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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35216 
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de 
invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs 
elektriciteitsopwekking) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 juni 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP 
en CDA. 
Tegen: BIJ1, PvdD, Groep Van Haga, JA21, BBB, PVV en FVD. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel IV 
10  20  21 (Grinwis c.s.) over het verkorten van de evaluatietermijn en bijzondere 
aandacht voor Europese klimaatontwikkelingen  
 
Dit amendement regelt een snellere evaluatie van de effecten van de Wet minimum CO2-
prijs elektriciteitsopwekking: binnen drie in plaats van binnen vijf jaar. In de memorie van 
toelichting wordt de noodzaak van een evaluatie als volgt onderbouwd: «Het is wenselijk 
om binnen vijf jaren te evalueren wat de effecten zijn van het voorstel. Daarbij zal onder 
meer worden gekeken naar de mate waarin het voorstel bijdraagt aan 
investeringszekerheid/investeringen in CO2-arme technieken, CO2-reductie en – in 
samenhang met de maatregelen die omringende landen eventueel zullen nemen – welke 
effecten er zijn op bijvoorbeeld de leveringszekerheid.» Volgens de indiener zijn er redenen 
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de evaluatie te versnellen en daarbij nadrukkelijk de sinds de indiening van dit 
wetsvoorstel gewijzigde context te betrekken, namelijk een forse aanscherping van het 
voor Nederland – en tevens door Nederland bepleitte – bepalende Europese klimaatbeleid.  
 
Toen in 2017 werd afgesproken om, naar Brits voorbeeld, in Nederland een minimumprijs 
voor CO2 in te voeren lag de ETS-prijs op ca. € 7 per ton CO2, toen het wetsvoorstel in 
2019 werd ingediend was de ETS-prijs opgelopen tot ca. € 25 en inmiddels koerst de ETS-
prijs boven de € 50 per ton CO2. Met name het afgelopen jaar is de CO2-prijs hard 
gestegen. Of deze stijging doorzet is onzeker, maar de trend is duidelijk. Deze ontwikkeling 
vormt een reden om sneller dan oorspronkelijk voorgesteld het instrument minimumprijs 
en het in de wet opgenomen prijspad te evalueren. Daarbij is de uitwerking van de 
Europese Green Deal een relevant gegeven met bijvoorbeeld de uitwerking en 
implementatie van het voorstel om in 2023 een CO2-grensheffing in de Europese Unie in te 
voeren. Ten slotte is relevant dat in het nationale Klimaatakkoord is afgesproken om in 
2023 het prijspad voor de periode na 2030 vorm te geven. Alvorens daartoe over te gaan, 
is het goed deze wet te evalueren en deze te betrekken bij het vervolg. 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP en het CDA. 
 
 
 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 
Artikel I, onderdeel B 
13 (Thijssen) over een grondslag voor bijstelling van het prijspad en een 
vooraankondigingstermijn van 1 jaar voor opwaartse bijstelling 
 
Een optimale minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking is afhankelijk van onder 
andere de ETS-prijs, de gasprijs en de kolenprijs. Deze tarieven zijn alle drie zeer volatiel; 
op het moment dat werd afgesproken een minimumprijs voor CO2 in Nederland in te 
stellen lag de ETS-prijs op ca. € 7 per ton CO2, inmiddels ligt de ETS-prijs boven de € 50  
per ton CO2. Dit gegeven maakt het onwenselijk om het prijspad in onderhavig 
wetsvoorstel voor vijf jaar vast te leggen.  
Dit amendement regelt dat het prijspad indien nodig jaarlijks kan worden bijgesteld. 
Ingetrokken. 
 
 
Invoeging artikel Ia en Artikel IIa 
11  22 (Van Raan) over een vast tarief per ton kooldioxide-equivalent 
 
Dit amendement regelt dat de minimumprijs voor CO2-uitstoot bij elektriciteitsopwekking 
vanaf 2022 € 150,– per ton bedraagt.  
 
