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WISE heeft met belangstelling kennisgenomen van de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken 
van ACM (hierna: de Leidraad).   
 
In algemene zin juicht WISE toe dat de ACM het mededingingsrechtelijk toetsingskader voor 
duurzaamheidsafspraken verduidelijkt. In het bijzonder juicht WISE toe dat de ACM voornemens 
is om de maatschappelijke baten van duurzaamheidsafspraken nadrukkelijk mee te wegen in haar 
beoordeling. Dit betekent niet alleen dat de mogelijkheden voor duurzaamheidsafspraken worden 
verruimd, maar ook dat het mededingingsrecht niet door ondernemingen ‘als excuus’ gebruikt kan 
worden om niets te doen.  
 
Milieuorganisatie WISE is de initiatiefnemer van Carbonkiller.1 Carbonkiller is een online platform 
dat het mogelijk maakt voor particulieren en ondernemingen om emissierechten uit het Europese 
Emissiehandelssysteem (EU ETS) te kopen. Na de aankoop worden de emissierechten vernietigd 
(geannuleerd). Op die manier wordt direct een bijdrage geleverd aan het beperken van het 
totaalaantal emissierechten in omloop op de Europese koolstofmarkt: de ondernemingen verplicht 
deelnemen aan het EU ETS-systeem kunnen de geannuleerde rechten niet langer kopen en 
gebruiken. Kort gezegd: De totale pool van beschikbare emissierechten neemt hierdoor af. Indien 
dit op grote schaal zou gebeuren zal bovendien de prijs van de CO2 emissierechten stijgen, wat leidt 
tot prikkels om uitstoot te verminderen. 
 
Afspraken tussen ondernemingen (die niet binnen het EU ETS vallen) over het vrijwillig kopen en 
vernietigen van emissierechten, om zodoende hun CO2-uitstoot te compenseren, dragen dus direct 
bij aan het verminderen van de totale uitstootruimte op Europees niveau en daarmee de uitstoot 
van CO2-emissies. Als ondernemingen dat doen op basis van hun werkelijke uitstoot, worden zij 
bovendien geprikkeld om die uitstoot te verminderen: dan dalen immers de kosten verbonden aan 
het kopen van emissierechten.  
 
Sectorbrede afspraken om op deze manier de CO2 -uitstoot te compenseren, dragen direct bij aan 
de vermindering van CO2-emissies, en prikkelen de deelnemende ondernemingen om zelfstandig 
maatregelen te nemen om hun emissies te beperken. Dergelijke afspraken leiden echter wel tot 
additionele kosten voor de betrokken ondernemingen, omdat de emissierechten gekocht moeten 
worden en omdat de CO2-emissie van de deelnemende ondernemingen moet worden vastgesteld en 
indien nodig gecontroleerd.  
 
De mate waarin de kosten van de deelnemende ondernemingen stijgen hangt vanzelfsprekend af 
van de activiteiten van de betrokken ondernemingen, en de daarmee gepaard gaande CO2-emissies. 
De kosten en baten van de afspraken lopen hierbij synchroon: indien de CO2-uitstoot van een sector 
beperkt is, zijn ook de kosten verbonden aan de aankoop van emissierechten beperkt en is de totale 
kostenstijging voor de sector gering. Ook de (maatschappelijke) baten zijn dan beperkt. Indien de 

 
1 www.carbonkiller.org  



CO2-uitstoot van een sector hoog is, zal een afspraak leiden tot grotere kostenstijgingen, maar ook 
tot grotere maatschappelijke baten. Deze kostenstijgingen kunnen leiden tot hogere prijzen, maar de 
kosten nemen niet meer toe dan strikt noodzakelijk om de CO2-uitstoot via het ETS-systeem te 
compenseren. Bovendien wordt er een marktprijs voor de emissierechten betaald. 
 
Op pagina 16 van de Leidraad wordt een voorbeeld gegeven van een afspraak tussen 
ondernemingen om binnen een periode van 5 jaar hun productieproces CO2 neutraal te maken. 
Omdat deze afspraak in het voorbeeld leidt tot een prijsverhoging van 7% moeten ook de baten 
gekwantificeerd worden. Het zou nuttig zijn om ook CO2-reductie via een website als Carbonkiller 
als voorbeeld op te nemen. Een tweede voorbeeld met betrekking tot CO2-emissies lijkt op zijn 
plaats - gelet op het maatschappelijke belang hiervan en de bindende norm voor de Nederlands 
overheid die volgt uit het Urgenda-arrest. 
 
Uitgaande van het toetsingskader van de ACM, en het karakter van de afspraak zoals geschetst, lijkt 
het redelijk om aan te nemen dat als de kostenstijging van de betrokken ondernemingen niet meer 
dan bijvoorbeeld 5% is, er in het geheel geen sprake is van een mededingingsbeperking. Ook bij een 
kostenstijging van meer dan 5% is bovendien aannemelijk dat de maatschappelijke baten 
automatisch minimaal even groot zijn als de maatschappelijke kosten: er wordt een marktprijs 
betaald voor de CO2-emissierechten die ver onder de geschatte maatschappelijke kosten van per 
ton CO2-eq ligt.23Wanneer de kostenstijging die hiervan het gevolg is volledig in de marktprijs tot 
uitdrukking komt (wat op voorhand niet aannemelijk is) zelfs dan zijn de baten minimaal gelijk aan 
de kosten. Indien de kostenstijging niet volledig tot uitdrukking komt in de prijs, zijn de 
maatschappelijke baten groter dan de kosten. En dit staat nog los van de prikkel die uitgaat op de 
deelnemende ondernemingen om hun eigen CO2-emissies te beperken. 
 
De vrijwillige compensatie van CO2-emissies via een sectorafspraak waarbij ondernemingen CO2-
rechten opkopen om die te vernietigen, lijkt daarom per definitie een afspraak waarbij de 
maatschappelijke baten de kosten overstijgen. Daarbij is kwantificering van de baten niet nodig 
omdat die logischerwijs volgt uit de afspraak zelf (de prijs van de CO2-emissierechten in EU ETS is 
immers een voorbeeld van de schaduwprijzen waaraan de ACM refereert in de Leidraad).  
WISE is kritisch op het EU ETS-systeem omdat dit veel onvolkomenheden heeft, en nog 
onvoldoende bijdraagt aan de reductie van CO2-emissies omdat er te veel rechten in het systeem 
zitten, er te veel ‘gratis’ emissierechten zijn weggeven en omdat vele sectoren in de economie nu 
buiten het systeem vallen.   
 
Betere regulering is de beste oplossing, maar WISE gaat graag met brancheorganisaties en 
ondernemingen in gesprek om daar niet op te wachten en nu actie te ondernemen. De Leidraad 
van de ACM helpt daarbij, en een verdere verduidelijking langs de hierboven omschreven lijnen, 
bijvoorbeeld door een extra voorbeeld op te nemen, helpt extra. 
 
  
Voor vragen, informatie of toelichting kunt u contact met ons opnemen. 
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3  J. Stiglitz and N. Stern (2017), Report of the High-Level Commission on Carbon Prices. UK Parliament (2016), briefing paper 
number CBP05927  

 




