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Co2-heﬃng
op EU-niveau
is essentieel
energie

Van een CO2taks die op de
juiste wijze
wordt geheven,
heeft het
bedrijfsleven
niets te vrezen,
betoogt Jan
lambers.
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D

e nieuwe EU-voorzitter
Ursula von der Leyen
schept hoge verwachtingen door haar toespraak
in Straatsburg voor het
Europese Parlement. Zij verklaarde de
energietransitie tot de voornaamst taak
van de EU. Om die stellingname kracht
bij te zetten wil zij naast de algemene
CO2-heﬃng voor alle lidstaten ook een
heﬃng aan de buitengrenzen van de EU
op producten en diensten waarvan de
voortbrenging met CO2-emissie gepaard is gegaan.
Goed dat zij het dus vooral in een
CO2-heﬃng zoekt. Want die zal, mits
minimaal op Europees niveau ingevoerd en op de zelfde manier als nu de
btw wordt geheven, doorwerken in de
prijzen van alle producten en diensten.
Dat zal energie-intensieve producten
en diensten zoals vliegreizen en vlees
stukken duurder maken. Maar dat zal
dan wel EU-breed moeten gebeuren.
Anders ontstaat een averechts effect,
omdat bedrijven hun productie deels
gaan verplaatsen naar landen met minder strenge normen. Hier ligt dan ook
een cruciale opgave voor de nieuwe Europese Commissie.
Essentieel is ook dat de opbrengst
van de CO2-heﬃng primair gebruikt
wordt om de energietransitie te faciliteren, door de burgers geheel of gedeeltelijk te compenseren voor hun koopkrachtverlies. Dat kan door de btw in
hetzelfde tempo te verlagen als de CO2heﬃng oploopt. De opbrengst van de
btw in Nederland is ruim 50 miljard eu-

len natuurlijk moeten worden ingezet
waar zij het grootste effect op de Europese CO2-balans hebben.
Dit laatste staat echter haaks op nationale doelstellingen, zoals bijvoorbeeld het gasvrij willen maken van de
Nederlandse woningvoorraad, wat onevenredig duur is per ton te besparen

Een deel van de CO2heﬃng kan minder
draagkrachtige lidstaten
bijstaan in de transitie
Bruinkoolwinning in Polen. FOTO EPA

ro. Als van de CO2-heﬃng van 30 miljard euro een derde gebruikt zou worden om het koopkrachtverlies te repareren dan zou de btw 20 procent lager
kunnen worden.
Dit sommetje gaat niet op voor een
land als Polen, omdat de heﬃng op
bruinkool veel hoger uitpakt dan op gas
en olie, de voornaamste basis voor de
Nederlandse energievoorziening en
minder milieubelastend dan bruinkool.
Om de energietransitie ook in landen
als Polen mogelijk te maken, zal een
deel van de CO2-heﬃng door de EU gebruikt moeten worden om minder
draagkrachtige lidstaten bij te staan in
hun transitie. Waarschijnlijk zal dat de
grootste opgave voor de nieuwe EUvoorzitter worden.

Een belangrijke beleidsvraag is verder
hoe het grootste deel van de heﬃngsopbrengst te besteden. Als de EU de hefﬁng zou opleggen, is de eerste vraag
welk deel wordt teruggesluisd naar de
lidstaten. Stel dat men na diverse overlegmarathons uitkomt op 80 procent.
Elke lidstaat moet dan bepalen hoe dat
deel in te zetten voor duurzame energiebronnen, voor kernenergie – dat
door een forse CO2-heﬃng veel concurrerender wordt – en/of voor compensatie van gebruikers.
De voor de EU overblijvende 20 procent kan naar research gaan, naar veelbelovende pilotprojecten of naar ondersteuning van bepaalde lidstaten, bijvoorbeeld om Polen van zijn bruinkool
af te helpen. Idealiter zouden de midde-

