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Het  invoeren van een belasting op 
luchtvervuiling is goed uitvoerbaar 
en leidt tot gezondheidswinst
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Situatie zonder 
belasting

Door de beprijzing 
van CO2 via het 

emissiehandels-
systeem (ETS) 

daalt op langere 
termijn de 

luchtvervuiling 
ook, maar in 

mindere mate

Beprijzen luchtvervuiling veelbelovend

Een e�ectieve manier om luchtvervuiling te verminderen is een 
belasting te he�en die gelijk is aan de maatschappelijke kosten van 
de uitstoot. Zo’n belasting kan Nederland zelfstandig invoeren.

Het belasten van 
luchtvervuiling in de industrie 
(zoals �jnstof) zorgt dat 
vervuilende emissies snel 
afnemen en leidt daarmee tot 
gezondheidswinst. 

15%  zwaveldioxide (SO2)

5%  vluchtige organische sto�en

3%  ammoniak (NH3)
2%  �jnstof (PM10)

19%  �jnstof (PM2,5)

56%  stikstofoxiden (NOx)

€1,5 mld
Totale schade industrie (2015)
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We hebben gekeken naar drie vervuilende sectoren.
In deze sectoren stijgen de productiekosten met als 
gevolg daling van de productie en aanpassingskosten.

ethyleenstaal kunstmest

SO2
Zwaveldioxide

maatschappelijke 
schade per kg uitstoot

€19,40

PM2,5
Fijnstof

maatschappelijke 
schade per kg uitstoot

€79,50

NOx
Stikstofoxiden

maatschappelijke 
schade per kg uitstoot

€34,70

Bedrijven hebben 
mogelijkheden om 
luchtvervuiling op korte 
termijn terug te dringen 
door bestaande schone 
technologie (b.v. �lters).

Kosten technologie 
zijn veelal lager dan 
belasting op 
uitstoot (=schade).
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Co-benefits CO2-beprijzing 

 Kostenstijging hoger in 2030 dan in 2050 (links) en de productie daalt het sterkst in de kunstmest-
industrie (rechts) 

Bron: Hendrich en Van der Wal, 2019

Bron: Hendrich en Van der Wal, 2019 (linker- en rechterfiguur)


