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Vijlbrief: ook soepele CO2-taks zorgt voor groene
investeringen
De CO2-he

ng zal ervoor zorgen dat bedrijven meer investeren om de klimaatdoelen te halen, denkt

staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit). Ook de versoepeling van de regels waarvoor het kabinet heeft
besloten om de industrie in de coronacrisis tegemoet te komen, zullen daar niets aan veranderen.
Vijlbrief zelf vindt de CO2-he

ng "intelligent vormgegeven". Bedrijven krijgen dispensatierechten, waardoor de

industrie naar verwachting in 2024 echt gaat betalen voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), tenzij bedrijven de
uitstoot terugbrengen. Maar oppositiepartij GroenLinks vindt dat helemaal niet zo slim, omdat het risico volgens
Kamerlid Bart Snels is dat Nederland zo de doelen voor 2030 niet haalt.
"Het klopt dat wij in de eerste jaren relatief royaal zijn richting de industrie met de dispensatierechten", zegt Vijlbrief.
Maar dat verandert volgens hem "niets aan investeringen van bedrijven op het gebied van CO2-bestrijding". Bedrijven
kijken namelijk naar de lange termijn, stelt de bewindsman, en zullen volgens hem rekening houden met de gevolgen
vanaf 2024 als ze de uitstoot niet ink verlagen.
De CO2-uitstoot moet in 2030 met bijna de helft zijn gedaald ten opzichte van 1990. Mogelijk wordt het reductiedoel
nog bijgesteld naar 55 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de industrie vorig jaar
verantwoordelijk voor bijna een derde van de uitstoot van broeikasgassen als CO2.
Milieudefensie heeft "geen goed woord over voor het uitstel". De industrie voelt de he

ng in feite zelfs pas in 2025,

zegt de milieuorganisatie. "Dan zijn we al halverwege 2030. Daarmee verdwijnt de komende vijf jaar elke prikkel om de
uitstoot van de industrie snel omlaag te brengen, terwijl de klimaatcrisis niet wacht."
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Stuurgroep Publiek Belang publiceert whitepaper
over zekerheid in de wereld van morgen
De Stuurgroep Publiek Belang heeft tijdens een webinar een whitepaper over
'Zekerheid in de economie van morgen' gepresenteerd. 
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Financiële waakhonden willen toezicht op groene data
Groene data moeten ook een toezichthouder krijgen en de totstandkoming
ervan moet wettelijk geregeld worden. 
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Whitepaper over circulair model voor automotive
industry
In samenwerking met onder meer de NBA is een whitepaper gepubliceerd met
daarin een methodologie voor de nanciële waardering van gebruikte
onderdelen. In het document... 
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Kristal-event staat stil bij twintig jaar mvo in
Nederland
Welke stappen heeft het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen twintig jaar
gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Die vraag
stond centraal... 
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'Dwingende rol overheid vereist in realisatie
Sustainable Development Goals'
Nederlandse duurzaamheidsmanagers vinden de progressie op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bedrijfsleven onvoldoende.
Om de Sustainable... 