CO2. De daarvoor benodigde investeringen zouden elders, of zelfs buiten Europa, een veelvoud aan CO2-reductie mogelijk maken.
Ten slotte, voorwaarde voor een effectieve Europese heﬃng is dat die ook
doorwerkt in de invoerrechten op producten en diensten uit derde landen,
die geen of een lagere CO2-heﬃng opleggen. Dit om oneerlijke concurrentie
te voorkomen. Het Europese bedrijfsleven heeft daarmee geen reden meer om
tegen een CO2-heﬃng te zijn. Die
weerstand belemmert momenteel nog
steeds de snelle invoering van zo’n hefﬁng.
Het is veelbelovend dat de nieuwe
EU-voorzitter nu uitdrukkelijk een Europese heﬃng voorstaat.
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Henk Koster
lid PKN te Hilversum

In zijn column in Trouw (22 juli) bekritiseert Jamal Ouariachi onderwijs op religieuze grondslag. Hij wantrouwt de
motieven van ouders om hun kinderen
naar dergelijk onderwijs te sturen. Ze
zouden zo hun kinderen voor alternatieve ideeën willen behoeden en zuiver
in het geloof houden.
Ik constateer dat Jamal Ouariachi uitgaat van achterhaalde ideeën over waar
het in het geloof om gaat, althans in het
christelijk geloof. Het gaat daarin over
goed en kwaad en over wat mensen
daarbij drijft. En niet over hoe de wereld tot stand is gekomen en niet over
wat er in de materiële werkelijkheid gebeurt. Zeker, religieuze mensen moeten de moderne wetenschap verdisconteren in hun wereldbeeld en de valkuil
van sektarisme vermijden. Maar zij zijn
zich daar over het algemeen goed van
bewust.

Wat goed en kwaad betreft veegt Jamal
Ouarianchi religie aan de kant door te
wijzen op het moreel hoogstaand handelen van talloze niet-religieuze mensen: voor zulk handelen heb je dus geen
religie nodig. Als dat al zo is, dan nóg laten religieuze mensen nu eenmaal hun
houding tot goed en kwaad bepalen
door het vertrouwen op God, die opdraagt de naaste lief te hebben en recht
te doen, tot aan vreemdeling en vijand
toe. Dát wordt iedere week gepredikt
van de kansels, dát wordt geleerd in het
christelijk onderwijs.
Het is, dunkt mij, toch invoelbaar dat
ouders die boodschap graag uitgewerkt

Als religieus mens is je
opdracht de naaste lief te
hebben en recht te doen

en toegepast willen zien op de school
van hun kinderen als belangrijke oefenplaats voor samenleven.
Maar Jamal Ouariachi heeft er geen behoefte aan en hij vermoedt dat hij namens velen spreekt. Misschien is dat
zo, maar dat is hier het punt niet.
Het gaat er niet om of niet-religieuze
mensen behoefte hebben aan het bestaan van bijzonder onderwijs op religieuze grondslag; het gaat erom dat religieuze mensen daar behoefte aan hebben. Dát is nu juist de vrijheid van onderwijs.
Als die religieuze mensen weten te voldoen aan getalscriteria voor het aantal
leerlingen, aan de kwaliteit van onderwijs én aan de vraag of de kinderen tot
zelfstandige en betrokken burgers opgevoed en opgeleid worden, dan is de
maatschappij er juist bij gebaat dat religieuze mensen dat op hun manier vorm
geven.
Zo geef je mensen een plek in onze samenleving, om vanuit de eigen inspiratie mee te doen en niet afzijdig te blijven.
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LEZERSREACTIES
Ambassadeurs

WILMA KIESKAMP

Nederland stopt met ‘ambassades’ hoger onderwijs (Trouw, 30 juli). De Wageningse universiteit betreurt het want
Nuﬃc, de uitvoerder, is heel nuttig omdat zij aangeeft of de mogelijke student
voldoende is gekwaliﬁceerd om te mogen instromen. Het gaat hier om 13.439
studenten van buiten de EU en daardoor behoren ze tot een verdienmodel
van de universiteiten. Immers de gemiddelde student kost ongeveer 7.500
euro per jaar, terwijl deze studenten
18.000 euro per jaar betalen. Per saldo
ruim 140 miljoen extra inkomsten voor
de universiteiten. Als Nuﬃc zo belangrijk voor hen is, laat ze dan ook maar
gaan betalen voor de diensten van Nufﬁc.
Ger Becker Hof Hoogeveen

