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1 Inleiding en samenvatting 

 

Dit stuk bespreekt het PBL-rapport ‘Eenvoudiger en groener. Een verkenning naar minder 

complexiteit en vergroening naar het belastingstelsel’. De PBL-studie geeft een schets van de 

beleidsmogelijkheden om de belastingdruk te verschuiven naar vervuilende consumptie. Het rapport 

grijpt aan op een belangrijke maatschappelijke kwestie: hoe dient de overheid het fiscale 

instrumentarium zo goed mogelijk in te zetten om tot een adequate beprijzing van milieuschade te 

komen. Ook naar onze opvatting zijn er nog vele mogelijkheden om een beter fiscaal milieubeleid te 

realiseren. In deze bespreking gaan we uitvoerig in op het analysekader zoals dat wordt gehanteerd 

door PBL. We geven aan hoe dit analysekader kan worden verbeterd. 

Daar waar het PBL zich beperkt tot bestaande belastingen en meer radicale beleidsvoorstellen 

buiten beschouwing laat, redeneren wij vanuit een brede toegepaste welvaartsanalyse van 

belastinghervormingen en optimale belastingen. Alleen dan komen álle relevante argumenten voor en 

tegen belastinghervormingen adequaat aan het licht. Een dergelijke analyse is daarom essentieel om te 

begrijpen waar het huidige belastingstelsel tekort schiet en in welke richting het hervormd zou moeten 

worden op basis van de welvaartstheorie. We delen een aantal belangrijke conclusies met het PBL, 

maar we hebben ook een aantal kritische opmerkingen bij de analyse van PBL. Onze belangrijkste 

bevindingen zijn de volgende. 

 

 Onze belangrijkste conclusie is dat de overheid er verstandig aan doet om milieubelastingen 

primair te gebruiken om marktfalen te corrigeren. Optimale milieubelastingen internaliseren 

exact de sociale marginale schade van vervuilende consumptie of productie. Dit wordt hierna 

ook de pigouviaanse milieubelasting genoemd. In de huidige versie van het rapport is deze 

aanbeveling overgenomen. 

 Het opbrengstmotief van milieubelastingen is vanuit welvaartseconomische argumenten geen 

reden om milieubelastingen te willen heffen. Wanneer het doel is de belastingopbrengst voor 

de overheid te verhogen, doet de overheid er verstandig aan debtw of ib te verhogen in plaats 

van het verhogen van milieubelastingen. Het huidige beleid, waar duurzaamheid de ‘bijvangst’ 

lijkt te zijn van (stabiele) belastingopbrengsten, kent geen enkele welvaartseconomische 
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onderbouwing. Extra belastingontvangsten zijn hooguit een ‘bijvangst’ wanneer de huidige 

milieubelasting lager is dan de pigouviaanse belasting, dus wanneer niet alle sociale marginale 

milieuschade is beprijsd. We raden het PBL daarom aan om de zogenaamde 

‘opbrengstfunctie’ van milieubelastingen geheel uit de analyse te schrappen. Vasthouden aan 

de ‘opbrengstfunctie’ als criterium voor milieubelastingen leidt tot maatschappelijke 

verwarring en welvaartsverlagende beleidsadviezen. Ook op dit punt is het huidige PBL 

rapport een sterke verbetering ten opzichte van de eerdere versie waar onze review op is 

gebaseerd. 

 Het PBL-rapport lijkt te zijn geschreven vanuit de beleidsopvatting dat een 

belastingverschuiving naar vervuilende consumptie ‘onontkoombaar’ is (p. 23). Deze 

invalshoek is een verbijzondering van het ‘opbrengstmotief’. Het idee dat 

belastingverschuiving onontkoombaar is, lijkt hoofdzakelijk ingegeven door bestaande 

beleidskaders en politieke wensen, maar kent evenmin een deugdelijke welvaartseconomische 

onderbouwing van milieubelastingen (zie vorige punt). Wij adviseren het PBL om de notie dat 

de belastingdruk verschoven zal moeten worden naar milieubelastingen ook te laten vallen. In 

de reactie van PBL op deze review wordt dit punt naar onze mening voldoende geadresseerd. 

 We raden het PBL bovendien aan om consequent een breed welvaartseconomisch kader te 

hanteren voor de analyse van milieubelastingen. Op basis van de economische theorie is er 

maar één criterium op basis waarvan beleid beoordeeld moet worden: neemt de brede 

maatschappelijke welvaart toe of af? De brede maatschappelijke welvaart hangt niet alleen af 

van de vervuiling, dood gewicht van belastingen en de administratieve kosten, zoals het PBL 

in haar analyse benadrukt, maar ook van verdelingsaspecten van belastingheffing, de interactie 

van milieubelastingen met arbeidsmarktverstoringen, verdelingsaspecten van het milieu, 

grenseffecten en leveringszekerheid van energie. Deze laatste zaken komen in het PBL rapport 

niet of onvoldoende goed aan bod. We raden het PBL aan om explicieter aandacht te besteden 

aan de verdelingsaspecten van belastingheffing, interacties van milieubelastingen met 

arbeidsmarktverstoringen, verdelingsaspecten van het milieu, grenseffecten en 

leveringszekerheid en zoveel mogelijk te kwantificeren hoe deze effecten de maatschappelijke 

welvaart beïnvloeden. 

 Belastingvereenvoudiging is niet hetzelfde als slim belasting heffen. Vaak is extra 

complexiteit in de belastingwet nodig om tegen de laagste maatschappelijke kosten de grootste 

milieuwinst te boeken. ‘Eenvoudig’ heffen kan daarom uitdraaien op ‘dom’ heffen en daarmee 

de maatschappelijke welvaart verlagen. Wij zijn sceptisch dat een verschuiving van de 

belastingdruk naar milieubelastingen daadwerkelijk tot lagere administratieve lasten zal 

kunnen leiden. We raden het PBL aan om systematischer de administratieve lasten in kaart te 

brengen en vooral om die te kwantificeren. Alleen dan krijgen we zicht op de administratieve 
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kosten en in hoeverre die reden zijn om te vereenvoudigen. Nu hebben veel opmerkingen over 

de administratieve lasten geen goede empirische onderbouwing.  

 Milieubelastingen moeten zoveel mogelijk direct bij de emissie aangrijpen (zoals ook 

besproken in eerdere PBL-rapporten, zie bijvoorbeeld Vollebergh, 2012). Volgens ons kan het 

rapport veel aan helderheid winnen door veel consequenter duidelijk te maken bij alle 

besproken externe effecten (vervuilende consumptie, verkeer en vervoer en energie): i) wat de 

externaliteit precies is, ii) hoe groot het externe effect precies is, iii) waar precies de 

externaliteit aangrijpt, iv) indien het aangrijppunt niet direct waarneembaar is voor de 

overheid, waar de heffing dan het beste kan aangrijpen, en v) hoe om te gaan met 

heterogeniteit in externe effecten. 

 Het PBL redeneert vanuit de huidige beleidspraktijk. Daarmee neemt PBL fouten in het 

staande beleid voor gegeven aan, in plaats van deze te corrigeren. Wij zouden het PBL willen 

aanraden bij alle externe effecten systematisch het hele overheidsinstrumentarium te 

betrekken. Sommige beleidsconclusies kunnen worden bepaald door het ontbreken van 

belangrijke beleidsinstrumenten in de analyse. Het is belangrijk om op te merken dat ook wij 

het inzicht onderschrijven dat, als het initiële belastingstelsel niet optimaal is ingericht, 

wijzigingen in het belastingstelsel bestaande ondoelmatigheden kunnen verergeren. Echter, 

naar onze opvatting is het dan belangrijk om eerst uit te leggen waarom het initiële 

belastingstelsel niet doelmatig is, en waarom er niet gekozen wordt voor het corrigeren van 

deze ondoelmatigheid, voordat een second-best oplossing wordt gekozen om bestaande 

ondoelmatigheden te corrigeren. Bijvoorbeeld, de marginale externe schade van autogebruik 

wordt in zeer hoge mate bepaald door de kosten van congestie en verkeersongevallen (zie ook 

Drissen, Eerens, Geilenkirchen, Vollebergh, Dietz, 2014). De vraag is of brandstofaccijnzen 

dan het geëigende instrument zijn om die externe effecten te beprijzen. In beginsel zijn 

congestie- of kilometerheffingen en verkeersregels beter om die externe effecten te 

internaliseren. Het ontbreken van deze beleidsinstrumenten in de analyse bepaalt de 

beleidsconclusie dat brandstofaccijnzen kennelijk te laag zijn om alle schade van autogebruik 

te beprijzen (ook daar plaatsen we kanttekeningen bij, zie hieronder). Maar dat deze 

beleidsconclusie conditioneel is op overheidsfalen om een congestie- of kilometerheffing in te 

voeren, zou beter moeten worden uitgelegd.  

 Daarnaast zouden we van het PBL een systematischer analyse willen zien van dubbelingen bij 

verscheidene milieubelastingen. Bijvoorbeeld, bij de beprijzing van schade door verkeer en 

vervoer gebruikt de overheid brandstofaccijnzen, de motorrijtuigenbelasting (mrb) en de 

belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm). Het PBL zou consequenter kunnen 

aangegeven of beleidsinstrumenten elkaar overlappen en waarom dat het geval is. En welke 

gevolgen heeft dubbeling van beleidsinstrumenten voor het gewenste beleid ten aanzien van 

de milieubelastingen? Hoe hoog moeten corrigerende belastingen zijn wanneer met alle 
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relevante belastingen rekening wordt gehouden? Is het dan nog steeds zo dat, bijvoorbeeld, de 

brandstofaccijns onvoldoende is om alle milieuschade van autogebruik te beprijzen? 

 Bij de analyse van de correcte hoogte van milieubelastingen moet ook rekening worden 

gehouden met voorschriften, regulering en veilingen (zoals het ETS). Deze maatregelen 

internaliseren ook (een deel van) de externe effecten van milieuvervuilend gedrag. Het gevolg 

is dat de rol van milieubelastingen om externe effecten correct te beprijzen afneemt. Deze 

interactie van milieubelastingen met andere beleidsinstrumenten die zijn gericht op 

vermindering van externe effecten moet nadrukkelijker en consequenter worden geanalyseerd 

op alle besproken beleidsterreinen. PBL zou bij alle belastingen moeten nadenken over de 

neerslag (tax incidence) van milieubelastingen. Afwenteling van belastingen bepaalt in de 

effectiviteit van milieubelastingen om milieudoelen te realiseren. Bij perfecte afwenteling van 

milieubelastingen op huishoudens (kleine open economie) kunnen externe effecten aan de 

productiekant van de economie níet worden geïnternaliseerd. Milieubelastingen dragen dan 

niet bij aan beprijzing van milieuschade, maar veroorzaken wel welvaartsverliezen. Het 

belangrijkste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk elektriciteit: het externe effect treedt op bij 

elektriciteitsproducenten, niet bij de consumenten, terwijl hoofdzakelijk de consumenten de 

energiebelasting betalen. Het PBL zou de vraag moeten beantwoorden of de energiebelasting 

op elektriciteit bij huishoudens dan wel maatschappelijk gewenst is. 

 Grenseffecten spelen bij een aantal milieubelastingen een rol. Het PBL zou meer empirische 

onderbouwing kunnen geven voor het belang van grenseffecten en in welke mate 

grenseffecten de optimale corrigerende belasting zouden moeten verlagen bij de 

brandstofaccijnzen, maar ook bij heffingen op vervuilende (inputs in) productie. Denk 

bijvoorbeeld aan te lage heffingen bij elektriciteitsopwekking, de glastuinbouw en de 

luchtvaart. 

 Veel milieuschade aan de productiekant van de economie wordt niet of onvoldoende beprijsd 

vanwege internationale concurrentie met landen die evenmin milieuschade correct in 

productie beprijzen. Wij willen het PBL verzoeken om bij alle heffingen na te gaan of een 

(veel) lagere dan maatschappelijk gewenste milieubelasting wel het geëigende instrument is 

om de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Zou het wenselijk 

zijn om bijvoorbeeld een voordeel in de vennootschapsbelasting te introduceren (om 

concurrentieverhoudingen niet te schaden) en tegelijkertijd vervuilende productie correct te 

beprijzen (om het milieu niet te schaden)? 

 Het PBL lijkt onnodig veel aandacht te besteden aan de btw. Belastinghervormingen in de btw 

moeten worden doorgevoerd om de schade van de btw in de markten voor goederen en 

diensten te verminderen, niet om de milieuschade te beprijzen. Het verplaatsen van de 

belastingdruk naar de indirecte belastingen is in beginsel geen vergroening. Ook het 

uniformeren van de btw is dat in principe niet. Het correct beprijzen van milieuschade van 
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vervuilende consumptie en productie is echter wel een noodzakelijke voorwaarde waaronder 

uniformering van de btw welvaartsverhogend kan zijn. Ideeën om de btw-tarieven op 

arbeidsintensieve diensten te verlagen uit milieuoverwegingen zijn onvoldoende onderbouwd.  

 Het PBL kan preciezer uitleggen welke externe effecten spelen bij verkeer en vervoer en hoe 

die moeten worden beprijsd. De brandstofaccijns is de meest aangewezen heffing om de 

schade van CO2-uitstoot te beprijzen. Het kan zijn dat daarnaast nog een auto-specifieke 

heffing nodig is, zoals de bpm, om luchtvervuiling te beprijzen. De bpm moet idealiter worden 

gedifferentieerd naar de mate van luchtverontreinigende uitstoot per auto. Bpm-differentiatie 

kan in principe in zo veel mogelijk klassen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het externe 

milieueffect van de auto. Het PBL zou duidelijker kunnen maken of de bestaande heffingen op 

het autogebruik (accijnzen, mrb en bpm) voldoende zijn om externe effecten van autogebruik 

adequaat te beprijzen. Daarnaast kan het PBL beter uitleggen of het nodig is om zowel een 

mrb als bpm te heffen. In hoeverre overlappen de mrb en bpm elkaar?  

 We ondersteunen het PBL met de salderingsregeling bij teruglevering van elektriciteit aan het 

net. Schoonopgewekte energie moet worden vrijgesteld van de energiebelasting (eb) omdat er 

geen emissies worden veroorzaakt bij opwekking. 

 Het PBL kan beter en systematischer beargumenteren waar de externe effecten van 

vervuilende uitstoot ontstaan in wkk, warmtepompen, stadsverwarming en dergelijke: waar 

moeten corrigerende belastingen worden geheven en hoe hoog die heffingen dan moeten zijn. 

In hoeverre zijn beleidsconclusies gevoelig voor de huidige beleidspraktijk waarin 

milieuschade in de productie van energie veelal niet adequaat wordt beprijsd? 

 Wanneer de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) een relevant marktfalen 

oplost, dan behoort deze te worden gefinancierd uit de algemene middelen in plaats van de 

opslag duurzame energie (ode). De ode kent geen goede economische onderbouwing en kan 

worden afgeschaft op basis van economische argumenten.  

 Het PBL zou duidelijker moeten maken welk marktfalen de SDE+ oplost, want de 

onderbouwing van de SDE is niet helder. De SDE+ overlapt daarnaast met allerlei andere 

overheidsregelingen die zijn gericht op het bevorderen van innovatie, met name door middel 

van allerlei fiscale voordelen. We hadden een analyse willen zien van de toegevoegde waarde 

van SDE+.  

 Het is in beginsel onnodig om extra heffingen op cv-ketels te leggen wanneer alle schade van 

energiegebruik correct is beprijsd. Huishoudens internaliseren dan correct de milieuschade van 

energiegebruik. 

