Economic 

aspects of policies to limit CO2 Emissions" september 1991, te verschijnen in European 

Economy, 1992 a; 

REILLY,J.M.,EDMONDS,R.H.,GARDNER,R.H.,BRENKERT,A.L.,"Uncertainty analysis of 

the IEA/ORAU CO2 emissions model", The Energy Journal,n03, 1987 



LEUVENSE ECONOMISCHE STANDPUNTEN 

1976 - 1. Louis BAECK, De inflatoire groeimachine. (uitgeput) 
2. Paul DE GRAUWE, Theo PEETERS, De recente inflatie : een struc

tureel of een monetair probleem ? (uitgeput) 

1977 - 3. Karel TAVERNIER, Krachtlijnen voor een Belgisch stabilisatiebeleid. 
(uitgeput) 

4. Paul DE GRAUWE, Korporatisme en werkloosheid, (uitgeput) 
5. Paul VAN ROMPUY, Enkele structurele aspecten van de krisis. 

(uitgeput) 
6. Louis BAECK, Naar een nieuwe groeicyclus met een ander groei

patroon. 

1978 - 7. Louis BAECK, Politiek verantwoordelijk handelen en socio
economisch optimum. (uitgeput) 

8. Paul DE GRAUWE, Bureaukratische kontrole en het ekonomisch 
systeem. 

9. Paul VAN ROMPUY, Guido DE BRUYNE, De regionalisatie econo
misch bekeken. (uitgeput) 

10. Louis BAECK, De nieuwe internationale economische orde en haar 
kritische tegenhangers. (uitgeput) 

11. Theo PEETERS, Economisch federalisme : lessen uit het buitenland. 
12. Dirk HEREMANS, Economische autonomie en economische unie, 

krachtlijnen voor een duurzame oplossing. 

1979 - 13. Paul DE GRAUWE, Arbeidsduurvermindering en tewerkstelling. 
14. Economisch Federalisme. (uitgeput) 

Deel I : Financiele middelen en herverdeling, Paul VAN ROMPUY, 
Albert VERHEIRSTRAETEN, Regionale Herverdelings- en Financie
ringsstromen. 
Theo PEETERS, Financiele middelenvoorziening voor gemeenschap
pen en gewesten. 

15. Economisch Federalisme. 
Deel II : Organisatie en bevoegdheden, Dirk HEREMANS, Verkave
ling van bevoegdheden en economische unie. 
Vic VAN ROMPUY, Economisch stelsel en verdeling van be
voegdheden. 

1980 - 16. Guy CLEMER, Karel TAVERNIER: Tewerkstelling en inkomensma
tiging in Belgie : een onvermijdelijke keuze. 

17. Louis BAECK, Lokomotief strategie : met stoom uit de Eurovaluta-
markt. (uitgeput) . 

18. Michel DOMBRECHT, Theo PEETERS, Sanering van de overheids
financien : gevaarlijk of onvermijdelijk ? 

1981 - 19. Paul DE GRAUWE, Marcia DE WACHTER, Produktie, tewerkstelling 
en verdeling. Een neo-liberale benadering. 

o 



:1 

I 

20. Louis BAECK, De jaren tachtig in perspectief. (uitgeput) 
21. Paul VAN ROMPUY, Patrick VAN CAYSEELE, Raming van de gere

gionaliseerde lopende rekening van de overheid in 1979. 

1981 - 22. Paul DE GRAUWE, Loonkosten, energiekosten en kapitaalkosten. 
Belgie gedurende 1970-1980. (uitgeput) 

23. Frans SPINNEWYN, Een verzekeringstechnische benadering van de 
werkloosheidsverzekering. 

1982 - 24. Louis BAECK, Herstelbeleid, vroeger en nu. 
25. Paul DE GRAUWE, Marc JANSSENS, Aanbodeconomische effec

ten van de belastingdruk in Belgie. 

1983 - 26. Paul DE GRAUWE, Guy VERFAILLE, Linkse en rechtse gezondheid-
sindicatoren van de Belgische Economie. 

27. Louis BAECK, Hoe de crisis ombuigen. (uitgeput) 
28. Paul VAN ROMPUY, Maatschappelijke keuze en economische crisis. 
29. Vic VAN ROMPUY, Erik SCHOKKAERT, Begrotingstekorten, Rente

lasten en Openbare schulden in Belgie. Een kijk op halflange termijn. 

