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Concept d.d. 21 jan 2018 
  
[Kamerstuknummer, 
tekstvakken selecteren 
met F11]  

Voorstel van wet van de leden Klaver en Van der Lee tot 
wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in 
verband met de invoering van een belasting op de uitstoot van 
CO2 (Wet CO2-belasting) 

  
  
Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 
  
 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-
Nassau, enz. enz. enz. 
 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ten einde de 

klimaatdoelstellingen te behalen een belasting in te voeren op de uitstoot van CO2; 
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen 

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en 
verstaan bij deze: 
 
 
ARTIKEL I 
 

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd: 
 

A 
 
 In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een 
puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: 
 e. een emissiebelasting. 
 
B 
 
 Na hoofdstuk VI wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende: 
 
HOOFDSTUK VII. EMISSIEBELASTING 
 
Afdeling 1. Begripsbepaling 
 
Artikel 72 
 
 Voor de toepassing van dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan 
onder: 
 a. emissie: emissie van broeikasgassen; 
 b. broeikasgassen: gassen genoemd in bijlage I van de verordening (EU) nr. 525/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en 
rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor 
overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot 
klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (PbEU 2013, L 165);  
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 c. ETS-deelnemer: een inrichting op wie afdeling 16.2.1 van de Wet milieubeheer van 
toepassing is of degene op wie afdeling 16.2.2 van de Wet milieubeheer van toepassing is; 
 d. ton kooldioxide-equivalent: een metrische ton kooldioxide (CO2) of een hoeveelheid van 
een van de andere in bĳlage II van de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wĳziging van Richtlĳn 96/61/EG 
van de Raad genoemde broeikasgassen met een gelĳkwaardig aardopwarmingsvermogen. 
 f. [PM?].  
 
Afdeling 2. Grondslag en belastingplicht 
 
Artikel 73 

 
Onder de naam emissiebelasting wordt een belasting geheven ter zake van emissie.  

 
Artikel 74 
 
 De belasting wordt geheven van een ETS-deelnemer, met uitzondering van een producent 
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Elektriciteitswet 1998. 
 
Afdeling 3. Maatstaf van heffing en verschuldigdheid 
 
Artikel 75 
 
 De belasting wordt berekend per ton kooldioxide-equivalent. 
 
Artikel 76 
 
 De belasting wordt verschuldigd op 1 mei van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar 
waarin de emissie heeft plaatsgevonden.  
 
Afdeling 4. Tarief 
 
Artikel 77 
 
 Het tarief bedraagt € 25 per ton kooldioxide-equivalent. 
 
Afdeling 5. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing 
 
Artikel 78 
 
 1. De in artikel 74 bedoelde belastingplichtige voert een administratie waaruit duidelijk 
alle gegevens blijken die voor de heffing van de belasting van belang kunnen zijn. 
 2. Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels gesteld omtrent de wijze waarop 
aan de in het eerste lid bedoelde verplichting wordt voldaan.  
 
 
ARTIKEL II 
 
 De emissiebelasting, bedoeld in artikel 73 van de Wet belastingen op milieugrondslag, is 
voor het eerst verschuldigd over het kalenderjaar 2020.  
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ARTIKEL III 
 
 Artikel 77 van de Wet belastingen op milieugrondslag komt per 1 januari 2021 te luiden: 
 
Artikel 77 
 
 1. Het tarief bedraagt € 50 per ton kooldioxide-equivalent. 
 2. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt telkens per 1 januari met € 5,56 verhoogd.  
 
 
ARTIKEL IV 
 
 Artikel 77 van de Wet belastingen op milieugrondslag komt per 1 januari 2030 te luiden: 
 
Artikel 77 
 
 1. Het tarief bedraagt € 100 per ton kooldioxide-equivalent. 
 2. Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt telkens per 1 januari met € 5 verhoogd.  
 
 
ARTIKEL V 
 
 Indien het bij geleidende brief aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Klaver, 
Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse 
houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs 
terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde 
opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) 
(Kamerstukken 34534) tot wet is of wordt verheven, wordt in artikel 3, tweede lid, van die 
wet aan het slot van onderdeel f “, en” vervangen door” ;” en wordt onder vervanging van de 
punt aan het slot van onderdeel g door “, en” een onderdeel toegevoegd, luidende: 
 h. een evaluatie van de gevolgen van de emissiebelasting, bedoeld in artikel 73 van de Wet 
belastingen op milieugrondslag, voor de totale emissie.   
 
 
ARTIKEL VI 
 

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2020. 
 
 
ARTIKEL VII 
 
 Deze wet wordt aangehaald als: Wet CO2-belasting. 
 
 
 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, 
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 
 
Gegeven 
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De Minister van Financiën, 
 
 
 
 