 We willen het PBL aanmoedigen om veel concretere beleidsaanbevelingen te doen. Het 

hoofdstuk over de btw heeft weinig met vergroening te maken. En uit hoofdstukken over de 

belastingen op verkeer/vervoer en energie komen relatief weinig onderbouwde 
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beleidsvoorstellen. Ons advies: probeer concreet te maken welke heffingen met hoeveel 

zouden moeten veranderen om de maatschappelijke welvaart te verhogen. 

De opzet van de rest van dit stuk is als volgt. Nadat het analysekader is besproken in de volgende 

sectie, gaan we uitvoerig in op de drie beleidsterreinen zoals die door PBL worden geanalyseerd: 

verschuiving naar consumptie, heffingen op verkeer en vervoer en belastingen op energie. Bij ieder 

van deze beleidsterreinen plaatsen we kanttekeningen en vragen. We ronden ten slotte af met een 

beleids- en onderzoeksagenda voor milieubelastingen. Een appendix aan het einde bevat een 

gedetailleerde beschrijving van ons analysekader met verwijzingen naar de relevante 

wetenschappelijke literatuur. 

 

2 Analysekader 

 

Niet duidelijk of belastingverschuiving een goed idee is – Het analysekader van PBL moet wat ons 

betreft worden aangescherpt en transparanter worden gemaakt. Het PBL hinkt op een aantal gedachten 

bij de analyse van belastinghervormingen. Centraal lijkt de aanname te staan dat belastingen inderdaad 

worden verschoven naar (vervuilende) consumptie. Het rapport maakt niet op overtuigende wijze 

duidelijk of een belastingverschuiving naar (vervuilende) consumptie ook daadwerkelijk 

maatschappelijk gewenst is. Hier staat misschien de wens van beleidsmakers voorop om belastingen 

op (vervuilende) consumptie te verhogen, maar dit is vanuit welvaartseconomische optiek geen goed 

uitgangspunt voor de beoordeling van milieuheffingen. Dit is vermoedelijk ook gerelateerd aan de 

zogenaamde ‘opbrengstfunctie’ van milieubelastingen. Deze wijzen wij op basis van de inzichten 

vanuit de optimale belastingtheorie af om redenen die hieronder staan uitgelegd. We zouden het PBL 

willen aanraden om de ‘opbrengstfunctie’ van milieubelastingen te schrappen en de vraag of 

milieuheffingen moeten worden verhoogd alleen te beoordelen aan de hand van de vraag of deze de 

brede maatschappelijke welvaart verhogen. Verschuiving van belastingen van inkomen naar 

consumptie zijn daarbij hooguit een middel en kunnen nooit een beleidsdoel zijn. 

 

Analysekader niet consequent op brede maatschappelijke welvaart gestoeld – Vervolgens stelt het 

PBL de vraag: kan een belastingverschuiving naar consumptie bijdragen aan i) betere milieukwaliteit 

(‘vergroening’), ii) hogere belastingopbrengsten (‘opbrengstfunctie’), iii) vereenvoudiging (lagere 

‘administratiekosten’) en iv) correctie van overheidsfalen of marktfalen elders of interacteren met 

andere belastinginstrumenten (‘effectiviteit beleidsinstrumenten’)? Hiermee hanteert PBL 

onvoldoende strak het welvaartseconomisch analysekader. Wij onderschrijven het analysekader van 

PBL niet volledig om een aantal redenen. Ten eerste, er zijn wat ons betreft niet vier aparte criteria 

waaraan milieubelastingen moeten worden getoetst, maar slechts één: de brede maatschappelijke 

welvaart. Alle kosten en baten, materieel en immaterieel, moeten worden gewogen in de brede 

welvaartsanalyse. Dit betreft de milieubaten van fiscale instrumenten, het dood gewicht / de overlast 
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van belastingheffing, de administratieve lasten en alle andere materiële en immateriële voor- en 

nadelen die voortvloeien uit de interactie van milieubelastingen met andere overheidsinstrumenten, 

marktfalen en overheidsfalen. Het PBL negeert ten onrechte een aantal essentiële zaken die voor de 

brede maatschappelijke welvaart wel van belang zijn; verdelingseffecten, verstoringen in de 

arbeidsmarkt, grenseffecten en leveringszekerheid. Wij ontwikkelen hieronder ons eigen analytische 

kader op basis van de welvaartstheorie. Het is belangrijk om nogmaals op te merken dat ons 

analysekader gebaseerd is op de aanname dat de overheid de grootst mogelijke brede maatschappelijke 

welvaart nastreeft. Soms geven wij dit expliciet aan, vaak is dit echter impliciet. Binnen deze 

aanname, en vanuit een wetenschappelijke benadering, doet de overheid er verstandig aan 

onderstaande beleidsregels te volgen. Zie de bijlage met uitvoerige tekst en uitleg en achterliggende 

wetenschappelijke bronnen.  

In onderstaande analyses besteden wij geen expliciete aandacht aan begrensde rationaliteit van burgers 

(behavioural economics). Wij ontkennen niet dat begrensde rationaliteit relevant is. Echter, de 

inzichten vanuit de ons bekende literatuur hebben nog niet geleid tot concrete beleidsaanbevelingen op 

het gebied van fiscale vergroening. Een oorzaak hiervoor is dat welvaartsanalyses complex worden 

wanneer voorkeuren van individuen niet meer eenduidig geordend kunnen worden (zie bijvoorbeeld 

Bernheim and Rangel, 2009). Echter, wij kunnen ons voorstellen dat deze gedragseconomische 

argumenten worden meegewogen in beleidskeuzes. In dat geval is ons advies om expliciet uit te 

leggen in het rapport dat afgeweken wordt van de standaard toepassing van de welvaartstheorie. 

Dezelfde argumentatie geldt voor wanneer het productieproces afwijkt van gangbare aannames in de 

literatuur.  

 

Regel 1: De hoofdregel voor milieuheffingen is de regel van Pigou: beprijs de milieuschade – De 

hoofdregel voor milieubelastingen is: beprijs eerst en vooral de milieuschade, zowel als externe 

effecten ontstaan aan de consumptiekant als aan de productiekant van de economie. De hoogte van de 

belasting is gelijk aan de marginale externe milieuschade en de belastinggrondslag is gelijk aan het 

externe effect. Deze regel geldt altijd wanneer er geen andere (belasting)verstoringen in de economie 

zijn. Maar dit moet in beginsel ook de hoofdregel zijn in second-bestanalyses met verstorende 

belastingheffing in de arbeidsmarkt of goederenmarkt en mogelijk markt- en overheidsfalen. Vanuit 

een welvaartseconomisch perspectief kan alleen van deze regel worden afgeweken onder condities die 

hieronder worden besproken. Merk ook op dat het voor het consistent toepassen van de hoofdregel niet 

nodig is om informatie over prijselasticiteiten te verzamelen. Wanneer de milieubelasting direct 

aansluit bij de emissie is het voldoende om een schatting te maken marginale milieuschade. Wanneer 

de milieubelasting niet direct bij de emissie aansluit is dit niet meer het geval. 

 

Opbrengstmotief is géén maatschappelijk doel – Milieubelastingen hebben eerst en vooral tot doel de 

milieuschade te beprijzen zoals wij in ons analytisch kader laten zien. Het belangrijkste kritiekpunt op 
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het PBL-rapport is de centrale plaats die belastingopbrengsten innemen in de analyse. Hoewel dit 

motief soms (terecht) wordt gerelativeerd menen wij dat het PBL hier helemaal afstand van moet 

doen. Het opbrengstmotief is niet relevant voor de analyse van milieubelastingen, want 

milieubelastingen worden in beginsel níet geheven met als doel belastingopbrengsten te vergroten. Het 

idee dat milieubelastingen nuttig kunnen zijn om de schatkist te vullen berust op de misvatting dat 

milieubelastingen doelmatiger zouden zijn dan de inkomstenbelasting (ib) of de btw om 

belastingopbrengst te genereren. Een belastingstelsel waarin alleen arbeid of consumptie wordt belast 

met een (uniforme) btw genereert echter minder welvaartsverliezen dan een belastingstelsel waarin 

dezelfde belastingopbrengst wordt opgebracht door ook vervuilende goederen te belasten. De reden is 

dat milieubelastingen ook het consumptiegedrag verstoren, naast de arbeidsmarkt. Een uniforme btw 

of inkomstenbelasting doen dat niet. Consumptieverstoringen kunnen om milieuredenen weliswaar 

gewenst zijn, maar niet om opbrengst te genereren tegen de laagste welvaartskosten. Wanneer de 

overheid alleen maar geïnteresseerd zou zijn in het vullen van de schatkist tegen de laagste 

welvaartskosten, en zich niet zou bekommeren om het milieu, dan zou ze nul opbrengst willen 

genereren met milieubelastingen en alle opbrengst willen incasseren met de ib of btw. We hebben PBL 

daarom geadviseerd om alle opmerkingen die refereren aan het ‘opbrengstmotief’ geheel te herzien. In 

de huidige versie van het rapport is dit daarom aangepast.  

Overigens moet ook hier een belangrijke kanttekening worden geplaatst: de overheid zou álle 

verstorende belastingen op nul zetten – zowel de ib als de btw – als ze alleen geïnteresseerd zou zijn in 

het genereren van belastingopbrengsten en niet in de verdeling van de belastingdruk. De overheid 

introduceert namelijk alleen verstorende belastingen als daar ook verdelingswinsten tegenover staan, 

zie ook hieronder wanneer we de verdelingsaspecten van verstorende belastingen bespreken. Dus ook 

voor de btw geldt dat deze alleen omwille van herverdeling wordt geheven en juist niet om de 

schatkist te vullen. Dit is een wijdverbreide misvatting die steeds weer terugkomt in het beleidsdebat 

en ook in het PBL-rapport.  

 

Regel 2: Wijk van de regel van Pigou af en zet de milieubelasting hoger/lager dan het pigouviaanse 

niveau wanneer de bereidheid om vervuilende goederen te consumeren of te produceren 

afneemt/toeneemt met arbeidsinzet. – De overheid moet de milieubelasting op vervuilende consumptie 

of productie hoger (lager) zetten dan het pigouviaanse niveau wanneer de consumptie of productie van 

die goederen meer (minder) complementair is met vrije tijd. Dit staat in de literatuur ook bekend als 

het Corlett-Hague motief. Door goederen te belasten die complementair zijn met vrije tijd, kan de 

overheid de verstoringen van de inkomstenbelasting en de btw in de arbeidsmarkt verminderen. 

Wanneer arbeid wordt belast, bieden mensen maatschappelijk bezien te weinig arbeid aan. Mensen 

worden echter geprikkeld om meer arbeid aan te bieden als vrije tijd (indirect) duurder wordt gemaakt. 

De overheid gaat net zolang door met het zwaarder belasten van goederen die complementair zijn aan 
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vrije tijd totdat de marginale arbeidsmarktwinsten gelijk worden aan de marginale verstoringen in 

consumptie of productie. Zie ook ons analysekader.  

De empirische vraag is of consumptie/productie milieuvervuilende goederen meer of minder 

complementair zijn met vrije tijd dan niet-vervuilende goederen. De empirie geeft geen eenduidig 

beeld over de vraag of vervuilende goederen wel of niet complementair zijn met vrije tijd. West en 

Williams (2007) vinden dat benzine relatief meer complementair is met vrije tijd. Crawford et al. 

(2010) vinden dat motorbrandstoffen complementair zijn met arbeidsaanbod. En binnenlandse 

brandstoffen zijn volgens hen relatief meer complementair met vrije tijd op basis van consumptiedata 

in het VK. Pirttilä en Suoniemi (2014) dat energiegebruik door huishoudens complementair is met 

vrije tijd op basis van Finse consumptiedata. Het PBL-rapport zou meer inzicht kunnen verschaffen in 

de complementariteit van schone en vervuilende goederen met arbeid. Als algemene vuistregel zou 

moeten gelden: volg de regel van Pigou, tenzij hard empirisch bewijs suggereert dat de consumptie of 

productie van sommige vervuilende goederen sterk complementair is met betaalde arbeid. Op basis 

van onze lezing van de literatuur zijn daarvoor op dit moment echter geen overtuigende aanwijzingen. 

 

De eigen prijselasticiteit van milieuvervuilende goederen geeft geen relevante informatie over de 

gewenste hoogte van de milieubelasting – Het rapport grijpt steeds weer terug op het Ramsey-principe 

dat prijsinelastische goederen zwaarder moeten worden belast dan prijselastische goederen. Hoewel 

daarbij ook nuanceringen worden aangebracht, neemt het rapport onvoldoende afstand van de 

Ramsey-logica bij de analyse van milieubelastingen. Hoewel de Ramsey-regel aanzienlijke didactische 

waarde heeft, mag deze niet als uitgangspunt worden gebruikt, want het Ramsey-motief geeft 

misleidende beleidsconclusies. Het Ramsey-motief voor tariefdifferentiatie in de indirecte belastingen 

is een verbijzondering van het Corlett-Hague motief (Regel 2), zie ook de analytische bijlage. De 

overheid moet de milieubelasting op vervuilende consumptie hoger (lager) zetten dan het pigouviaanse 

niveau wanneer de consumptie van die goederen meer (minder) complementair is met vrije tijd. De 

Ramsey-regel veronderstelt onafhankelijke vraagfuncties waarbij alle (gecompenseerde) kruiselingse 

prijselasticiteiten nul zijn. In dit geval is het meest prijselastische goed ook het minst complementair 

met vrije tijd (Atkinson en Stiglitz, 1980). Het veronderstellen van onafhankelijke vraagfuncties is 

empirisch niet valide. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat wanneer de prijs van benzine stijgt, de 

(gecompenseerde) vraag naar elektrische auto’s niet zou toenemen. De eigen prijselasticiteit geeft 

daarom onvoldoende informatie over de hoogte van de optimale indirecte belastingen. Informatie over 

de kruiselingse prijselasticiteiten is essentieel voor de bepaling van optimale belastingen. Toepassing 

van de standaard Ramsey-logica geeft daarom verkeerde beleidsaanbevelingen.  

In het algemene geval luidt de beleidsregel: wijk af van de regel van Pigou en hef 

hogere/lagere belastingen op vervuilende goederen als die meer/minder complementair zijn aan vrije 

tijd. Het rapport moet ons inziens geheel worden doorlopen en het Ramsey-motief voor 

milieubelastingen zou overal moeten worden geschrapt. Bij iedere categorie goederen (energie, 
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brandstof, vervoer) zou het rapport duidelijkheid moeten verschaffen over de complementariteit van 

deze goederen met vrije tijd. Daarover bestaat overigens geen eenduidige empirie, zie hierboven. In 

dat geval adviseren wij om terug te vallen op de hoofdregel. 

 

Schade in de arbeidsmarkt wordt niet meegenomen – Belastingen op inkomen en consumptie zijn met 

name verstorend voor de arbeidsmarkt. Deze arbeidsmarktverstoringen worden in deze studie niet 

meegenomen, maar voor de analyse van veranderingen in de btw zijn deze essentieel. Een uniforme 

btw is equivalent aan een vlaktaks op arbeidsinkomen indien er geen niet-arbeidsinkomen is. Zonder 

kwantificering van de schade in de arbeidsmarkt zijn de analyses van de btw incompleet en kunnen 

geen compleet antwoord geven op de vraag of btw-verhoging of -uniformering een goed idee is. 

