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  Casus 3.1 Emissiehandel1 
Volgens het principe van emissiehandel is het aantrekkelijker dat enkele 
bedrijven veel reductie realiseren in plaats van alle bedrijven een beetje. 
Dit heeft te maken met het verschil in reductiekosten per bedrijf. Hieronder 
kunt u in een sterk vereenvoudigd praktijkvoorbeeld bekijken hoe 
emissiehandel werkt en hoe bedrijven hun uitstoot kunnen compenseren 
met emissiehandel.  

  Uitgangssituatie jaar x 
In dit voorbeeld bestaat de gehele markt van emissiehandel uit twee 
vergunningplichtige bedrijven: De Energiecentrale en De Papierfabriek. De 
Energiecentrale en De Papierfabriek stoten samen jaarlijks 400 kiloton CO2 
uit. De toegestane uitstoot aan het eind van het jaar is 300 kiloton CO2. 
Samen moeten zij aan het eind van het jaar een reductie bereiken van 
100 kiloton. 

  Reductie door emissiehandel 
Door emissierechten aan elkaar te verkopen kunnen De Energiecentrale en 
De Papierfabriek emissiereductie kosteneffectief realiseren. De Energie-
centrale kiest voor het realiseren van de volledige reductie van 100 kiloton 
aangezien voor hen de kosten het laagst zijn (€ 10 per ton CO2 tegen € 20 
per ton CO2 voor De Papierfabriek). Zij investeert € 1.000.000. De Energie-
centrale kan dan 25 emissierechten verkopen tegen een prijs die de twee 
bedrijven onderling afspreken.  

 1 Wat is emissiehandel? 

 2 Emissierechten kunnen worden uitgeruild via het Clean Development 
Mechanism of via Joint Implementation. Wat is het verschil tussen beide? 

 3 Wat is de maximale prijs per ton CO2 die De Papierfabriek aan De 
Energiecentrale wil betalen? 

 4 Stel dat voor De Papierfabriek voor de emissierechten € 25 per ton CO2 
moet betalen. Wat zal zij dan doen?  

 5 Stel dat de prijs van CO2-emissierechten daalt tot beneden de € 10 per ton. 
Wat zal er dan gebeuren? 
 

                                          
1 Deze opgave is ontleend aan Infoblad juni 2008 van de Nederlandse 
Emissieautoriteit. 


