De publieke consultatie van het Wetsvoorstel minimum CO₂-prijs elektriciteitsopwekking
Algemeen
In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2020 een minimum CO2-prijs wordt ingevoerd die
geldt voor elektriciteitsopwekking bij bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor
emissiehandel (EU ETS). Het betreft zowel de CO2-uitstoot van energiecentrales als de uitstoot van
elektriciteitsopwekking die ontstaat bij andere ETS-bedrijven (veelal de industrie).
Met oog op het voornemen uit het regeerakkoord zijn er parallel twee processen in gang gezet: het
onderzoeken van de effecten van de invoering van de minimum CO₂-prijs in combinatie met het
uitfaseren van het gebruik van kolen voor de elektriciteitsopwekking op de elektriciteitsmarkt en de
uitwerking van de minimum CO₂-prijs tot een concept wetsvoorstel.
Het Frontier onderzoek en de klimaattafel
In het onderzoek van Frontier Economics worden de effecten van een minimum CO₂-prijs en het
uitfaseren van kolen voor de elektriciteitsproductie afzonderlijk van elkaar en in combinatie met
elkaar in beeld gebracht. Het gaat dan om de effecten op nationale en Europese CO₂-emissies,
import en export van elektriciteit, leveringszekerheid en de positie van de Nederlandse
gascentrales. Dit onderzoek is met begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd op 10 juli
2018. Voor het onderzoek verwijs ik u naar deze stukken.
Deze bevindingen zijn gedeeld met de relevante stakeholders. Ook aan de elektriciteitstafel van het
klimaatakkoord is gesproken over de minimum CO₂-prijs. In het voorstel op hoofdlijnen hebben de
deelnemers van de sectortafel elektriciteit verschillende varianten ter nadere uitwerking
geformuleerd en is opgenomen dat deze betrokken zullen worden bij de gesprekken in het najaar.
Dit voorstel is tevens met begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet zal in
het najaar als onderdeel van de kabinetsappreciatie van het klimaatakkoord een appreciatie geven
van de minimum CO₂-prijs, waarbij de voorstellen zoals gedaan in het voorstel op hoofdlijnen
worden betrokken.
Consultatie
Hierop vooruitlopend start het kabinet een consultatie over de technische vormgeving van de weten regelgeving. Voor deze publieke consultatie wordt gevraagd wat u vindt van het wetsvoorstel en
de memorie van toelichting waarin de minimum CO₂-prijs technisch is uitgewerkt. Bij deze
consultatie treft u het wetsvoorstel met de memorie van toelichting aan voor de invoering van een
CO₂-minimumprijs. In het wetsvoorstel en de toelichting is de maatregel technisch uitgewerkt. Wij
zijn benieuwd naar uw oordeel over deze technische uitwerking. In het bijzonder vragen wij:
 Wat vindt u van de wijze waarop de ETS-prijs wordt vastgesteld om de hoogte van de nationale
heffing te bepalen?
 Wat vindt u van de uitzondering voor inrichtingen die uitsluitend elektriciteit opwekken met
noodstroomaggregaten?
 Wat vindt u van het beleggen van de uitvoeringstaak voor de minimum CO₂-prijs bij de NEa?
 Wat vindt u van de wijze waarop in de memorie van toelichting wordt voorgesteld om om te
gaan met restgassen?
 Wat vindt u van de wijze waarop in de memorie van toelichting wordt voorgesteld om om te
gaan met elektriciteitsemissies van WKK’s?