Bovendien is juist over de schade in de arbeidsmarkt veel concreets te zeggen. Zowel effectieve 

tarieven (wiggen) als elasticiteiten in de arbeidsmarkt zijn bekend, zie bijvoorbeeld Jacobs (2015c). 

Het is daarom eenvoudig om de welvaartseffecten van de btw in de arbeidsmarkt wel mee te nemen in 

de welvaartsanalyse.  

 

Verdelingseffecten worden genegeerd – Ook verdelingsaspecten in de belastingheffing worden niet 

meegenomen. De overheid heft echter verstorende belastingen om (her)verdelingsredenen: 

draagkracht- en rechtvaardigheidsmotieven. Tegenover belastingverstoringen staan dus ook 

verdelingswinsten, en die worden in het hele rapport niet gewaardeerd. Dit leidt tot mogelijke 

vergissingen. Her en der wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat grote belastingverstoringen moeten 

worden vermeden. Deze conclusie is in zijn algemeenheid onjuist. Wanneer voldoende grote 

verdelingswinsten tegenover de belastingverstoringen staan, dan kunnen grote belastingverstoringen 

maatschappelijk gewenst zijn. Om dezelfde reden zijn verstorende milieubelastingen nuttig: zij 

beprijzen de milieuschade. Grote verstoringen van milieubelastingen zijn wenselijk als daar grote 

milieuwinsten tegenover staan. De hele tekst zou moeten worden nagelopen op uitspraken dat grote 

belastingverstoringen altijd onwenselijk zouden zijn.  

 

Regel 3: Wijk van de regel van Pigou af en zet de milieubelasting hoger/lager dan het pigouviaanse 

niveau wanneer belastingen op consumptie of productie van vervuilende goederen leiden dan tot 

meer/minder herverdeling dan mogelijk is met de inkomstenbelasting – Herverdelingsargumenten 

kunnen een reden zijn om van de regel van Pigou af te wijken. Om optimaal inkomen te herverdelen 

wil de overheid die goederen zwaarder belasten die mensen met een groot verdientalent graag 

consumeren of produceren. Wanneer mensen met een groot verdientalent (loon per gewerkt uur) een 

grotere/kleinere bereidheid hebben voor vervuilende goederen te betalen dan moeten 

milieubelastingen boven/onder het pigouviaanse niveau worden gezet. Het lijkt aannemelijk dat – 

conditioneel op het verdiende inkomen – mensen met een hoog verdientalent een sterkere voorkeur 

hebben om schone goederen te kopen. Dit zou nader moeten worden uitgezocht. Maar als dat klopt, 
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dan wil de overheid om herverdelingsredenen de milieubelastingen beneden het pigouviaanse niveau 

zetten. Hetzelfde geldt voor productie: wanneer mensen met een laag verdientalent een comparatief 

voordeel hebben in het produceren van vervuilende goederen, dan moeten die goederen lager worden 

belast dan de regel van Pigou voorschrijft. Ook dit zou verder moeten worden onderzocht. De 

hoofdregel is: beprijs de milieuschade, tenzij expliciet empirisch bewijs voorhanden is dat 

milieubelastingen tot verdelingseffecten leiden die niet kunnen worden gerepareerd met de 

inkomstenbelasting. 

 

Regel 4: Wijk van de regel van Pigou af en zet de milieubelasting hoger/lager dan het pigouviaanse 

niveau wanneer belastingen op consumptie van vervuilende goederen bestaande economische 

verstoringen in de markt of bij de overheid verzachten/verergeren – De overheid kan falen. Het kan 

zijn dat de overheid het belastingstelsel niet optimaal heeft gekozen. Ook kan de markt falen, om 

allerlei andere redenen dan het incorrect beprijzen van de milieuschade. Er kunnen bijvoorbeeld 

arbeidsmarktverstoringen zijn (vakbonden, minimumlonen) en productmarktverstoringen 

(monopolies). In deze gevallen wil de overheid mogelijk milieubelastingen inzetten om overheids- en 

marktfalen te corrigeren. Het is op voorhand niet duidelijk of de milieubelasting hoger of lager moet 

zijn dan de regel van Pigou voorschrijft. Wanneer milieubelastingen overheids- of marktfalen 

verergeren (verzachten), moet de milieubelasting lager (hoger) worden gezet dan het pigouviaanse 

niveau. Ook hier is het weer het beste om het overheids- of marktfalen direct op te lossen dan 

afwijkingen van de pigouviaanse milieubelastingen te introduceren. De vuistregel zou daarom moeten 

zijn: volg de regel van Pigou en, wanneer daarvan wordt afgeweken, maak expliciet hoe de overheid / 

markt faalt en hoe de milieubelasting het overheidsfalen / marktfalen beïnvloedt.  

 

Onder welke voorwaarden kan het opbrengstmotief mogelijk wel een rol spelen? – Het 

opbrengstmotief speelt nooit een rol wanneer de overheid het belastingstelsel heeft geoptimaliseerd; 

aan de marge is een euro dan evenveel waard in de publieke als in de private sector. Echter, wanneer 

de overheid het belastingstelsel niet heeft geoptimaliseerd kan het opbrengstmotief een rol gaan 

spelen. Belastingen op arbeid of consumptie zijn suboptimaal hoog (laag) wanneer de verstoringen van 

die belastingen groter zijn dan de (her)verdelingswinsten van die belastingen. In dit geval zijn de 

marginale kosten van publieke fondsen (MKF) groter (kleiner) dan één. Als de MKF groter (kleiner) 

zijn dan 1 zijn publieke middelen schaarser (minder schaars) dan private middelen: een euro is meer 

(minder) waard voor de publieke dan voor de private sector. De overheid wil dan milieubelastingen 

gebruiken om meer (minder) opbrengst te genereren, teneinde de bestaande imperfectie in het 

belastingstelsel te corrigeren. Het opbrengstmotief kan daarom een rol spelen bij milieubelastingen 

wanneer het belastingstelsel niet optimaal is gekozen. Wanneer milieubelastingen worden verhoogd in 

de situatie dat MKF groter (kleiner) zijn dan 1, dan verergeren (corrigeren) milieubelastingen de 

bestaande imperfecties van het belastingstelsel. De overheid zal dan een minder schoon (schoner) 
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milieu nastreven dan onder de pigouviaanse belasting. De reden is dat het publieke goed van een 

schoon milieu concurreert (niet concurreert) met de publieke goederen die de belastingen financieren: 

herverdeling en overheidsvoorzieningen.  

Zonder expliciete waardering van de herverdelingswinsten van verstorende belastingheffing is 

het echter onmogelijk om te bepalen of de marginale kosten van publieke fondsen groter of kleiner 

zijn dan 1. Immers die verdelingswinsten bepalen of belastingverstoringen te groot zijn of juist te klein 

ten opzichte van de herverdelingswinsten. Beleidseconomen kunnen bij de milieubelastingen daarom 

het beste uitgaan van de aanname dat de overheid het belastingstelsel heeft geoptimaliseerd. En dan is 

het devies: volg de regel van Pigou. Wederom geldt: hiervan kan worden afgeweken, maar alleen 

indien empirisch kan worden aangetoond dat milieubelastingen bestaande imperfecties verergeren of 

juist corrigeren. 

 

Administratieve kosten zijn kosten van belastingen net als het dood gewicht – De administratieve 

lasten en innings- en nalevingskosten vormen een integraal onderdeel van de kosten van 

belastingheffing, net als de economische kosten. Administratieve lasten zijn dus niet een aparte 

categorie waarop beleid wordt beoordeeld, maar zijn onderdeel van de brede maatschappelijke 

welvaart. Wij onderschrijven dat administratieve lasten en innings- en nalevingskosten belangrijk 

kunnen zijn. Het PBL-rapport zou deze lasten beter kunnen kwantificeren en onderbouwen; teveel 

opmerkingen over de administratiekosten en belastingvereenvoudiging kennen geen feitelijke 

onderbouwing. We willen het PBL adviseren om veel meer kwantitatieve onderbouwing te geven van 

aard en omvang van deze lasten.  

Daarnaast lezen we in het hele rapport dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen marginale 

administratiekosten van en gemiddelde administratiekosten. Dit is belangrijk voor de evaluatie van 

verschillende soorten belastingen. Milieuheffingen kunnen relatief lage administratieve lasten hebben 

wanneer gebruik kan worden gemaakt van bestaande structuren/registers. Echter, ook bij een 

verhoging van de btw wordt gebruik gemaakt van de bestaande heffingsstructuren. De marginale 

administratiekosten van een btw- of ib-verhoging lijken ons daarom nagenoeg nul. Dit betekent dat 

milieuheffingen niet de voorkeur hebben om de administratiekosten van belastingheffing te verlagen.  

Wij menen dat administratieve lasten en kosten van inning en naleving op dit moment geen 

grotere inzet van milieubelastingen verlangen. Het argument van de administratieve lasten kan alleen 

overtuigen wanneer het PBL kwantitatief aannemelijk kan maken dat deze aan de marge substantieel 

lager liggen bij milieubelastingen dan bij de ib of de btw. Deze voordelen van minder administratieve 

lasten moeten vervolgens kleiner zijn dan de (grotere) verstoringen in het consumptiekeuzes wanneer 

milieubelastingen meer zouden worden inzet.  

 

Aard, omvang en aangrijpingspunt externe effecten wordt niet systematisch onderbouwd – Alvorens 

na te denken over de vraag of belastingen wel verhoogd moeten worden, is het noodzakelijk om bij 
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ieder afzonderlijk beleidsterrein (btw, energie, vervoer) allereerst in kaart te brengen i) wat de 

externaliteit precies is, ii) hoe groot het externe effect precies is, iii) waar precies de externaliteit 

aangrijpt en iv) indien het aangrijppunt niet direct waarneembaar is voor de overheid, waar de heffing 

dan het beste kan aangrijpen, en v) hoe om te gaan met heterogeniteit in externe effecten. Wij vinden 

dat het rapport tekort schiet in het systematisch beantwoorden van deze vijf vragen per besproken 

belastinginstrument.  

 

Regel 5: Als externe effecten heterogeen zijn, is de optimale pigouviaanse heffing gelijk aan een 

gewogen gemiddelde van de belaste externe effecten – Wanneer de externe effecten uniform zijn, 

volstaat een uniforme milieuheffing. Echter, wanneer de marginale externe schade van consumptie- of 

productiebeslissingen verschilt tussen individuen of bedrijven, dan zou idealiter een 

geïndividualiseerde pigouviaanse heffing moeten worden geheven. Dit is in het algemeen niet 

mogelijk. Welke consequenties heeft deze vorm van ‘instrumentimperfectie’ voor de wenselijke 

milieubelastingen?  

Wanneer de overheid zich moet beperken tot heffingen die uniform zijn, dan is de optimale 

pigouviaanse heffing een gewogen gemiddelde van de heterogene marginale externe effecten waarbij 

de mate van gevoeligheid voor de belasting als gewicht moet worden gebruikt (Diamond, 1973). Een 

voorbeeld is het belasten van alcohol. Bij matig alcoholgebruik zijn er (bijna) geen externe effecten. 

Bij overmatig drankgebruik zijn de externe kosten echter groot. De matige drinker is echter gevoeliger 

voor prijsprikkels dan de overmatige drinker. De optimale alcoholaccijns moet daarom meer gewicht 

geven aan de lage externaliteit van de matige drinker. Flankerend beleid is dan nodig om de externe 

kosten van de overmatige drinker te corrigeren.  

Het PBL-rapport zou systematisch moeten nagaan of externe effecten heterogeen zijn. Dat 

hoeft niet het geval te zijn. Maar als dit wel zo is, dan zou kunnen worden beargumenteerd of dit leidt 

tot een hogere of lagere optimale milieuheffing. Als regel 5 bijvoorbeeld over de tijd wordt toegepast 

op de energiebelasting luidt deze: geef meer gewicht aan die emissies die aan de marge gebruikt 

worden op tijdstippen waarop het gebruik het meest elastisch is. De vraag in daluren lijkt op het eerste 

gezicht het meest elastisch, waardoor de gemiddelde marginale schadekosten van emissies op daluren 

een groter gewicht in de energiebelasting zouden moeten krijgen. Het PBL zou meer onderzoek 

kunnen doen naar de verdelingseffecten van externe effecten en hoe deze de optimale 

milieubelastingen beïnvloeden. 

 

Regel 6: Een indirecte heffing op emissies is over het algemeen niet gelijk aan de marginale schade – 

De meeste milieuheffingen grijpen niet direct aan op de externaliteit. Bijvoorbeeld, de 

brandstofaccijnzen, motorrijtuigenbelasting (mrb) en de belasting personenauto's en motorrijwielen 

(bpm) grijpen niet aan op verkeerscongestie, een van de belangrijkste externe effecten bij verkeer en 

vervoer. En de energiebelasting op elektriciteit voor huishoudens grijpt niet aan op een extern effect 
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want huishoudens veroorzaken geen directe emissies. Milieubelastingen die niet direct worden 

geheven op het aangrijpingspunt van het externe effect, maar op een afgeleide beslissing van 

huishoudens en bedrijven, ontmoedigen niet alleen milieuvervuilende consumptie of productie, maar 

verstoren ook andere consumptie- en productiebeslissingen. Dit laatste gaat gepaard met 

welvaartsverliezen. Afhankelijk van de relatie tussen het goed dat de externe effecten veroorzaakt en 

de andere goederen die ook worden belast door de indirecte heffing, zal de optimale milieuheffing 

hoger of lager zijn dan het pigouviaanse niveau, afhankelijk van de onderliggende prijselasticiteiten 

van alle beslissingen die worden verstoord. Het is ons niet duidelijk geworden of de berekening van 

schadekosten hier rekening mee houdt. Wij bevelen het PBL aan om toekomstig onderzoek te doen 

naar deze indirecte effecten, vooral bij de energiebelasting en de autobelastingen. 

 

Onderscheid intensieve en extensieve marges scherper – Niet alle beslissingen van huishoudens en 

bedrijven zitten op de intensieve marge (bv. gasverbruik, autobrandstof), maar ook op de extensieve 

marge (bv. aankoop cv-ketel, aankoop auto). Dit heeft gevolgen voor de inrichting van 

milieubelastingen. Het rapport zou hier meer aandacht aan moeten besteden. Want externe effecten op 

de intensieve marge moeten worden gecorrigeerd met marginale belastingen en externe effecten op de 

extensieve marge met gemiddelde belastingen. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk of het bezit van 

een auto ontmoedigd moet worden met de mrb en bpm. Is het niet voldoende om alleen het gebruik 

van de auto te belasten (= verstoken brandstof)? Veel beter kan worden uitgelegd dat de extensieve 

marge ook een rol kan spelen (gemiddeld vervuilender auto of niet?). Ander voorbeeld: het zou goed 

zijn om grote bedrijven veel meer te belasten op hun CO2-uitstoot (intensieve marge), maar de 

belastingopbrengst terug te sluizen door middel van een lagere vennootschapsbelasting zodat ze geen 

prikkel hebben te vertrekken naar het buitenland (extensieve marge).  