nodig ik u uit om volgend voorjaar naar
Norg te komen. Ze vliegen hier dan bij
tientallen rond. Sinds zes jaar wonen
wij hier in Norg en elk jaar kost het ons
tientallen euro’s aan nieuwe planten.
Bestaande planten met jonge wortels
worden opgevreten door engerlingen.
Kunt u zich voorstellen dat ik ze toch
maar doodknijp, als ik een plant optil
zonder wortels, schoon gevreten door
engerlingen?
Jaren terug heb ik als veehouder enorm
veel schade gehad van emelten. Zij vreten wortels van gras totaal weg zodat je
of bij de herfst met pesticiden moest
werken of bij de voorjaarsdag soms vele
hectares opnieuw moest inzaaien met
nieuw graszaad.
Jacob Kuiper Norg, veehouder geweest in
Veenhuizen

Klomp breekt

Doorgeprikt?

Bijna mijn hele leven heb als veehouder
op klompen gelopen. Na het lezen van
het verhaal van Koos Dijksterhuis (Verdieping, 29 juli) over engerlingen en
emelten zijn bij mij beide kappen van
mijn klompen geknapt. Dijksterhuis
geeft aan in Nederland nog nooit een
meikever te hebben gezien. Bij dezen

President-directeur Elbers van KLM beweert dat verduurzaming alleen mogelijk is als KLM en Schiphol blijven
groeien (Trouw, 20 juli). Om die discutabele redenering door te prikken hoeft
een deskundige alleen maar aan te tonen dat verduurzaming mogelijk is zonder die groei. In het artikel ‘Geloof Cas-

sandra, niet Elbers’ (Opinie, 29 juli) zou
je van twee lectoren duurzaamheid
toch mogen verwachten dat ze dat ook
gaan doen. Het enige dat ze doen is het
framen van die redenering als mythe
(in de betekenis van onzinverhaal) zonder ook maar een moment de onzin van
de redenering aan te tonen. Er wordt
dus helemaal niets doorgeprikt en dat is
jammer.
Jack Schilder Groningen

Iraanse tandarts
De ervaring van G. Westerink (Lezersreacties, 29 juli) toen hij van tandarts
moest veranderen, is voor hem een teleurstellende. Overigens voor zijn
Iraanse tandarts wellicht ook. Die zal
zich afgewezen voelen. De Syrische
tandarts voor wie ik taalcoach ben,
kreeg aan de Universiteit van Amsterdam te horen dat zij om een Nederlands
diploma te verkrijgen haar opleiding
weer in het eerste jaar zou moeten beginnen. Ligt hier een taak voor de beroepsvereniging van tandartsen om samen met de stichting voor vluchtelingstudenten UAF een aanpassingsscholing op te zetten?
Bram van der Loeff Oegstgeest

UITGELICHT

De paarden vormden
een V voor het veulen
Hebben paarden, in dit geval konikpaarden in de Oostvaardersplassen,
behoefte aan beschutting tegen de
zon (Duurzaamheid, 29 juli)?
Staatsbosbeheer vindt van niet,
maar Leonie Vestering, Statenlid
voor de Partij voor de Dieren, is het
daar niet mee eens. Zij zegt: “Er is
maar één manier om erachter te komen wat paarden nodig hebben, en
dat is ze de gelegenheid geven beschutting op te zoeken.”

Deze opmerking riep bij ons meteen een herinnering op. Enkele jaren geleden reden we ‘s middags
tussen velden en weiden in de
buurt van Boxtel. ‘Zalen’ noemen
wij die velden, omringd door hoge
bomen. Prachtig, maar ze gaven
geen schaduw. Opeens zagen we
een eind voor ons uit iets opmerkelijks. Daar stonden twee grote paarden in de wei. Ze stonden roerloos,
en vormden met hun lichamen een

V. Het was brandend heet geworden en we vonden het vreemd dat
die paarden daar zo stil stonden,
terwijl de zon op hun lichamen
brandde. Maar toen we dichterbij
gekomen waren, zagen we wat ze
deden. Met hun grote lijven vormden ze een mooie schaduwplek, en
in die schaduw lag een veulentje te
slapen. Wat een zorg en zelfopoffering. We waren er stil van.
Ellie Bruineman Eindhoven

