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Wijziging van de Wet belastingen op
milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de
invoering van een CO2-heffing voor de industrie
(Wet CO2-heffing industrie)

E

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 3 december 2020
Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van de vragen en
opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD. Hierna ga ik, mede
namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, in op die vragen
en opmerkingen.
De leden van de fractie van de VVD vragen welk handelingsperspectief de
regering ziet voor afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) en of deze groep is
betrokken bij het Klimaatakkoord. Deze leden vragen voorts in hoeverre
de CO2-heffing voor deze groep tot een Europees ongelijk speelveld op de
korte- en middellange termijn leidt en welke effecten de regering verwacht
voor de verwerking van restafval. De Vereniging Afvalbedrijven, branchevereniging van de afvalsector waaronder de AVI’s, heeft bij het Klimaatakkoord deelgenomen aan de sectortafel industrie en is zodoende betrokken
bij de besluitvorming in het Klimaatakkoord. Afvalverbrandingsinstallaties
kunnen hun emissies reduceren door in te zetten op CCS of bijvoorbeeld
recycling waardoor minder afvalstoffen verbrand hoeven te worden. Dit
past in het doel van het kabinet om in 2050 van Nederland een economie
zonder afval te maken. De uitrol van CO2-reducerende maatregelen wordt
daarbij ondersteund met de SDE(+)+-subsidieregeling. Specifiek voor de
circulaire economie heeft het kabinet daarboven in de klimaatenvelop en
het Urgendapakket middelen vrijgemaakt voor circulaire maatregelen. Het
kabinet verwacht dat het brede maatregelenpakket zal leiden tot een
vermindering van de CO2-emissies bij AVI’s. De CO2-heffing kent een
geleidelijke ingroei waardoor bedrijven de gelegenheid krijgen zich aan te
passen aan de heffing en investeringen te doen in CO2-reductie. Dit biedt
AVI’s een duidelijk pad voor vermindering van hun emissies. Op de korte
termijn treedt hierdoor geen lastenverzwaring voor AVI’s op en daardoor
geen effect op het gelijk speelveld. Als de afvalverbrandingsinstallaties
geen CO2-reducerende maatregelen nemen kan de CO2-heffing op termijn
leiden tot een kostprijsverhoging voor deze installaties.
De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,
J.A. Vijlbrief
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