 

Regulering, subsidies, veilingen en voorschriften internaliseren externe effecten en verlagen optimale 

milieubelastingen – Bij ieder extern effect, wanneer dat correct is geïdentificeerd, moet de vraag 

worden gesteld: hoe groot is de sociale marginale schade die door de heffing moet worden beprijsd? In 

de meeste gevallen is dat mogelijk en rapporteert de studie effecten ook. Echter, de omvang van het 

externe effect geeft nog onvoldoende informatie over de optimale milieubelasting wanneer ook andere 

overheidsmaatregelen de milieuschade internaliseren. Het is niet duidelijk of de studie voldoende 

rekening houdt met regulering en andere overheidsvoorschriften die erop zijn gericht de milieuschade 

van consumptie of productie van vervuilende goederen te beperken. Zo is daar bijvoorbeeld het 

emissierechtensysteem (ETS). Dat wordt weliswaar besproken, maar onvoldoende wordt uitgelegd dat 

het ETC de optimale milieubelasting zou moeten verlagen. De overheid verkleint ook de externe 

effecten van verkeersongelukken met verkeersregels. De overheid probeert schone 

productietechnieken aan te moedigen met subsidies op duurzame energie (SDE+). Feitelijk 

internaliseren regulering, voorschriften, veilingen en subsidies op schone alternatieven de externe 
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kosten van vervuilende goederen en productie. Voor de bepaling van maatschappelijk gewenste 

milieuheffingen moet daarmee rekening worden gehouden, want de optimale milieubelastingen gaan 

dan omlaag. Er zijn immers minder grote externe effecten als reeds een deel is geïnternaliseerd. Bij 

alle fiscale beleidsinstrumenten moet worden nagegaan: welke andere overheidsinstrumenten worden 

reeds ingezet en in hoeverre internaliseren deze instrumenten al de externe effecten? Een 

systematische bespreking met daarbij het liefst een kwantitatieve onderbouwing willen wij graag 

aanbevelen voor verder onderzoek. Ook wordt er in de studie niet systematisch aandacht besteed aan 

de vraag in welke gevallen belastingheffing de voorkeur heeft en wanneer regulering te prefereren is. 

Ook daar had het rapport meer aandacht aan kunnen besteden. 

 

3 Analyse voorstellen btw 

 

Een belastingverschuiving van de inkomstenbelasting naar de btw is geen vergroening – Door vele 

beleidsmakers en politici wordt beweerd dat een verschuiving van de lastendruk van arbeid naar 

consumptie via de btw het vergroenen van het belastingstelsel is, vaak met verwijzing naar: ‘werken 

wordt goedkoper en consumeren duurder’. Dit is niet correct. Huishoudens werken juist om te kunnen 

consumeren, zowel schone als vervuilende goederen. De prikkel om arbeid aan te bieden wordt 

uitsluitend bepaald door het reële netto loon: hoeveel goederen kunnen worden gekocht door (meer) 

arbeid aan te bieden? Het maakt daarbij niet uit of mensen belasting betalen wanneer ze inkomen 

verdienen of dat inkomen uitgeven in de winkel. Een lagere inkomstenbelasting (ib) gefinancierd door 

een hogere btw leidt niet tot meer prikkel om te werken wanneer de lastenverschuiving 

inkomensneutraal wordt doorgevoerd. Als iedereen exact hetzelfde pakket goederen kan blijven kopen 

na de btw-ib-verschuiving, zal de prikkel om te werken niet veranderen. Bovendien zal de prikkel om 

schoon te consumeren niet veranderen: de relatieve prijs van vervuilende goederen in termen van 

schone goederen verandert niet. Een inkomensneutrale btw-ib-verschuiving doet dus helemaal niets 

met de arbeidsmarkt en met de vervuiling. Deze verschuiving kan daarom geen vergroening worden 

genoemd. 

 

Wanneer een ib-btw-verschuiving leidt tot meer de werkgelegenheid, zal vervuiling toenemen – Alleen 

wanneer de verschuiving niet inkomensneutraal is, bijvoorbeeld door de niet-werkenden 

(gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden) meer belasting te laten betalen, kan de lastendruk op de 

werkenden omlaag. In dat geval zal een belastingverschuiving meer arbeidsaanbod uitlokken. Het 

gevolg is echter dat de vervuiling toeneemt! Bij een hoger arbeidsinkomen zullen mensen meer gaan 

consumeren, inclusief consumptie van vervuilende goederen. Een niet-inkomensneutrale btw-ib-

verschuiving die leidt tot meer werkgelegenheid, zorgt dan niet voor vergroening maar juist voor meer 

vervuiling. Vergroening van het belastingstelsel treedt alleen op wanneer de relatieve prijs van 

vervuilende goederen toeneemt ten opzichte van niet-vervuilende goederen. 
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Het uniformeren van de btw is om niet-milieuredenen gewenst – Het huidige stelsel van btw-tarieven 

is niet uniform. Om dezelfde redenen als afwijkingen van de pigouviaanse heffing wenselijk zijn, is 

het ook wenselijk om niet-uniforme btw-tarieven te heffen. Het Corlett-Hague motief pleit voor 

hogere tarieven om complementen van vrije tijd zwaarder te belasten. Herverdelingsmotieven kunnen 

pleiten voor hogere tarieven waarvoor mensen met een groot verdientalent een grotere bereidheid 

hebben te betalen. Voor beide argumenten is weinig ondersteuning in de empirie (Crawford et al., 

2010; Cnossen en Bettendorf, 2014). De druk van de verschillende btw-tarieven is tamelijk uniform 

over alle inkomensgroepen; iedereen doet ongeveer 20 procent van zijn bestedingen aan goederen die 

in het lage tarief vallen. De lage btw-tarieven helpen daarom niet om meer inkomen te herverdelen dan 

al mogelijk is met de ib. Daarnaast is er geen duidelijk bewijs dat de meeste goederen meer of minder 

complementair zijn met vrije tijd. Aldus is een uniform btw-stelsel maatschappelijk gewenst.  

 

Uniformering van de btw geeft onduidelijke milieueffecten – Het PBL-rapport beschrijft terecht dat bij 

een uniformering van de btw sommige vervuilende goederen relatief zwaarder worden belast (nu in 

lage tariefgroep) en andere goederen relatief lager (nu in hoge tariefgroep). De absolute btw-tarieven 

zijn niet van belang voor consumptiekeuzes, alleen de relatieve tarieven. Uniformering van het btw-

tarief zal daarom – ceteris paribus – zowel het milieu kunnen verbeteren als verslechteren. We hadden 

graag willen zien dat het PBL had berekend met hoeveel de relatieve prijs van vervuilende goederen 

ten opzichte van schone goederen zou veranderen bij een uniforme btw. Alleen dan kan de conclusie 

worden getrokken of vervuilende consumptie toe- of afneemt en dus of uniformering leidt tot 

vergroening.  

 

Uniformering btw is geen milieumaatregel – Ook met uniforme btw-tarieven kan de overheid altijd 

vervuilende goederen zwaarder belasten met milieubelastingen en schone goederen lichter door 

accijnzen en milieubelastingen. De uniformering van de btw kan daarom altijd worden gekoppeld aan 

simultane wijzigingen in de milieubelastingen en accijnzen om de correcte beprijzing van externe 

effecten te behouden. Het realiseren van een correcte beprijzing van milieuschade heeft daarom in 

beginsel niet te maken met uniforme btw-tarieven. Uniformering van de btw moet worden gedaan om 

de ondoelmatigheden in de goederenmarkt op te heffen, niet om belastingen te vergroenen of 

milieuschade te beprijzen. Milieuheffingen moeten worden geheven om milieuschade te beprijzen en 

niet om de imperfecties in de btw te corrigeren. De discussie over een uniforme btw wordt door het 

PBL daarom teveel in verband gebracht met het correct beprijzen van milieuschade.  

 

Lager tarief arbeidsintensieve diensten? – Het PBL suggereert om arbeidsintensieve diensten mogelijk 

lichter te belasten. Het is ons niet op voorhand duidelijk of de kapitaalintensiteit iets zegt over de mate 

van milieuvervuiling in productie. Is het zo dat bedrijven met een lagere kapitaalintensiteit (en dus 
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arbeidsintensiever zijn) ook daadwerkelijk minder vervuilen? Het rapport biedt daarvoor geen 

duidelijke empirische onderbouwing, die we graag wel hadden willen zien. Het kan wellicht wenselijk 

zijn om arbeidsintensieve diensten van een lager btw-tarief te voorzien wanneer deze diensten sterk 

complementair zijn met arbeidsaanbod. Denk aan allerlei substituten voor huishoudproductie zoals 

kinderopvang, oppas, werksters, kinderopvang en het bestellen van eten. Echter, vele arbeidsintensieve 

diensten zijn ook complementair aan vrije tijd. Denk aan de horeca (hotels, café’s en restaurants), 

kunsten (muziek, opera, toneel, etc.), reizen, enzovoorts. Het is daarom niet op voorhand duidelijk dat 

de mate van arbeidsintensiteit voldoende informatie geeft over de mate van complementariteit met 

arbeid. Het is niet de arbeidsintensiviteit als zodanig, maar de mate van substitueerbaarheid met 

huishoudproductie die belangrijk is. Ten slotte, arbeidsintensieve diensten concurreren op de formele 

markt vaak met informele diensten (huishoudproductie) en productie met grijs en zwart werk 

(bouwsector, horeca, schoonmaak). Het kan daarom wenselijk zijn om arbeidsintensieve diensten lager 

te belasten en zo de verstoringen van belastingheffing in de arbeidsmarkt te verlichten. Wederom heeft 

dit niet met milieubeleid te maken, want het is niet duidelijk of informele, grijze en zwarte productie 

meer of minder vervuilen. Ook hierover hadden we graag meer kwantitatief inzicht gekregen. 
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4 Analyse voorstellen verkeer en vervoer 

 

Relatie externe effecten met beleidsinstrumenten is onduidelijk – Het PBL doet beleidsaanbevelingen 

vanuit de huidige belastingstructuur zonder eerst te beargumenteren welke beleidsinstrumenten nodig 

zijn om alle relevante externe effecten correct te beprijzen. Door het ontbreken van een bespreking van 

de aard van externe effecten worden de aanbevelingen onduidelijk. Het zou goed zijn de verschillende 

externe effecten van autogebruik scherper te onderscheiden: i) CO2-uitstoot bij verbranding van 

brandstof, ii) lokale luchtverontreiniging door uitlaatgassen, iii) overige externe effecten, zoals 

congestie en ongevallen. De optimale pigouviaanse belasting hoort de emissie als belastinggrondslag 

te hebben. Emissies vinden bijna allemaal plaats bij het gebruik. Echter, de auto wordt belast bij zowel 

de aanschaf (bpm), het bezit (mrb) als bij het gebruik (brandstofaccijnzen). Wij vragen ons af: welke 

externe effecten moeten deze instrumenten beprijzen? Hoe moet rekening worden gehouden met de 

dubbelingen en overlap van instrumenten die hetzelfde externe effect beprijzen? Nu wordt de 

conclusie getrokken dat de brandstofaccijnzen onvoldoende zijn om de schade van verkeer en vervoer 

te beprijzen. Maar geldt deze conclusie nog steeds wanneer ook rekening wordt gehouden met de mrb 

en bpm? De analyse in CPB-PBL (2015) laat zien dat een sterkere beprijzing van autogebruik per 

kilometer via een generieke kilometerheffing leidt tot een daling van de maatschappelijke welvaart; de 

milieuwinst (en andere winsten) wegen niet op tegen het verlies aan accijnsinkomsten. Aangezien een 

generieke kilometerheffing sterk lijkt op een hogere accijns suggereert deze bevinding dat de huidige 

heffingen en accijnzen op autogebruik het Pigouviaanse niveau ruimschoots voorbij zijn geschoten. 

We zouden het PBL willen verzoeken om uit te zoeken wat het totale effect is van alle heffingen op de 

totale heffing op verkeer en vervoer (accijns + mrb + bpm) en te bepalen of die niet al het 

Pigouviaanse niveau is gepasseerd. En hoe verhoudt dit antwoord zich tot de resultaten in PBL-CPB 

(2015)? 

 

Alleen voor CO2 is de brandstofaccijns het first-best instrument – De emissie van CO2 is één-op-één 

gerelateerd aan de verbranding van motorbrandstof. De autospecificaties veranderen hier niets aan. 

Het is dus optimaal om CO2–uitstoot met brandstofaccijnzen te beprijzen. Echter, voor 

luchtverontreiniging, congestie en ongevallen, is dit niet het geval en is de brandstofaccijns een 

indirecte milieuheffing. Dit wordt in het rapport correct beschreven. Echter, het rapport legt naar onze 

mening onvoldoende uit wat geconcludeerd moet worden voor de optimale milieuheffingen. Ten 

eerste is het bij indirecte heffingen niet duidelijk of de optimale milieuheffing gelijk moet worden 

gesteld aan de marginale milieuschade (regel 6). Ten tweede is een congestieheffing of 

kilometerheffing hoogstwaarschijnlijk een beter instrument voor het internaliseren van externe 

effecten door luchtverontreiniging, congestie en ongevallen. In tegenstelling tot de brandstofaccijns 

kunnen deze heffingen namelijk worden gedifferentieerd naar tijd en plaats, wat van belang is bij 

externe effecten die plaats- en tijdgebonden zijn, zoals luchtverontreiniging en congestie. Een 
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bijkomend voordeel van invoering van de congestie- of kilometerheffing is dat de brandstofaccijns kan 

worden beperkt tot de marginale schade van de CO2–uitstoot. De huidige accijns komt dan redelijk 

overeen met wat optimaal zou zijn volgens de berekeningen van het PBL. Een verdere verhoging van 

de accijns, met als gevolg dat een aantal consumenten over de grens zal gaan tanken, kan achterwege 

blijven. Het rapport moet, kortom, veel duidelijker maken waarom de overheid geen congestie- of 

kilometerheffing zou kunnen heffen en waarom de brandstofaccijnzen plaats- en tijdgebonden externe 

effecten van verkeer en vervoer moet beprijzen. 

 

Wanneer consumenten rationeel zijn moet de bpm niet worden gedifferentieerd naar CO2-uitstoot – 

Om de schade van CO2-uitstoot te beprijzen dient de brandstofaccijns op het pigouviaanse niveau te 

worden gezet. De uitstoot vindt plaats bij gebruik, aan de intensieve marge. Het is dan niet meer nodig 

om ook de bpm, een belasting op de extensieve marge, naar CO2-uitstoot te differentiëren. Rationele 

consumenten zien immers de correcte brandstofprijzen en maken de maatschappelijk optimale keuze 

bij de aanschaf van een auto. Een verklaring voor CO2-differentiatie van de bpm kan zijn dat 

consumenten kortzichtig zijn (door bijvoorbeeld tijdsinconsistente voorkeuren) en onvoldoende 

rekening houden met de latere brandstofaccijnzen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Dit roept 

echter weer vragen op in hoeverre mensen dan kortzichtig zijn. Of de overheid dit gedrag wil 

corrigeren. En, zo ja, hoeveel zou de bpm dan moeten worden aangepast. Het is belangrijk om beter te 

onderbouwen, ook kwantitatief, of mensen echt suboptimale keuzes maken bij de aanschaf van hun 

auto. In tegenstelling tot CO2 is luchtverontreiniging niet direct gerelateerd aan brandstofgebruik en 

wel aan de specificaties van de auto. De bpm kan dus wel behulpzaam zijn om luchtverontreiniging te 

beprijzen wanneer een directe heffing niet beschikbaar is. Dit geldt echter ook voor de 

motorrijtuigenbelasting (mrb) en mogelijk de kilometerheffing. Ook hier is weer de vraag welk 

instrument het meest geschikt is om deze externe effecten te beprijzen. Het PBL zou daarvoor meer 

uitleg kunnen geven. 

 

De bpm moet in zoveel mogelijk klassen worden gedifferentieerd wanneer bpm-differentiatie gewenst 

is – Wanneer de aanschafbeslissing van een auto het beste aangrijpingspunt is voor het internaliseren 

van auto-specifieke maatschappelijke schadekosten, dan is bpm-differentiatie gewenst. De 

administratiekosten van het differentiëren van de bpm zitten in de vaststelling van de emissie per auto. 