1984 - 30. Dirk HEREMANS, Hans GEEROMS, Marktsector en budgetsector 
in Belgie. Grenzen aan het overheidsbeslag ? 

31. Paul DE GRAUWE, Guy VERFAILLE, Zijn de rentelasten van de over
heidsschuld ondraaglijk geworden ? 

1985 - 32. Louis BAECK, De wonderbare wereld van de economische paradig-
ma's. (uitgeput) , 

33. Paul VAN ROMPUY, Solidariteitsmechanismen in federale staten. 
34. Louis BAECK, De V.S. en de E.G. : vergelijking op lange termijn. 
35. Louis BAECK, Het economisch denken in het Spanje van de 16e en 

17e eeuw. 
36. Guido DE BRUYNE, Paul DE GRAUWE, Herverdeling van het werk 

en makro-ekonomisch evenwicht. 
37. Paul VAN ROMPUY, Arbeidsmarktflexibiliteit en werkloosheid. 

1987 - 38. Paul DE GRAUWE, Anne FREMAULT, Micro- en macro-economische 
effectiviteit van de Belgische prijsreglementering. 

39. Louis BAECK, Kentering in de westerse economie. 
40. Johan MORTELMANS, Erik SCHOKKAERT, Lode BERLAGE, Robert 

VERTONGHEN, De economische wenselijkheid van een snelspoor
verbinding door Belgie. 

41. Louis BAECK, De aandelenbeurzen, 1982-87: het lustrum van de 
stier. ' 

42. Lode BERLAGE, Dirk TERWEDUWE, Grondstoffenuitvoer van ont
wikkelingslanden : machtsmiddel of struikelblok ? 

1988 - 43. Louis BAECK, De westerse economie na de krach. (uitgeput) 
44. Filip ABRAHAM, Nationale vakbonden, interprofessionele loonak

koorden en economische politiek. 



45. Paul VAN ROMPUY, m.m.v. Valentijn BILSEN, 10 jaar financiele stro
men tussen de gewesten in Belgie. 

46. Dirk HEREMANS, Bevoegdheidsverdeling en economische autono
mie. De staatshervorming in het licht van 1992. 

47. Wim MOESEN, Dirk HEREMANS, Paul VAN ROMPUY, Mark EYS
KENS, Bedenkingen bij de nieuwe financieringsvoorstellen voor ge
westen en gemeenschappen. 

48. Vic VAN ROMPUY, Overheidstekort, overheidsschuld en economi
sche welvaart. Toepassing op Belgie 1947-1988. 

1989 - 49. Lodewijk BERLAGE, Belgie en de schulden van de Afrikaanse lage 
inkomenslanden. 

50. Jacques DREZE, Schuld en cooperatie in de mundiale economie. 
(uitgeput) 

51. Paul DE GRAUWE, Milieuvriendelijke groei : utopie of werkelijkheid ? 
1990 - 52. Paul VAN ROMPUY, Europese ankerpunten voor het belgisch be

grotingsbeleid. 
53. Louis BAECK, De jaren '90 : een Europees decennium. (uitgeput) 
54. Paul DE GRAUWE, Stef PROOST, Erik SCHOKKAERT, Denise VAN 

REGEMORTER, Het milieubeleid in Vlaanderen. Een economische 
visie. 

55. Paul DE GRAUWE, Wim VANHAVERBEKE, Competitiviteit, oliecri
sis en loonindexering. 

56. Wim MOESEN, Begrotingen, beleid en beheer. Over de besparings
voorstellen, wat ze zijn en wat ze niet zijn. 

1991 - 57. D. HEREMANS, M. DE BROECK, Overheidsschuld en financiele 
markten in de branding. 

58. Louis BAECK, Bruno VAN ROMPUY, Golfoorlog : geopolotiek, pe
troleum en islam. (uitgeput) 

59. Paul DE GRAUWE, Koen STRAETMANS, Het programma-akkoord 
in de petroleumsector. Een ondoelmatig systeem van prijzencontrole. 

60. Paul DE GRAUWE, Denkoefeningen over de regionalisering van de 
Belgische overheidsschuld. 

61. Paul DE GRAUWE, Over Franse kolonisatie en Belgische veran
kering. 