Artikel 4.1 van het klimaatakkoord van Parijs bepaalt dat landen zo snel mogelijk en zo 
veel mogelijk moeten doen om de uitstoot te verminderen, «overeenkomstig de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis». Het verbeteren van de CO2-beprijzing op nationaal 
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niveau past hier goed bij. In het klimaatakkoord1 dat het kabinet in 2019 sloot, schatte het 
nog op basis van een door het PBL doorgerekende variant in, dat in 2030 de heffing voor 
de industrie 125 à 150 euro per ton zou moeten bedragen. Het PBL schrijft ook voor dat 
een uniforme CO2-heffing het beste is.2 Dat wil zeggen dat het het beste is als dezelfde 
prijzen voor alle CO2-uitstoot zouden gelden, dus ook voor CO2-uitstoot bij 
elektriciteitsopwekking. Voor het klimaat en de brede welvaart later maakt het daarnaast 
ook niet uit in welke sector de broeikasgassen hun oorsprong vinden.  
 
In de twee jaren na het sluiten van het klimaatakkoord is er te weinig gedaan, mede 
getuige het feit dat het kabinet de Urgendadoelstelling niet heeft gehaald. Het kabinet 
heeft zich ook gecommitteerd aan minder ambitieuze klimaatdoelen, waarop deze 
bandbreedte vervolgens gebaseerd is. Ondertussen blijkt de klimaatcrisis groter dan 
gedacht. Mogelijk is de aarde in 2030 al 1,5 graad warmer.3 
 
Er wordt al veel te lang te weinig gedaan en bij een mild oplopend prijspad bestaat het 
risico dat de rekening nog hoger oploopt en in de toekomst ergens een keer alsnog gaat 
vallen. Het is daarom verstandig om per 2022 al € 150,– per ton emissie te rekenen. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1 en PvdD. 
 
 
Artikel I, onderdeel B 
12 (Van Raan) over een progressief tarief per ton CO2-emissie 
 
Dit amendement regelt een progressief tarief dat met € 10,– per jaar verhoogd wordt tot 
het tarief in 2030 en de jaren daarna € 150,– bedraagt.  
 
Het prijspad dat het kabinet voorstelt is vastgesteld ver onder het verwachte EU ETS-
prijspad, terwijl dat juist onaanvaardbaar laag werd gezien. De EU ETS-prijzen zijn nu aan 
het stijgen.4 Dit amendement sluit aan bij deze gunstige ontwikkeling en biedt bedrijven de 
zekerheid bij investeringsbeslissingen dat zij vanaf nu tot en met 2030 alleen nog maar 
méér moeten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen, waardoor verduurzamen 
aantrekkelijker wordt. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdD en Fractie Den Haan. 
 
  

 
1 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUkY2Zh5zxAh
WPHhQKHdcYDvkQFnoECAkQ 
2 https://www.pbl.nl/nieuws/2019/uniforme-co2-prijs-meest-kostenefficient 
3 https://nos.nl/artikel/2371217-knmi-1-5-graad-opwarming-mogelijk-al-over-negen-jaar-bereikt 
4 https://nos.nl/artikel/2384855-industrie-ziet-de-co2-prijs-snel-oplopen-het-is-een-soort-bitcoin 
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Moties 
 
14 (Van Raan) over het voorbereiden van een uniforme CO2-heffing 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdD en Fractie Den Haan. 
 
15 (Van Raan) over uitspreken dat een lage CO2-prijs strijdig is met het Akkoord van Parijs  
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan en ChristenUnie. 
 
16 (Van Raan) over de wet onderwerpen aan een analyse conform artikel 3.1 
Comptabiliteitswet  
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan en SGP. 
 
17 (Grinwis en Van Weyenberg) over snelle invoering van een Europese CO2-grensheffing 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en CDA. 
 
18 (Kops) over het uitbannen van energiearmoede 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, DENK, PvdA, ChristenUnie, JA21, BBB, PVV, FVD en 
Groep Van Haga . 
 
19 (Kops) over het bevrijden van Nederland uit het EU Emissions Trading System 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, PvdD, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
 