Deze moet in alle gevallen plaatsvinden. De administratiekosten voor de vertaling van deze emissies 

per auto naar sociale schadekosten en de bijbehorende bpm zijn nagenoeg ongevoelig voor de 

gebruikte formule. Het is hierbij economisch ondoelmatig om auto’s in te delen in geaggregeerde 

klassen, omdat hierdoor de bpm minder precies kan worden gericht op voertuigen die de grootste 

maatschappelijke schade veroorzaken. Dit leidt tot onvolkomen beprijzing van milieuschade en 

suboptimale keuzes bij de aanschaf van een auto. De huidige BPM wordt bepaald aan de hand van 

CO2-uitstootklassen, met oplopende marginale tarieven. Dit leidt tot een auto-specifieke BPM, in 
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oneindig veel klassen. Echter, zoals hierboven betoogd, differentiatie op basis van CO2-uitstoot ligt 

niet voor de hand indien consumenten rationeel handelen. PBL stelt daarom terecht dat het aantal 

klassen in de BPM kan worden verminderd. Op basis van onze aanbeveling kan differentiatie op basis 

van CO2-uitstoot achterwege blijven. De onderbouwing voor verschillende marginale tarieven binnen 

de huidige BPM-differentiatie is ons niet duidelijk. 

 

Wanneer de bpm nodig is voor het internaliseren van externe effecten bij de aankoopbeslissing dan is 

het niet duidelijk of alleen bij eerste registratie bpm of ook op de tweedehands automarkt bpm betaald 

moet worden – Wanneer de aankoop van een auto gepaard gaat met externe effecten, moet 

differentiatie in de bpm hier zo goed mogelijk op aansluiten. Wanneer de bpm op de eerste registratie 

volledig wordt doorgerekend naar de tweedehandsmarkt is het niet nodig om bij iedere doorverkoop 

opnieuw te corrigeren. De verkoopprijs op de tweedehandsmarkt neemt dan één-op-één toe met de 

betaalde bpm. Aldus zien autokopers op de tweedehandsmarkt ook de correcte maatschappelijke 

kostprijs van de auto. Echter, het is ons niet duidelijk of en in hoeverre de bpm wordt doorgerekend in 

de tweedehandsmarkt. Het PBL zou meer onderzoek kunnen doen naar de vraag of de bpm volledig 

wordt doorberekend in de tweedehandsautomarkt. Als de bpm niet volledig wordt doorberekend in de 

prijzen op de tweedehandsmarkt voor auto’s, zou ook daar bpm betaald moeten worden over 

autotransacties. De reden is dat ook nu weer externe effecten van de aanschaf van de auto beprijsd 

dienen te worden. Wederom is dan de vraag welke externe effecten dan beprijsd moeten worden en 

tegen welke prijs dat moet geschieden. Een bpm op tweedehandsauto’s is bovendien relatief 

eenvoudig, zoals België laat zien met een aanschafbelasting bij iedere autoregistratie.  

 

Mrb alleen gebruiken voor de financiering van het wegennet – Het is ons onduidelijk wat de rol van de 

mrb is in het stelsel van belastingen op autogebruik en –bezit anders dan het financieren van het 

wegennet. De mrb werkt dan als een profijtheffing: autobezitters kunnen profiteren van het hebben van 

een wegennetwerk. Overigens kan ook de kilometerheffing als een profijtheffing functioneren. Het 

bezit van een auto geeft geen evidente externe effecten. Externe effecten van parkeerproblemen 

worden geïnternaliseerd met parkeergeld. Het PBL stelt dat de mrb gebruikt kan worden voor het 

uitfaseren van oude en vervuilende auto’s. Alhoewel dit inderdaad met mrb-differentiatie bereikt zou 

kunnen worden, is het de vraag of dit gewenst is wanneer alle externe effectenexterne effecten correct 

zijn beprijsd bij gebruik en/of aanschaf. Zowel de bpm als de accijnzen (en eventueel congestie-

/kilometerheffing) nemen automatisch af wanneer mensen nieuwere auto’s aanschaffen die schoner en 

zuiniger zijn. Deze geven daarmee de juiste economische prikkels om een schonere auto te kopen. Het 

rapport zou haar analyse hier veel meer kunnen verduidelijken. 

 

De vraag of er overstimulering plaatsvindt kan alleen worden gebaseerd op de marginale 

milieuschade – Het PBL zou moeten kwantificeren wat de externe kosten zijn van de aanschaf van een 
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auto en deze kosten moeten afzetten tegen de bpm – bij gegeven accijnzen, mrb en andere heffingen. 

Alleen wanneer externe effecten meer dan voldoende worden geïnternaliseerd kan worden 

geconcludeerd dat overstimulering plaatsvindt.  

 

Hoe groot zijn de grenseffecten als gevolg van een verhoging van de brandstofaccijns? – Herrnstadt, 

Parry en Siikamaki (2015) analyseren optimale brandstofaccijnzen bij grenseffecten. Zij laten zien dat 

de optimale brandstofaccijns gelijk is aan marginale milieuschade vermenigvuldigd met de marginale 

bestedingsquote van de buitenlandse consumptie in de totale brandstofconsumptie. Wanneer de daling 

in de binnenlandse afzet van diesel door een verhoging in de dieselaccijns volledig teniet zou worden 

gedaan door een stijging van de afzet in Duitsland en België, heeft de verhoging in de dieselaccijns 

netto geen positief effect op het milieu. Er worden dan nog evenveel luchtverontreinigende stoffen 

uitgestoten en de optimale brandstofaccijns zou dan nul moeten zijn. De optimale brandstofaccijnzen 

liggen daarom lager door grenseffecten. Het PBL-rapport noemt deze grenseffecten weliswaar, maar 

kwantificeert deze niet. Dit is echter een relevante empirische vraag die consequenties heeft voor het 

te voeren accijnsbeleid in Nederland. Wij bevelen aan om hiernaar toekomstig onderzoek te doen. 

 

5 Analyse voorstellen energie 

 

Relatie externe effecten met instrumenten onduidelijk – Ook bij de heffingen op energie is het ons vaak 

onduidelijk waarom een bepaalde heffing of vrijstelling bestaat. Het PBL-rapport zou duidelijker 

kunnen uitleggen waar exact de emissie plaatsvindt en welke instrumenten zouden moeten worden 

gebruikt om de milieuschade te internaliseren. We begrijpen niet altijd wat een bepaalde (indirecte) 

milieuheffing precies oplost en of deze heffing dan moet verschillen van de marginale 

maatschappelijke schadekosten. Zo moet de first-best pigouviaanse heffing worden geheven bij de 

verbranding van kolen en gas. Veelal komt dit neer op het belasten van de uitstoot bij de producenten 

van energie. Een inputbelasting zou een uitstootbelasting goed kunnen benaderen, maar deze wordt 

maar kort besproken en komt verder niet terug in de conclusies.  

De pigouviaanse belasting die exact de milieuschade beprijst, moet volgens ons het startpunt 

zijn van de analyse. Alleen dan is het mogelijk om te begrijpen hoe het huidige stelsel kan worden 

verbeterd. Merk ook op dat, wanneer emissies bij de opwekking van energie niet op de juiste manier 

worden beprijsd, dit ook gevolgen heeft voor alle andere energieheffingen. Een voorbeeld is de 

elektrische auto. Wanneer de kolencentrale aan de marge wordt gebruikt voor opwekking van de 

elektriciteit waarop de auto rijdt, dan rijdt de elektrische auto indirect op kolen. Het stimuleren van 

elektrische auto’s heeft dan nogal averechtse milieueffecten: meer elektriciteit wordt opgewekt in 

kolencentrales. Een potentieel schone technologie wordt dan zeer vuil. Correcte beprijzing van de 

marginale schade bij de opwekking van energie is dus essentieel voor de juiste bepaling van andere 

heffingen of subsidies.  
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Welk extern effect wordt gecorrigeerd door de energiebelasting (eb)? - Het externe effect bij 

elektriciteit grijpt aan op de productie van elektriciteit. De heffing zou dan idealiter ook daar gelegd 

moeten worden, in plaats van bij de consumenten. Het is ons niet duidelijk waarom – indien de 

milieuschade bij de producent zou worden beprijsd – huishoudens eb moeten betalen over 

elektriciteitsgebruik. Daarnaast vragen wij ons af of de eb geschikt is om indirect het extern effect van 

elektriciteitsopwekking te internaliseren. In een volledig gesloten economie waarbij het aanbod niet 

volledig elastisch is, en de vraag niet volledig inelastisch, zal de eb inderdaad zorgen voor een daling 

van elektriciteitsprijs die energieproducenten ontvangen. Dit zorgt voor een indirecte prikkel om 

emissies te reduceren. Echter, wanneer Nederland een kleine open economie is, en elektriciteitsprijzen 

op de internationale energiemarkt worden bepaald, dan zal de eb alleen elektriciteitsgebruik in 

Nederland duurder maken, maar geen effect hebben op de prijs die elektriciteitsproducenten 

ontvangen. Deze energieproducenten worden dan door de eb helemaal niet geprikkeld om emissies te 

reduceren. Het heeft dan geen zin om een energiebelasting op elektriciteitsgebruik door huishoudens 

in te voeren. Het is daarom niet zo duidelijk of de eb in staat is externe effecten te corrigeren die bij de 

opwekking van energie ontstaan. Het PBL zou daarover meer tekst en uitleg kunnen geven. 

 

Groene energie moet worden vrijgesteld van de eb – Wij delen de conclusie van PBL dat, wanneer 

heffingen op vervuilende inputs in productie niet mogelijk zijn, de eb zoveel mogelijk in lijn moet 

worden gebracht met de bijbehorende schadekosten. Er zijn geen milieu- of opbrengstenargumenten 

voor het belasten van schoon opgewekte energie. Schone opwekking moet dus altijd worden 

vrijgesteld worden van eb. Conditioneel op de aanname dat de eb indirect een effect heeft op emissies, 

is het verstandig om de eb zo goed mogelijk te differentiëren naar de marginale opwekkingsbron. 

Analoog aan de kilometerheffing leidt een differentiatie naar emissiebron mogelijk ook tot een 

differentiatie over de tijd wanneer de marginale opwekkingstechnologie verschilt over de tijd. De 

consument zal, bij correct beprijzen van milieuschade, eerst de meest goedkope (en dus schonere) 

technologie gebruiken en pas daarna overstappen naar vuile technologie. De elektrische rijder wordt 

dan geprikkeld om zijn auto op te laden op een dalmoment, waarop een minder vervuilende 

opwekkingsbronnen worden gebruikt. Het PBL rapport bespreekt de mogelijkheden tot verdere 

differentiatie van de eb niet.  

 

Salderingsregeling zelfopwekking geen probleem – Gegeven dat het genereren van belastingopbrengst 

geen valide overheidsmotief is voor de eb, is het geen probleem om consumenten eb te laten betalen 

over de netto afname van het elektriciteitsnetwerk. In dit geval zal het marginale gebruik van vuile 

energie nog steeds worden belast tegen het eb-tarief. Bij levering aan het net vervangt de 

zelfopgewekte energie namelijk vuil opgewekte energie wanneer vuile energie de marginale 

energiebron is op het elektriciteitsnet. Dit is een positief extern effect en moet worden 
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geïnternaliseerd. Hierbij kunnen we een analogie met de first-best emissieheffing maken. In een 

gesloten economie zal de first-best emissieheffing de prijs van elektriciteit doen toenemen. De 

emissieheffing verhoogt impliciet de prijs van elektriciteit die het huishouden ontvangt bij levering 

aan het net. Bij een heffing op huishoudens is deze heffing expliciet en verhoogt ook de prijs bij 

teruglevering aan het net.  

 

Hoe moeten de emissies veroorzaakt door warmte-kracht-koppelingen (wkk) worden gecorrigeerd? – 

Het PBL-rapport zou voor wkk beter kunnen uitleggen wat de relevante beslissingsmarges zijn en 

welke combinatie van milieuheffingen nodig is om de milieuschade correct te beprijzen. Vervuiling 

moet altijd worden beprijsd. Het gebruik van aardgas bij de opwekking van energie in wkk lijkt te 

worden vrijgesteld, analoog aan de vrijstelling voor energiecentrales. Echter, ook het eigen gebruik 

van warmte en het eigen gebruik van elektriciteit is vrijgesteld van eb. De levering van elektriciteit aan 

het net wordt indirect belast via de eb bij huishoudens.  

Is het ten onrechte niet belasten van emissies bij elektriciteitscentrales een valide argument om 

vervolgens ook niet te doen bij wkk-installaties? De first-best milieubelasting is nog steeds een 

belasting op het gebruik van aardgas. Wanneer een groot gedeelte van de opgewekte energie voor 

eigen gebruik is, wordt kennelijk weinig (impliciete) milieubelasting betaald voor de veroorzaakte 

emissies. Dit kan niet optimaal zijn. Wanneer het gebruik van vervuilende inputs is vrijgesteld, zal de 

geproduceerde energie, zowel elektriciteit als warmte, moet worden belast voor de veroorzaakte 

emissies om te voorkomen dat de emissies volledig onbelast blijven. Als het gebruik van aardgas bij 

de energieopwekking in wkk is vrijgesteld, lijken ons vrijstellingen van de in wkk opgewekte energie 

nooit optimaal. Hoe de hoogte van de tarieven moet zijn gerelateerd aan de milieuschade veroorzaakt 

bij opwekking van energie in wkk is niet duidelijk. Onder andere de substitutiemogelijkheden tussen 

warmte en elektriciteitsproductie binnen de wkk lijken ons hierbij van belang. Een schematische 

weergave kan hierbij al erg behulpzaam zijn. Eenzelfde kritiek geldt voor de discussie over 

stadsverwarming (een toepassing van wkk) en warmtepompen.  

 

Geen vrijstellingen voor vervuilende processen – Weer geldt: gebruik van vervuilende inputs in 

productieprocessen moet worden belast. Bepaalde industrieën, zoals de glastuinbouw, 

luchtvaartmaatschappijen (kerosine) en grote afnemers van energie, hebben een (gedeeltelijke) 

vrijstelling voor de eb. Internationale concurrentieoverwegingen spelen hierbij een rol. Dit is 

onwenselijk wanneer de regel van Pigou zou worden gevolgd. Het gebruik van energie moet in 

beginsel aan de marge worden beprijsd. Concurrentie op het gebied van vestigingsklimaat is 

afhankelijk van gemiddelde belastingen. De vestigingskeuze is namelijk een discrete keuze, geen 

marginale, en kan mogelijk beter worden beïnvloed met heffingen direct verband houden met de 

gemiddelde belastingdruk, zoals de vennootschapsbelasting. Wij zouden een discussie willen zien over 

de vraag of milieubelastingen gebruikt moeten worden voor de bevordering van het vestigingsklimaat 
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en of niet betere instrumenten daarvoor voorhanden zijn, zodat milieubelastingen kunnen worden 

ingezet om externe effecten correct te beprijzen. Dit is ook een vraag voor verder onderzoek. 

