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‘Geenbedrijf heeft
Zwedenverlatenom
invoeringCO2-heffing’
Victor Pak
Amsterdam

InZwedenkijkenzeallangniet
meeropvaneenheffingopdeuit-
stoot vankoolstofdioxide. Sterker
zelfs, iedereenbetaalt eraanmee.

WoensdagkondigdepremierMark
Rutte (VVD)aandatereenCO2-be-
lastingkomt inNederland. Indus-
triële bedrijven gaan die betalen;
consumentenblijvenvoorlopigge-
vrijwaard.

Dat is zeker geen internationa-
le primeur. Een vandebelangrijk-
ste voorlopers is Zweden, dat al in
1991 een heffing invoerde op de
uitstoot van koolstofdioxide. ‘Bij
onswordt eigenlijk alleswaar een
CO2-uitstoot aan te past komt be-
last’ zegtThomasSterner,hoogle-
raarklimaateconomieaandeuni-
versiteit vanGöteburg.

De belasting wordt geheven op
iederefossielebrandstof.Leidend
voor de hoogte van de belasting is
dehoeveelkoolstofdioxidedievrij-
komtbijverbrandingvandebrand-
stof.

Netals inNederlandwaserbijde
invoering in Zweden ookde angst
dat bedrijven zouden vertrekken.
Sternermeent dat er geen bedrij-
ven zijn verdwenen uit Zweden
door de belasting. Ook volgens
RogerHildingsson, onderzoeker
naar klimaatbeleid aan de uni-
versiteit van Lund is die vrees on-
terecht. ‘Dat er geen koelkasten
meer in Zwedenworden gemaakt
heeftniksmetdeCO2-belastingte
maken,maar gewoonmet de glo-
balisering vandemaakindustrie.’

SternermerktopdatdeZweedse
regering vanaf het prille begin re-
keningheeftgehoudenmetdebe-
zorgdheid van bedrijven over hun
concurrentiepositie. Bij de invoe-
ring kostte een ton CO2 omgere-
kend zo’n €24 voor huishoudens
en €6 voor bedrijven, zo blijkt uit
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overheidscijfers. ‘Inmiddels is de
prijsgelijkgetrokkenenzijndebe-
drijven er nog steeds’, aldus Ster-
ner.EentonCO2kostvandaagzo’n
€114.
Overigens betalen niet alle on-

dernemingen de Zweedse belas-
ting.Bedrijvendiedeelnemenaan
het Europese emissiehandelssys-
teemhoevendaarbovenopgeenex-
traheffingtebetalen. ‘Alsbedrijven
deel uitmaken van het Europese
systeem, geldt het Zweedseniet.’

Hetopmerkelijksteverschilmet
deplannendiehetNederlandseka-
binet in de steigers heeft staan, is
dat inZwedenookdegezinneneen
CO2-heffingbetalen.
Toen het systeem ruim een

kwarteeuw geleden werd inge-
voerd,gebeurdedatdooreensoci-
aal-democratischeminderheidsre-
geringdiedaarvoorondermeerde
steunkreegvandeliberalen. ‘Daar-
doorwasereenbredemeerderheid
voor’, zegtHildingsson.
Volgens de onderzoeker heeft

de CO2-belasting ervoor gezorgd
datdeZwedenanderszijngaanle-
ven. ‘Vrijwelgeenenkelhuiswordt
nog verwarmddoor energiebron-
nendieCO2uitstoten.Deoverstap
naar biomassa, waterpompen en
geothermie isdankzijdebelasting
veel sneller gegaan.’

Dat is niet tenkoste gegaan van
de welvaart. Volgens de Zweed-
se overheid is het nationaal inko-
mensindsdeinvoeringvandehef-
fingmet 78% gestegen, terwijl de
uitstoot van broeikasgassen is ge-
daaldmet 26%.
Dat in Nederland burgers niet

meteen een CO2-belasting gaan
betalen, hoeft volgens Hildings-
son geen probleem te zijn. ‘Politi-
cimoeten het beleid goed uitleg-
gen,want er isheel veel bewijsdat
eenCO2-belastingwerkt.Mensen
zullen er sowieso iets vanmerken
omdatbedrijvenwaarmogelijkde
hogerebelastingenzullendoorre-
kenen inhunprijzen.’
Sterner is een overtuigde voor-

stander van de milieumaatrege-
len, ook in Nederland. Het had
wel beter gekund,meent hij. Hoe
dan? ‘Als jullie dit dertig jaar gele-
denhaddeningevoerd,netalswij,
danhaddatechteenhoopproble-
mengescheeld.’

De overstap naar
biomassa, geothermie
en waterpompen is
dankzij de belasting
veel sneller gegaan
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