De uil is nu een
Hollandse zwaluw

W

at bezielt Thierry Baudet om midden in
het zomerreces hardhandig af te rekenen met zijn voormalige vertrouweling
Henk Otten? De rust in Forum voor Democratie leek net een beetje terug. De
kiezers waren al bijna vergeten dat de partij maar matig
scoorde bij de Europese verkiezingen en dat er een eerder relletje was over geld. Waarom dat risico nemen?
Achteraf ziet de actie van Baudet er toch iets minder
onbesuisd en toevallig uit. Baudet is met een bredere
schoonmaak bezig. Daarbij gaat het niet alleen om de
personen in de partij die hem blijkbaar in de weg zitten,
maar ook over de koers en de ideeën. En dan wordt het
pas echt opmerkelijk.
Op 4 juli, in de laatste uren dat de Tweede Kamer vergadert voor het zomerreces begint, publiceert Thierry
Baudet een nieuwe beginselverklaring voor zijn partij,
die tot nu toe nog weinig aandacht heeft gekregen. ‘Zomermanifest’, heet het document op de FvD-website.
“Forum als brede, liberaal-conservatieve beweging!”,
staat er in grote letters boven.
Dat uitroepteken is inderdaad op zijn plaats, want
hier wordt een ﬂinke correctie gepleegd. Baudet maakt
de tussenstand op na twee jaar van onstuimige groei.
Hij wil verantwoording aﬂeggen, ‘waar de partij staat,
en heengaat’.
Dat moment is logisch, want Forum staat aan de
vooravond van een cruciale nieuwe fase, waarin de partij met een grote fractie in de Eerste Kamer nog meer
dan eerder moet laten zien wat zij waard is. Al in juli
kiest Baudet daarbij blijkbaar voor een nieuwe toon.
Groter kan het contrast niet zijn met de verkiezingsspeech in Zeist, toen de uil van Minerva opsteeg. Weg
zijn de scherpe uithalen, de academische taal en de suggesties van een ‘boreaal’ paradijs. Ook over de lotsbestemming van vrouwen in dit nieuwe manifest geen
woord. Forum voor Democratie moet volgens het Zo-

Stilletjes heeft
Forum Ottens
kritiek op de
koers omhelsd

mermanifest een ‘brede beweging’ zijn, van ‘praktische
politiek en slimme oplossingen’, die weet wat de alledaagse zorgen zijn van ‘ de voetbalvader of de schoolpleinmoeder’. De uil is een gezellige Hollandse zwaluw
geworden.
Stilletjes heeft Forum dus toch de kritiek omhelsd
die Henk Otten had op de toon en koers van de partij.
Otten klaagde dat Baudet de partij te veel naar rechts
opschoof en kiezers van zich vervreemdde met zijn ﬁlosoﬁsche provocaties. Ook de kritiek van Forum-kopstuk
Annabel Nanninga is verwerkt. Haar waarschuwing over
de zorgen van de voetbalvaders en schoolpleinmoeders
keert letterlijk terug in het manifest.
Het is vooral een verandering van toon. Baudet verpakt zijn woorden net iets vaker in de vorm van een
vraag, is minder stellig. De ideeën zelf zijn inhoudelijk
niet veel veranderd. Baudet blijft zeker ook nog doorgaan met ‘ideologische vergezichten en controversiële
overdenkingen’. “Het een kan niet zonder het ander”,
schrijft hij. Een ﬂink deel van het manifest is nodig voor
uitleg waarom Forum de vrijheid en gelijkheid van de
Verlichting aanhangt, maar niet altijd, en niet voor alle
achtergestelde groepen.
Toen Baudet aan zijn zomerreces begon, heeft hij
blijkbaar twee besluiten genomen. De uil gaat eruit.
Maar Otten ook. Inhoudelijk geeft Baudet iets toe aan
zijn critici. Organisatorisch wenst hij de teugels strak in
handen te houden. Omdat zijn partij in crisis verkeert,
kunnen we vaststellen dat zijn poging om Forum voor
Democratie klaar te maken voor het nieuwe politieke
seizoen nu al jammerlijk is mislukt. Eén ding wordt wel
duidelijk: Otten kreeg toch een beetje gelijk.
Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. FOTO ANP