 

Een optimaal bepaalde eb geeft de juiste prikkel voor energiebesparingen – Ondanks dat het PBL over 

het algemeen correct stelt dat de eb in lijn moet worden gebracht met de marginale milieuschade, en 

dat groene energieopwekking moet worden vrijgesteld, spreekt het rapport zichzelf ook tegen. Zo 

wordt eerst correct gesteld dat de eb op huishoudens moet worden verlaagd en in lijn moet worden 

gebracht met de marginale milieuschade. Daarna wordt opgemerkt dat een lagere eb op huishoudens 

tot gevolg heeft dat bepaalde energiebesparingsmaatregelen minder rendabel worden en dat het tarief 

hiervoor naar boven moet worden bijgesteld (p.68). Even later wordt weer gesteld dat ‘nu er zoveel 

groene netstroom door huishoudens wordt afgenomen, een minder genereuze vrijstelling voor 

zelfopwekking gerechtvaardigd lijkt (p 69)’. Beide conclusies contrasteren met de regel van Pigou. 

Wanneer deze conclusies zouden volgen uit imperfecties in het bestaande stelsel van 

energiebelastingen, of op basis van begrensde rationaliteit van consumenten, zou dit veel beter 

uitgelegd kunnen worden. Ook hier geldt dat eerst duidelijk moet zijn wat de pigouviaanse belasting is 

en hoe deze zich verhoudt tot de huidige imperfecte indirecte energiebelasting.  

 

Gebruik opslag duurzame energie (ode) niet beprijzen van de marginale schadekosten van aardgas en 

elektriciteit – De ode is een bestemmingsbelasting die wordt gebruikt voor de financiering van de 

SDE+. Een bestemmingsbelasting is in beginsel geen goede beleidskeuze, en zeker niet wanneer die 

de financiële ruimte van de SDE+ bepaalt. Wanneer de SDE+ daadwerkelijk maatschappelijke waarde 

heeft, dan moet deze uit de algemene middelen worden gefinancierd totdat de marginale baten van het 

gebruik van de SDE+ zijn gedaald tot onder de marginale kosten van publieke fondsen (één in het 

optimum, zie Jacobs en de Mooij, 2009). Er is geen reden om aan te nemen dat de ode zorgt voor een 

dergelijk budget; het kan zowel tekort schieten als het doel voorbij schieten. Als de politieke wens is 

om het belastingstelsel te vereenvoudigen, kan de ode worden afgeschaft. 

 

Is de SDE+ een waardevol beleidsinstrument?– De SDE+ heeft tot doel om de opwekking van groene 

energie in Nederland te bevorderen. De motivering van dit beleidsdoel lijkt ons één-op-één gerelateerd 

aan het nut van de eb. De first-best belasting is een heffing op de emissie van vervuilende energie die 

de marginale milieuschade internaliseert. Deze first-best heffing geeft exact de juiste prikkels om in 

groene energie te investeren. Ook een optimaal gekozen indirecte eb op de consumptie van energie, 

geeft de juiste prikkels om in schone energie te investeren wanneer de belasting neerslaat bij de 

energie-opwekkers. In beide gevallen is het ons niet duidelijk waarom groene investeringen 

aanvullend moeten worden gesubsidieerd. Welk extern effect wordt hier geïnternaliseerd? Een 

subsidie kan optimaal zijn bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën: innovatie kent positieve 

externe effecten. Echter, de SDE+ is gericht op het bevorderen van bestaande groene technologie, niet 
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op de ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarnaast kent de Nederlandse vennootschapsbelasting 

naast de SDE+ ook nog een milieu-investeringsaftrek, een energie-investeringsaftrek, een flexibel 

afschrijvingsregime voor milieu-investeringen, een aftrekpost voor speur- en ontwikkelingswerk 

(wbso) en een apart fiscaal regime voor innovatieve investeringen (‘innovatiebox’). Voor al deze 

regelingen geldt dat, zolang de milieuschade correct is verrekend in de eb, er alleen een subsidie nodig 

is voor de ontwikkeling van nieuwe technologie omdat er marktfalen is in de markt voor innovatie. 

Hier lijken talloze dubbelingen te bestaan tussen de SDE+ en de milieu- en innovatieregelingen in de 

vennootschapsbelasting. We hadden graag gezien dat PBL dit zou bespreken in het rapport. 

 

Grenseffecten bij milieuheffingen op energie in combinatie met leveringszekerheid verdienen expliciet 

aandacht – De energiesector heeft een publieke functie. Als Nederland een kleine open economie is, 

dan geeft de eb geen enkele prikkel om vervuilende emissies tegen te gaan en dus ook geen prikkel om 

in groene energie te investeren. Een first-best pigouviaanse milieuheffing op de emissie van vuile 

binnenlandse productie van energie kan deze productie onrendabel maken. Een groot deel van energie 

zal dan uit het buitenland worden geïmporteerd. De vuile industrie in Nederland zal in omvang 

afnemen. Dit is bij een normaal product geen probleem. Nederland is in zo’n geval kennelijk geen 

gunstige productielocatie voor schone energie. Energieopwekking is echter geen normaal product. De 

energiesector kan belangrijk zijn vanuit geopolitieke overwegingen. Ook is leveringszekerheid van 

maatschappelijk belang: te allen tijde moet voldoende energie kunnen worden geleverd, om essentiële 

voorzieningen in stand te houden (ziekenhuizen, politie, treinen, etc.). Zelfvoorzienendheid en 

leveringszekerheid zijn zuivere publieke goederen. Dit betekent dat de overheid zelf moet zorgdragen 

voor voldoende energiecapaciteit en dit moet financieren uit de algemene middelen.  

Het is niet direct aannemelijk dat dit een argument geeft voor onvolledig beprijzen van 

daadwerkelijke milieuschade met pigouviaanse belastingen. Milieuheffingen bij energieopwekking 

moeten mogelijk wel naar beneden worden bijgesteld wanneer ingevoerde energie ook vuil is, analoog 

aan de correctie bij grenseffecten die besproken zijn bij de accijnzen op autobrandstof. De 

milieuheffing in Nederland heeft dan effectief geen invloed op de kwaliteit van het milieu. Ook het 

doel van SDE+ lijkt gerelateerd aan het argument van leveringszekerheid. De SDE+ beoogt namelijk 

de opwekking van groene energie in Nederland te stimuleren. Het is niet duidelijk of dit gewenst is 

wanneer schone opwekking in Nederland onrendabel is of minder rendabel dan in het buitenland. Het 

zou goed zijn als het PBL zich zou uitspreken over de vraag of subsidies als de SDE+ gekoppeld 

moeten zijn aan in Nederland opgewekte duurzame energie. Het PBL-rapport zou grenseffecten en 

leveringszekerheid bij energie expliciet moeten bespreken. Ook bevelen wij verder onderzoek aan naar 

de rol van milieubelastingen bij het in stand houden van de Nederlandse energiesector. Het rapport 

beperkt zich tot een voetnoot, terwijl wij denken dat dit een belangrijk punt kan zijn bij de 

energiemarkt.  
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Noodzaak aanschafbelasting inefficiënte cv-ketels niet duidelijk – Een aanschafbelasting is niet nodig 

wanneer de emissies bij energiegebruik correct zijn beprijsd, analoog aan de eerdere discussie met de 

bpm. Wanneer de emissies die vrijkomen bij het verbranden van aardgas door het huishouden 

voldoende worden beprijsd in de eb, dan neemt een rationeel huishouden de juiste keuze bij de 

aanschaf de cv-ketel. Verdere sturing is alleen nodig bij kortzichtigheid, waarvoor empirisch bewijs 

nodig is. Die hebben we niet in het PBL-rapport aangetroffen. 

 

Beleids- en onderzoeksagenda 

 

Vanuit onze analyse van het rapport komen wij tot de volgende aanbevelingen die richting kunnen 

geven aan verder onderzoek op het terrein van milieubelastingen. In algemene zin willen wij het PBL 

aanbevelen om zich in eerste instantie te richten op de analyse van milieubelastingen. Het analyseren 

van de vraag hoe de Nederlandse overheid op een slimme manier pigouviaanse heffingen kan 

toepassen is een belangrijke taak, zeker ook omdat het bestaande belastinginstrumentarium vele 

vragen oproept. De discussie rondom de hervorming van de btw kan dan misschien beter vermeden 

worden. 

Wij menen dat een gedegen beleidsadvies over de (on)wenselijkheid van bepaalde 

milieubelastingen niet kan worden gegeven zonder een deugdelijk economische model te maken van 

de Nederlandse energie- en vervoerhuishouding waarin alle welvaartsrelevante overwegingen een 

plaats hebben: externe effecten van energieconsumptie en -productie en verkeer en vervoer, 

verstoringen in goederen- en arbeidsmarkten, verdelingseffecten, grenseffecten, leveringszekerheid en 

innings- en nalevingskosten. Ons advies is om een consistent model te ontwikkelen waarin alle 

empirisch relevante economische effecten van de verschillende milieubelastingen worden 

meegenomen, inclusief hun onderlinge afhankelijkheid. Bij verkeer en vervoer betekent dit mogelijk 

rekening moet worden gehouden met kortzichtigheid van consumenten. In de energiemarkt betekent 

dit dat er rekening moet worden gehouden met de internationale overwegingen en de mogelijkheid dat 

belastingen op de consumptie van energie geen prikkel geven aan binnenlandse energieproducenten 

om schoner te produceren. Het model voor het belasten van energie kan inzicht verschaffen in 

bijvoorbeeld de optimale belasting op warmtekrachtkoppelingen. Alleen met een empirisch sterk 

onderbouwd kwantitatief model kan ook concreet beleidsadvies worden gegeven: welke belastingen 

moeten in welke mate worden aangepast om de maatschappelijke welvaart in Nederland te verhogen?  

Een dergelijk model kan in een aantal stappen worden ontwikkeld. In een eerste stap kunnen 

mogelijk arbeidsmarkt- en verdelingseffecten worden genegeerd. Milieuheffingen dragen volgens 

onze meest recente inzichten niet veel bij aan het verminderen van belastingverstoringen op het 

arbeidsaanbod. Ook is niet direct duidelijk of milieubelastingen behulpzaam kunnen zijn bij 

inkomensherverdeling. De overheid kan de inkomensverdeling sturen met de niet-lineaire progressieve 

heffing op arbeidsinkomen. Zo’n vereenvoudigd model kan al een grote bijdrage leveren aan het 
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correct beprijzen van de relevante externe effecten, het berekenen van de macro-economische effecten 

van milieubelastingen en de effecten daarvan op het overheidsbudget. In een tweede stap kunnen 

verdelingseffecten worden toegevoegd, zodat het model beleidsmakers kan informeren welke 

inkomensgroepen het sterkst door milieubelastingen worden getroffen. Tot slot kan ook de 

arbeidsmarkt worden toegevoegd zodat ook geanalyseerd kan worden of milieubelastingen de 

werkgelegenheid verbeteren en kunnen bijdragen aan doelmatige herverdeling van inkomen. 

Daarnaast denken wij dat de antwoorden op de volgende vragen een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan toekomstige beleidsadviezen:  

 Hoe sterk dubbelen bestaande instrumenten om milieuschade te beprijzen? Denk daarbij aan 

alle heffingen op autogebruik. 

 In hoeverre internaliseren niet-belastinginstrumenten al milieuschade, bijvoorbeeld via 

voorschriften, regulering en veilingen (ETS)? Hoe kwantitatief belangrijk zijn deze andere 

instrumenten voor het bepalen van optimale milieubelastingen?  

 Hoe effectief zijn indirecte heffingen, die niet aangrijpen op de emissiebron, om externe 

effecten te beprijzen? Denk aan de energiebelasting op elektriciteitsgebruik van huishoudens. 

Hoe belangrijk is afwenteling hierbij? 

 Dragen arbeidsintensieve diensten relatief meer bij aan een schoon milieu dan 

kapitaalintensieve diensten? 

 Zijn consumenten kortzichtig bij de aankoop van een auto? En wat betekent dit voor de 

differentiatie van de bpm? 

 Wordt de bpm volledig doorgerekend in de tweedehandsautomarkt? 

 Wat zijn de exacte welvaartseconomische effecten van de congestie- en kilometerheffing? 

 Hoe groot zijn de grenseffecten bij verhogingen van de brandstofaccijns of heffingen op 

vervuilende (energie)productie? 

 In hoeverre moet groene opwekking in Nederland worden gesubsidieerd? En welke 

belastinginstrumenten zijn hiervoor nodig? 

 Zijn milieubelastingen wel een doelmatig instrument om de concurrentiepositie van het 

bedrijfsleven te versterken of moeten daarvoor andere belastingen, zoals de 

vennootschapsbelasting, worden ingezet? 

 Wat is de rol van milieubelastingen bij het in stand houden van de Nederlandse energiesector? 

 Wat zijn de verdelingseffecten van milieubelastingen en wie profiteert in welke mate van een 

schoon milieu? Hebben mensen met een groter verdientalent een groter profijt van een schoon 

milieu? Werken mensen met een laag verdientalent eerder in vervuilende sectoren? 
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Appendix – Principes voor optimale milieubelastingen 

 

We beschouwen het PBL-rapport vanuit een analytisch welvaartseconomisch kader. We gebruiken dit 

kader om de drie verschillende richtingen voor milieubelastingen uit het rapport te analyseren. We 

contrasteren onze analyses met die van het PBL en leggen uit waarom wij tot een andere 

beleidsconclusie komen. Onze analyse is hoofdzakelijk gestoeld op de optimale belastingliteratuur met 

heterogene agenten, zie ook Pirttilä (2000), Pirttilä en Tuomala (1997), Cremer et al. (1998), 

Micheletto (2008) en Jacobs en De Mooij (2015). Deze studies gaan uit van modellen met heterogene 

agenten die verschillen in hun verdiencapaciteit (loon per gewerkt uur). Huishoudens maximeren het 

nut dat ze ontlenen aan schone en vervuilende goederen, milieukwaliteit en vrije tijd. Bedrijven 

maximeren winsten. We nemen in het hiernavolgende aan dat bedrijven productietechnologieën 

hebben met constante schaalvoordelen en dat goederen- en factorprijzen gegeven zijn. Bedrijven 

kunnen vervuilende outputs produceren of vervuilende inputs gebruiken in het productieproces. Het 

aanbod van goederen en diensten maar ook de factorvraag is in deze gevallen perfect elastisch. Deze 

aannames komen overeen met een kleine open economie. De hoofdtekst bespreekt in bepaalde 

gevallen de gevolgen van afwenteling door onvolledig elastisch aanbod van goederen en vraag naar 

productiefactoren. Daarnaast zien we af van administratieve lasten en (leverings)onzekerheid. De 

hoofdtekst gaat dieper op deze aspecten in. 

De overheid streeft ernaar de inkomensverschillen te verkleinen met een niet-lineaire belasting 

op arbeidsinkomen. Daarnaast wil de overheid mogelijk opbrengsten genereren voor het aanbieden 

van publieke goederen. Deze beschouwing neemt het aanbod van publieke goederen voor gegeven aan 

(exogeen). De uitbreiding met heterogene agenten zoals in Mirrlees (1971) is belangrijk om het 

gebruik van verstorende belastingen te rechtvaardigen; de overheid verstoort de arbeidsmarkt omdat ze 

inkomen wil herverdelen omwille van rechtvaardigheids- en draagkrachtprincipes.  

Genoemde studies baseren zich op de analyse van optimale indirecte en directe belastingen 

zoals in Mirrlees (1976) en Atkinson en Stiglitz (1976) en breiden die uit met een extern effect in de 

consumptie van een vervuilend goed. Met dit analytisch kader kunnen op adequate wijze de gevolgen 

van belastingverschuivingen worden geanalyseerd. Daarnaast zorgt de aanname van heterogene 

agenten ervoor dat geen ad hoc restricties op de inkomstenbelasting hoeven worden opgelegd om een 

second-best analyse te krijgen. In de literatuur met representatieve agenten worden altijd niet-

geïndividualiseerde lumpsumbelastingen uitgesloten om een niet-triviale analyse te krijgen. Maar in de 

praktijk heeft de overheid (de marge de) wel beschikking over een economisch niet-verstorende niet-

geïndividualiseerde lumpsumbelasting: een lagere algemene heffingskorting of een lagere uitkering. 

