Emissierechten te koop voor
burgers
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Den Haag, 29 okt. De Stichting Natuur en Milieu start een CO2-markt voor burgers. Door
het aantal emissierechten te verminderen worden vervuilers gedwongen duurzamer te
zijn.
Wat kan een milieubewuste burger doen aan de grote
hoeveelheid CO2 die grote industrieën dagelijks uitstoten? Of
aan de uitstoot die hij zelf veroorzaakt door bijvoorbeeld te
douchen of in een auto te rijden? Vandaag start de Stichting
Natuur en Milieu een CO2-markt waarop particulieren en
bedrijven voor 15 euro een CO2-uitstootrecht kunnen kopen,
om het vervolgens onmiddellijk te laten vernietigen.
Een uitstootrecht (emissierecht) is goed voor één ton CO2. 
Op die manier wordt de totale hoeveelheid emissierechten
waar de Europese industrie recht op heeft, verlaagd.
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Er zijn al initiatieven om CO2-uitstoot te compenseren, zoals iets meer betalen voor een vliegticket
zodat bijvoorbeeld bossen in ontwikkelingslanden worden geplant. Maar aan dergelijke projecten
kleven grote nadelen, zegt Ron Wit, hoofd klimaat en energie bij Natuur en Milieu. „Zo’n bos kan
later in de fik vliegen of alsnog worden gekapt. Of er worden hier bomen geplant, maar honderd
kilometer verderop wordt een ander bos gekapt. Het is altijd lastig te bepalen of er voor honderd
procent is gecompenseerd, of niet.” De CO2-markt is een waterdicht systeem, zegt Wit. „Elk
emissierecht staat geregistreerd, heeft een uniek nummer, en wordt gegarandeerd vernietigd.”
De CO2-markt maakt gebruik van het Europese ETS (emission trading system), waarbij aan de
12.000 meest vervuilende locaties in Europa emissierechten worden toegewezen. In Nederland
gaat het om ruim 400 locaties. Er zitten notoire vervuilers bij zoals stroomproducenten,
raffinaderijen, cementfabrikanten, staalproducenten en chemiebedrijven. Maar ook kleinere
uitstoters, zoals tuinders, baksteenfabrieken, kaasmakers, en sommige universiteiten.
Het totaal aantal toegewezen emissierechten wordt elke paar jaar verlaagd. Er zullen ook fabrieken
zijn die rechten over hebben. Het ene bedrijf kan dan rechten kopen van het andere. Zo ontstaat
een handel in emissierechten, die plaatsvindt op de beurs. Bedrijven worden in dit systeem voor de
keuze gesteld: moet ik investeren in schone technologie, of is het goedkoper om rechten bij te
kopen?
Hoe minder emissierechten er in totaal zijn, hoe hoger de prijs voor zo’n recht en hoe sterker
uiteindelijk de prikkel om in schone technologie te investeren. Doordat er via het CO2-project van
de Stichting Natuur en Milieu emissierechten aan het systeem worden onttrokken zal de prijs
verder moeten stijgen, zo is het idee.