De aanwezigheid van een niet-verstorend instrument zal in het beleidsoptimum de marginale kosten 

van publieke fondsen gelijk maken aan 1. Het is daarmee niet gezegd dat de overheid de belastingen 

altijd optimaal zet. 
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De traditionele literatuur over optimale milieubelastingen neemt aan dat alle mensen gelijk 

zijn (‘representatieve agent’) en legt ad hoc beperkingen op aan de belastinginstrumenten van de 

overheid, zoals het uitsluiten van niet-geïndividualiseerde lumpsumbelastingen, zie bijvoorbeeld de 

hele literatuur over het dubbel dividend van een belastingvergroening (Goulder, 1995; Bovenberg, 

1999; Sandmo, 2000; Schöb, 2003). Deze aannames leiden tot misleidende beleidsconclusies. Ons 

analysekader leidt tot een aantal belangrijke richtlijnen voor het beleid ten aanzien van 

milieubelastingen op vervuilende consumptiegoederen. 

 

Regels voor belasten van vervuilende consumptiegoederen 

1. De hoofdregel voor de milieubelastingen op vervuilende consumptiegoederen is die van 

Pigou: beprijs eerst en vooral de milieuschade van vervuilende consumptie.  

 

De hoofdregel voor milieubelastingen is: beprijs de milieuschade. De hoogte van de belasting is gelijk 

aan de marginale externe milieuschade. Deze regel geldt altijd in first-best analyses waarin er geen 

(belasting)verstoringen zijn. Maar dit moet ook de hoofdregel zijn in second-best analyses met 

verstorende belastingheffing in de arbeidsmarkt of goederenmarkt (Pirttilä en Tuomala , 1997; Cremer 

et al. 1998; Micheletto, 2008; Jacobs en De Mooij, 2015). In tegenstelling tot de literatuur met een 

representatieve agent moet de optimale milieubelasting niet beneden het pigouviaanse niveau worden 

gezet, zie bijvoorbeeld Bovenberg en De Mooij (1994). Deze oudere literatuur betoogt (terecht) dat 

milieubelastingen, net als alle indirecte belastingen, de wig op arbeid vergroten. Hogere 

milieubelastingen zorgen voor grotere schade in de arbeidsmarkt. Vervolgens wordt in deze oudere 

literatuur de (onterechte) conclusie getrokken dat de optimale milieuheffing beneden het pigouviaanse 

niveau moet komen te liggen. De marginale kosten van publieke fondsen zouden dan groter zijn dan 

één door de verstorende heffing op arbeid. Het publieke goed van een beter milieu concurreert dan 

direct met normale publieke goederen (die worden gefinancierd met de belasting op arbeid). Dus zal 

de overheid inleveren op het milieu om de publieke sector in stand te houden. Deze conclusies zijn 

misleidend om twee redenen.  

De eerste reden is dat de overheid verstorende belastingen gebruikt om inkomen te 

herverdelen. De belasting op arbeid maakt de welvaartsverdeling gelijker. Een overheid met 

ongelijkheidsaversie zal die verkleining in de welvaartsongelijkheid positief waarderen. Deze 

waardering van meer gelijkheid ontbreekt – per definitie – in modellen met een representatieve agent. 

Wanneer de overheid geïnteresseerd is in herverdeling, dan staan tegenover de verstoringen in de 

arbeidsmarkt dus ook herverdelingswinsten. In het optimale belastingstelsel is de welvaartswinst van 

herverdeling aan de marge gelijk aan het welvaartsverlies van hogere belastingen. In het optimale 

belastingstelsel leidt een hogere milieubelasting dus inderdaad tot extra schade in de arbeidsmarkt, 

maar ook tot extra herverdelingswinsten. Deze doelmatigheidsverliezen en herverdelingswinsten slaan 
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precies tegen elkaar wanneer het belastingstelsel optimaal is. Wanneer we rekening houden met deze 

verdelingswinsten, dan zijn de marginale kosten van publieke fondsen voor verstorende belastingen 

dus gelijk aan 1. De milieubelasting in second-best hoort daarom niet lager gezet te worden dan de 

pigouviaanse belasting.  

Wanneer de overheid niet geïnteresseerd zou zijn in herverdeling, dan zouden alle opbrengsten 

worden gegenereerd met niet-verstorende niet-geïndividualiseerde lumpsumbelastingen. In dat geval 

zitten we weer in first-best en is de regel van Pigou altijd leidend, want er zijn geen 

arbeidsmarktverstoringen. Ook dan zijn de marginale kosten van publieke fondsen gelijk aan 1. Een 

andere manier om tegen dit resultaat aan te kijken is dat de overheid aan de marge altijd een niet-

verstorend financieringsinstrument heeft: niet-geïndividualiseerde lumpsumbelastingen. De marginale 

kosten van publieke fondsen van lumpsumbelastingen zijn 1 in het optimum. De overheid gaat net 

zolang door met herverdelen totdat een euro evenveel waard is in de publieke en de private sector. Dit 

betekent dat het aanbieden van publieke goederen (genereren van belastingopbrengst) niet langer 

concurreert met het aanbieden van een betere milieukwaliteit. Aan de marge kan een uitbreiding van 

de overheid (‘vullen schatkist’) altijd op een niet-verstorende wijze plaatsvinden. Dus is het niet 

wenselijk om milieukwaliteit daarvoor op te offeren. 

Wanneer belastingen niet optimaal zijn gezet, kunnen milieubelastingen afwijken van de regel 

van Pigou. Alleen in dit geval zou het kunnen zijn dat milieubelastingen wenselijk zijn vanwege hun 

opbrengsten. Wanneer de inkomstenbelasting te hoog is gezet, en herverdelingswinsten van 

belastingen kleiner zijn dan doelmatigheidsverliezen, dan zal de milieubelasting altijd lager worden 

gezet dan de pigouviaanse heffing. De marginale kosten van publieke fondsen zijn dan groter dan 1. 

Dit is feitelijk het geval dat wordt geanalyseerd in de literatuur met een representatieve agent (cf. 

Bovenberg en De Mooij, 1994). De inkomstenbelasting is altijd te hoog omdat er nooit 

herverdelingswinsten zijn en alleen maar doelmatigheidsverliezen. De representatieve agent zou 

immers willen dat de overheid haar budget altijd financiert met niet-verstorende lumpsumbelastingen. 

Echter, de belastingen kunnen ook te laag zijn gezet. Dat is het geval wanneer de herverdelingswinsten 

hoger zijn dan de doelmatigheidsverliezen. De marginale kosten van publieke fondsen zijn dan kleiner 

dan 1. Naast belastingopbrengsten krijgt de overheid ook nog verdelingswinsten, en die zijn groter dan 

de doelmatigheidsverliezen van de belasting. De overheid zal dan een hogere milieubelasting willen 

heffen dan de pigouviaanse heffing. 

De econoom kan zonder een (politieke) waardering van de herverdelingswinsten van belastingen 

niet bepalen of belastingen te hoog of te laag zijn, en dus of de marginale kosten van publieke fondsen 

nu groter of kleiner zijn dan 1. Daarvoor zijn politieke uitspraken nodig over hoeveel herverdeling aan 

maatschappelijke welvaart oplevert. De bepaling van welvaartseffecten van beleid vereist 

welvaartsgewichten voor iedere inkomensgroep. Die hoeven overigens niet per se te worden afgeleid 

uit een sociale welvaartsfunctie, zoals gangbaar is in de optimale belastingliteratuur (Saez en 

Stancheva, 2015). Voor toegepaste beleidsanalyses lijkt het daarom het meest praktisch om aan te 
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nemen dat de overheid alle relevante argumenten heeft gewogen bij de bepaling van de structuur van 

de inkomstenbelasting en btw. De toegepaste beleidseconoom zou daarom bij de milieubelastingen het 

beste de vuistregel kunnen volgen dat de inkomstenbelasting optimaal is gekozen. Tenzij expliciet kan 

worden gemaakt dat dit niet het geval is, geldt daarom de hoofdregel: beprijs de milieuschade ook in 

second-best met arbeidsmarktverstoringen.  

 

2. Wijk van de regel van Pigou af en zet de milieubelasting hoger/lager dan het pigouviaanse 

niveau wanneer de bereidheid om te betalen voor vervuilende goederen afneemt/toeneemt met 

arbeidsinzet. De consumptie van vervuilende goederen is dan meer/minder complementair met 

vrije tijd dan niet-vervuilende goederen. 

 

De overheid moet de milieubelasting op vervuilende consumptie hoger (lager) zetten dan het 

pigouviaanse niveau wanneer de consumptie van die goederen meer (minder) complementair is met 

vrije tijd. De overheid wil hier om niet-milieuredenen een gedifferentieerd stelsel van indirecte 

belastingen heffen. Dit staat in de literatuur ook bekend als het Corlett-Hague motief voor 

tariefdifferentiatie voor de indirecte belastingen, zie ook Corlett en Hague (1953), Atkinson en Stiglitz 

(1976) en Boadway en Jacobs (2014). De belasting op arbeid verstoort de arbeidsmarkt omdat mensen 

worden geprikkeld minder dan het maatschappelijk gewenste niveau van arbeid aan te bieden. Door 

goederen zwaarder te belasten die complementair zijn met vrije tijd, wordt vrije tijd indirect duurder 

gemaakt en neemt het arbeidsaanbod toe. Aldus wordt de verstoring in de arbeidsmarkt kleiner. 

Tegenover deze welvaartswinst staat ook een welvaartsverlies. Het consumptiegedrag van 

huishoudens wordt verstoord door tariefdifferentiatie. Mensen zullen relatief meer goederen 

consumeren die relatief lichter worden belast. De overheid gaat net zolang door met het zwaarder 

belasten van goederen die complementair zijn aan vrije tijd totdat de marginale arbeidsmarktwinsten 

gelijk worden aan de marginale goederenmarktverstoringen. De empirische vraag is of 

milieuvervuilende goederen meer of minder complementair zijn met vrije tijd dan niet-vervuilende 

goederen. De empirie is hier niet eenduidig. Zie de hoofdtekst.  

 

3. Wijk van de regel van Pigou af en zet de milieubelasting hoger/lager dan het pigouviaanse 

niveau wanneer de bereidheid om te betalen voor vervuilende goederen afneemt/toeneemt met 

verdientalent. Belastingen op consumptie van vervuilende goederen leiden dan tot 

meer/minder herverdeling dan mogelijk is met de inkomstenbelasting.  

 

De overheid wil het tarief voor vervuilende goederen bovendien hoger (lager) zetten dan het 

pigouviaanse niveau wanneer mensen met een groot verdientalent een grotere (kleinere) bereidheid 

hebben om voor vervuilende goederen te betalen – conditioneel op het inkomen. Zie Mirrlees (1976), 

Saez (2002) en Lockwood en Taubinsky (2015). In dit geval wil de overheid vanuit niet-milieuredenen 
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milieuvervuilende goederen zwaarder gaan belasten om inkomen te herverdelen. Het idee is dat de 

overheid met indirecte (milieu)belastingen meer inkomen kan herverdelen dan al mogelijk is met de 

niet-lineaire belasting op arbeidsinkomen alleen. Deze extra herverdelingswinst geeft 

welvaartswinsten en moeten worden uitgeruild tegen de extra welvaartskosten van het verstoren van 

het consumptiegedrag. Mensen kopen minder (meer) vervuilende goederen dan maatschappelijk 

doelmatig is wanneer de milieubelasting hoger (lager) wordt gezet dan het pigouviaanse niveau. Dit 

argument vervalt wanneer de voorkeuren van mensen voor schone en vervuilende goederen identiek 

zijn (iedereen heeft dezelfde nutsfunctie) en de overheid een niet-lineaire inkomstenbelasting kan 

heffen. Zie ook Jacobs en De Mooij (2015). De bereidheid om schone en vervuilende goederen te 

kopen is voor iedereen gelijk – conditioneel op het inkomen dat ze verdienen. Met andere woorden: 

alleen inkomensverschillen zijn dan de reden dat mensen meer of minder vervuilende goederen kopen, 

maar niet hun voorkeuren. In dat geval volstaat een niet-lineaire inkomstenbelasting om inkomen her 

te verdelen. De overheid wil dan niet ook nog milieubelastingen gebruiken voor 

herverdelingsdoeleinden bovenop de inkomstenbelasting.  

 

4. Wijk van de regel van Pigou af en zet de milieubelasting hoger/lager dan het pigouviaanse 

niveau wanneer belastingen op consumptie van vervuilende goederen bestaande economische 

verstoringen in de markt of bij de overheid verzachten/verergeren.  

 

De overheid kan falen. Het kan zijn dat de overheid het belastingstelsel niet optimaal heeft gekozen. 

Het beste voorbeeld hebben we hierboven al gezien: wanneer de overheid verstorende belastingen zou 

gebruiken in een wereld met identieke mensen, dan is het belastingstelsel suboptimaal. Iedereen in de 

economie zou willen dat de overheid niet-verstorende belastingen zou gebruiken. Wanneer dat – om 

welke reden dan ook – niet kan, zal de overheid de milieubelasting op een lager niveau zetten dan de 

regel van Pigou voorschrijft. De milieubelasting verergert in dit geval het probleem dat de overheid de 

belasting op arbeid te hoog heeft gezet. Natuurlijk is het beter om direct het overheidsfalen op te 

lossen dan de milieubelasting te verlagen. Wanneer de overheid niet-geïndividualiseerde 

lumpsumbelastingen zou heffen – wat iedereen zou willen wanneer iedereen inderdaad gelijk is – dan 

zal de optimale milieubelasting weer de regel van Pigou volgen. De belasting op arbeid is dan nul 

procent en het overheidsbudget wordt gefinancierd met lumpsumbelastingen. 

Ook kan de markt falen, om allerlei andere redenen dan het incorrect beprijzen van de 

milieuschade. Er kunnen bijvoorbeeld arbeidsmarktverstoringen zijn (vakbonden, minimumlonen) en 

productmarktverstoringen (monopolies). In deze gevallen wil de overheid mogelijk milieubelastingen 

inzetten om dit marktfalen te corrigeren. Het is op voorhand niet duidelijk of de milieubelasting hoger 

of lager moet zijn dan de regel van Pigou voorschrijft. Bijvoorbeeld, vakbonden zullen typisch hogere 

lonen eisen wanneer de gemiddelde belastingdruk op werkenden harder toeneemt dan op de niet-

werkenden. Als de uitkeringen voor niet-werkenden geïndexeerd zouden zijn aan de inflatie – inclusief 
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de stijgingen van de indirecte (milieu)belastingen – dan zullen vakbonden bij hogere milieubelastingen 

hogere looneisen gaan stellen en daarmee de verstoringen in arbeidsmarkt doen toenemen. In dit geval 

zal de overheid een lager niveau van milieubelastingen dan de regel van Pigou willen hebben. Echter, 

het indexeringsregime voor de uitkeringen is cruciaal (Bovenberg en Van der Ploeg, 1994). Wanneer 

de uitkeringen gekoppeld zouden zijn aan het reële netto loon van werkenden, dan verandert de 

looneis van de vakbond niet en dus wordt weer de regel van Pigou gevolgd voor de milieubelasting. 

Het is bij marktfalen – net als bij overheidsfalen – in het algemeen niet goed mogelijk om te 

beargumenteren in welke richting moet worden afgeweken van de regel van Pigou. Wanneer 

milieubelastingen marktfalen verergeren (verzachten), moet de milieubelasting lager (hoger) worden 

gezet dan het pigouviaanse niveau. Ook hier is het weer het beste om het marktfalen direct op te lossen 

dan afwijkingen van de pigouviaanse milieubelastingen te introduceren om het marktfalen te 

corrigeren. De vuistregel zou dus moeten zijn: volg de regel van Pigou en wanneer daarvan wordt 

afgeweken, maak expliciet hoe de overheid / markt faalt en hoe de milieubelasting het overheidsfalen / 

marktfalen beïnvloedt. 

 

Optimale milieubelastingen op vervuilende productie en intermediaire goederen 

 

Tot dusverre bespraken we alleen belastingen op consumptiegoederen die externe effecten 

veroorzaken. Echter ook productie van bepaalde goederen (elektriciteit), of het gebruik van bepaalde 

intermediaire goederen (olie, gas) veroorzaakt externe effecten. Hoe moeten de regels voor de 

belasting van vervuilende goederen worden aangepast wanneer de vervuiling aan de productiekant van 

de economie ontstaat? 

 

5. De hoofdregel voor de milieubelastingen op vervuilende productie of intermediaire goederen 

gebruikt in productie: volg de regel van Pigou. Beprijs eerst en vooral de milieuschade van 

vervuilende productie en het gebruik van vervuilende intermediaire goederen. 

 

Dit is een toepassing van het productie-efficiëntietheorema van Diamond en Mirrlees (1971). Dit 

theorema gaat op in first-best zonder verstorende belastingen, maar ook in second-best met 

verstorende belastingen en herverdeling. Zolang de productiefunctie voor iedereen gelijk is, zal de 

overheid geen productieverstoringen introduceren om de schade van de inkomstenbelasting in de 

arbeidsmarkt te corrigeren of om meer inkomen te herverdelen dan met de inkomstenbelasting al 

mogelijk is. 

Productieverstoringen zijn nooit optimaal om de verstoringen in de arbeidsmarkt te verkleinen. 

Onder de aannames van Diamond en Mirrlees (1971) zullen productieverstoringen het loon voor 

iedereen evenveel doen dalen. Eenzelfde procentuele nettoloondaling, met dezelfde schade in de 

arbeidsmarkt, kan worden bereikt zonder productieverstoringen door inkomen zwaarder te belasten 
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met de inkomstenbelasting. Aldus vervalt het Corlett-Hague motief bij milieubelastingen op 

vervuilende productieactiviteiten en volgt de overheid de regel van Pigou. 

Dezelfde redenering geldt ook voor het herverdelingsmotief om af te wijken van de regel van 

Pigou. Productieverstoringen zorgen voor proportionele herverdelingseffecten in de arbeidsmarkt: 

iedereen gaat er procentueel evenveel op achteruit door verstoringen van de productie. Eenzelfde 

procentuele nettoloondaling, met dezelfde schade in de arbeidsmarkt, kan worden bereikt zonder 

productieverstoringen door inkomen zwaarder te belasten met de inkomstenbelasting. Dus wil de 

overheid geen afwijkingen van de regel van Pigou introduceren uit herverdelingsoogpunt. Het 

theorema van Diamond en Mirrlees gaat echter alleen op onder een drietal belangrijke 

randvoorwaarden.  

Ten eerste, alle werknemers moeten perfect substitueerbaar zijn in productie, zodat iedereen 

de facto werkt met dezelfde productietechniek. Het gevolg van deze aanname is dat 

productieverstoringen proportionele verdelingseffecten geven in de bevolking en proportionele 

(impliciete) belastingen op arbeid. Dezelfde verdelingseffecten en doelmatigheidsverliezen treden op 

bij expliciete belastingen op arbeid waardoor productieverstoringen niet optimaal zijn. 

Ten tweede, de overheid moet overwinsten perfect afromen met een zuivere 

(over)winstbelasting. Als pure winsten niet worden wegbelast, wil de overheid productieverstoringen 

invoeren om deze overwinsten indirect weg te belasten (Stiglitz en Dasgupta, 1971). In de context van 

milieubelastingen betekent dit dat de overheid zwaardere milieubelastingen wil heffen op 

productieactiviteiten waarin veel overwinsten worden gegenereerd.  

Ten derde, de overheid moet alle transacties tussen huishoudens en bedrijven perfect kunnen 

verifiëren (Diamond en Mirrlees, 1971; Stiglitz en Dasgupta, 1971). Wanneer productie informeel is 

(huishoudproductie) of in het grijze of zwarte circuit plaats vindt, wil de overheid afwijken van 

productie-efficiëntie en dus milieubelastingen niet meer op het pigouviaanse niveau zetten. In welke 

richting dit zou moeten, is niet op voorhand duidelijk.  

 

6. Wijk van de regel van Pigou af en zet de milieubelasting hoger/lager dan het pigouviaanse 

niveau wanneer de productie van vervuilende goederen meer/minder complementair is met 

vrije tijd dan niet-vervuilende goederen.  

 

Dit is een toepassing van het Corlett-Hague motief op de productiekant van de begroting, zie ook 

Jacobs (2015a). De productie van goederen die meer complementair zijn met betaalde arbeid moet 

lager worden belast. De moet dan overheid belasting op outputs verhogen in sectoren/activiteiten waar 

de arbeidsvraag minder elastisch is. Dit is een soort Ramsey-motief. De overheid wil 

milieubelastingen op productieactiviteiten lager of hoger zetten dan de regel van Pigou voorschrijft als 

dit helpt om de verstoringen in de arbeidsmarkt te verkleinen. Wanneer productieactiviteiten 

onafhankelijk zijn volgt een Ramsey-logica: belast milieuvervuiling zwaarder (lichter) in sectoren als 
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de arbeidsvraag in die sectoren minder (meer) elastisch is. Het is empirisch niet goed duidelijk of 

vervuilende productie in sommige sectoren meer of minder complementair is met arbeid.  

 

7. Wijk van de regel van Pigou af en zet de milieubelasting hoger/lager dan het pigouviaanse 

niveau wanneer mensen met een hoog/laag verdientalent een comparatief voordeel hebben in 

vervuilende productie. Belastingen op de productie van vervuilende goederen leiden dan tot 

meer/minder herverdeling dan mogelijk is met de inkomstenbelasting. 

 

Dit is een toepassing van het herverdelingsmotief voor gedifferentieerde belastingen op de 

productiekant van de economie. Hier combineren we Jacobs (2015a) met Jacobs en De Mooij (2015). 

Wanneer mensen met een lager verdientalent een comparatief voordeel hebben in de productie van 

vervuilende (schone) goederen, dan moet de heffing op de productie van die goederen lager (hoger) 

worden dan de pigouviaanse heffing. De sector waarin mensen werken verraadt informatie over wie 

een hoog of laag verdientalent heeft. Door deze informatie te benutten kan de overheid meer inkomen 

herverdelen dan al mogelijk is met alleen de belasting op arbeidsinkomen. Het is empirisch niet 

bekend of werknemers met een hoog verdientalent meer of minder comparatief voordeel hebben in 

vervuilende productie.  

 

8. Wijk van de regel van Pigou af en zet de milieubelasting hoger/lager dan het pigouviaanse 

niveau wanneer belastingen op productie van vervuilende goederen bestaande economische 

verstoringen in de markt of bij de overheid verzachten/verergeren. 

 

Dit argument is identiek aan argument 4, maar nu voor de productiekant. Zie voor de uitleg hierboven. 

Deze 8 voorschriften voor milieubelastingen hebben ook een aantal implicaties die belangrijk zijn. 

 

Ramsey-regel niet toepasbaar 

 

De Ramsey-regel, die stelt dat prijsinelastische goederen zwaarder moeten worden belast, is afgeleid 

onder de aanname dat de gecompenseerde vraag naar goederen onafhankelijk is van de prijs van alle 

andere goederen (onafhankelijke vraagfuncties). In het algemene geval mag niet worden aangenomen 

dat de gecompenseerde vraagfuncties onafhankelijk zijn; kruiselingse prijselasticiteiten zijn in het 

algemeen niet nul. Als bijvoorbeeld de prijs van benzine toeneemt, zal de vraag naar elektrische auto’s 

stijgen. Het zou dan incorrect zijn de kruiselasticiteit op nul te veronderstellen. De Ramsey regel is een 

speciaal geval van de algemene regel: het goed dat het meest inelastisch is, is ook het goed dat de 

hoogste complementariteit heeft met vrije tijd. Dit kan worden afgeleid uit de Slutsky vergelijking, zie 

bijvoorbeeld Atkinson en Stiglitz (1980, p. 375, vgl. 12-28).  
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Ook een simpel analytisch voorbeeld toont aan dat kruiselasticiteiten niet op nul mogen 

worden gesteld. Stel dat de nutsfunctie van huishoudens wordt beschreven door een Cobb-Douglas 

functie: (1 ) , , , 0u c x l         waar c staat voor schone goederen, x voor vervuilende goederen en 

l voor arbeidsaanbod. Dit voorbeeld impliceert overigens niet dat de voorkeuren van huishoudens 

daadwerkelijk beschreven kunnen worden met een Cobb-Douglas nutsfunctie. In dit geval zijn de 

gecompenseerde gewone en kruiselingse elasticiteiten gelijk aan εcc = β + γ, εcx = – β, εxx = α + γ en  

εxc = – α waar εij staat voor de elasticiteit van goed i met betrekking tot de prijs van goed j (Jacobs, 

2015b). Bij de Cobb-Douglas functie weten we dat de overheid de regel van Pigou moet volgen bij de 

optimale milieubelasting (Jacobs en De Mooij, 2015, corollary 2). Echter, het toepassen van de 

Ramsey-regel, waarbij alleen naar de eigen prijselasticiteit wordt gekeken, zou impliceren dat wordt 

afgeweken van de regel van Pigou indien de eigen prijselasticiteiten anders zijn, dus als α ≠ β. Dit 

simpele voorbeeld toont aan dat het zeer misleidend kan zijn om de kruiselasticiteiten te negeren.  

 

Hoe om te gaan met heterogene externe effecten? 

 

Wanneer er rekening wordt gehouden met externe effecten die verschillen tussen individuen (of 

transacties) moet de hoofdregel worden aangepast. In de first-best geldt: kies voor elk individu (of 

transactie) een geïndividualiseerde milieubelasting die gelijk is aan de marginale schadekosten die 

voor dit individu (deze transactie) gelden. Dit is in het algemeen onmogelijk; vaak moet een uniforme 

belasting gekozen worden voor gelijksoortige gevallen. Het is dan optimaal om een gewogen 

gemiddelde van de marginale externaliteit tussen transacties te gebruiken als maatstaaf voor de 

marginale schadekosten. Hierbij is de gedragsreactie per transactie het gewicht. Als het meest 

vervuilende individu sterker reageert op de milieuheffing dan minder vervuilende individuen is het 

optimaal om de marginale externaliteit die vrijkomt bij de meest vervuilende transactie iets meer 

gewicht te geven. Zie voor verdere discussie onder andere Knittel en Sadler (2013) waar dit argument 

wordt toegepast op autobelastingen (vooral brandstofaccijnzen). Omgekeerd geldt dat wanneer de 

minder vervuilende individuen sterker reageren, de pigouviaanse belasting naar beneden wordt 

bijgesteld. Een voorbeeld van een toepassing van Pigou in een andere context is alcoholgebruik (zie 

Cnossen, 2008). Individuen die de grootste externe effecten veroorzaken, zijn de zware drinkers, en 

deze blijken vaak ongevoelig voor de prijs. Gematigde drinkers veroorzaken daarentegen bijna 

helemaal geen externe effecten. De pigouviaanse belasting moet dan naar beneden bijgesteld worden 

wanneer het vanuit administratieve redenen niet mogelijk is te differentiëren tussen individuen die 

grote en kleine externe effecten veroorzaken. Regelgeving moet in zo’n geval de optimale 

pigouviaanse belasting aanvullen. 

 

Hoe moet milieuschade worden beprijsd wanneer directe pigouviaanse heffingen ontbreken?  
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Niet altijd kan of wil de overheid direct op het aangrijpingspunt van de emissie een corrigerende 

heffing leggen. In dat geval kan het wenselijk zijn om op indirecte wijze toch het externe effect te 

internaliseren door een heffing elders te leggen. Bijvoorbeeld, wanneer het doel is om de 

luchtverontreiniging te verminderen die vrijkomt bij de brandstofverbranding, is een brandstofaccijns 

een indirecte heffing voor die luchtvervuiling. Het is daarom in beginsel beter om direct de 

luchtverontreinigende emissies te belasten. In het geval van het belasten van luchtverontreiniging bij 

uitstoot van uitlaatgassen is echter een auto-specifieke heffing nodig per gebruikte liter brandstof en 

per gereden kilometer. Dit instrument is echter niet voor handen. Bij indirecte correctie van externe 

effecten treden daarom meestal aanvullende welvaartsverliezen op. Niet alleen het vervuilende gedrag 

krijgt een prijs, maar ook andere keuzes worden ontmoedigd die maatschappelijk waardevol kunnen 

zijn. Door bijvoorbeeld brandstofgebruik te verminderen, ontstaat inderdaad minder luchtvervuiling, 

maar neemt ook de mobiliteit af. Dit mobiliteitsverlies veroorzaakt een welvaartsverlies. Het is niet 

zeker of optimale milieubelastingen dan lager moeten worden dan het Pigouviaanse niveau. Dit hangt 

af van de voorkeuren van mensen. Wanneer mensen relatief gemakkelijk substitueren naar 

alternatieven voor automobiliteit (bv. openbaar vervoer) neemt de optimale heffing op brandstof af tot 

beneden het Pigouviaanse niveau. De verstoringen in de mobiliteitskeuze van huishoudens worden dan 

groter dan de milieuwinst van de heffing. Echter, wanneer deze substitutie zwak is, kan de heffing het 

Pigouviaanse niveau van de directe heffing meer benaderen. De verstoringen in de mobiliteitskeuze 

zijn dan kleiner dan de milieuwinst van de indirecte heffing. Wanneer helemaal geen substitutie 

plaatsvindt, zal de indirecte heffing exact een directe Pigouviaanse heffing op de milieuvervuiling 

repliceren.  

Deze redenering geldt niet alleen voor indirecte heffingen bij consumenten, maar ook voor 

producenten. Wanneer de heffing niet op de emissiebron aangrijpt (bv. verstoken van vervuilende 

inputs) maar op de outputs in productie, dan worden vervuilende producten duurder en willen 

huishoudens of andere bedrijven minder van die producten afnemen. Dit geeft een welvaartswinst in 

termen van een schoner milieu, maar ook een welvaartsverlies omdat minder wordt geproduceerd dan 

met directe heffingen op de bron van emissie mogelijk zou zijn. Die welvaartsverliezen kunnen 

worden vermeden wanneer de overheid de substitutiemogelijkheden in productie zou benutten. 

Wanneer de heffing op de emissie plaats vindt, hebben vervuilende producenten een veel sterkere 

prikkel om schoner te produceren, dan wanneer hun outputs zwaarder worden belast. Of 

outputbelastingen hoger of lager zijn dan benodigd om het Pigouviaanse niveau van de directe heffing 

te benaderen is wederom afhankelijk van substitutiemogelijkheden, maar nu in productie. 
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