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SAMENVATTING 
 

 

Implementatie van de Kyoto Mechanismen: politieke barrières 
en pad-afhankelijkheid 

 

 

 

Het Kyoto Protocol van 1997 geeft de industrielanden (Annex B Partijen) de 

mogelijkheid om de kosten van hun broeikasgasemissiedoelstelling, assigned amount 

genoemd, te verlagen door middel van de Kyoto Mechanismen, namelijk: Joint 

Implementation (JI Artikel 6), het Clean Development Mechanism (CDM Artikel 12) 

and International Emissions Trading (IET Artikel 17). Zowel JI als het CDM zijn 

projecten waarbij een investeerder credits krijgt voor behaalde emissiereducties in het 

gastland. Deze reducties worden gemeten aan de hand van een baseline die een 

schatting geeft van de toekomstige emissies op de projectlocatie als het project er niet 

zou zijn geweest. JI projecten kunnen worden uitgevoerd in Oost-Europa en CDM 

projecten in ontwikkelingslanden. Annex B landen kunnen onderling ook delen van hun 

assigned amount verhandelen onder Artikel 17. Volgens de Marrakesh Akkoorden van 

2001 kan een industrieland juridische entiteiten toestaan emissies over te dragen of te 

verkrijgen onder Artikel 17.  

De internationale adoptie van de Kyoto Mechanismen heeft het politieke proces 

in de implementatiefase gebracht. In deze fase dienen de details van hun design 

uitgewerkt en vastgesteld te worden om de mechanismen operationeel te maken. 

Internationale emissiehandel kan bijvoorbeeld worden vormgegeven als permit handel 

waarbij een overheid emissieplafonds toedeelt aan private partijen en hun toestaat om 

over de landsgrenzen heen te handelen, of als credit handel waarbij een private partij 

credits kan verkopen aan een ander door emissies bij zichzelf te reduceren onder de 

baseline van de (al dan niet in convenanten vastgelegde) milieu (energie-efficiëntie) 

standaarden.  
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Echter, diverse politieke barrières, zowel institutioneel, juridisch als cultureel 

van aard, bemoeilijken de implementatie van de Kyoto Mechanismen. Verschillende 

gezaghebbende organisaties hebben een analyse van dergelijke barrières als 

prioriteitsgebied voor onderzoek aangeduid, zoals het IPCC (Banuri et al., 2001: 71) en 

het NOP (Kok and Verweij, 1999: 10). Dit boek voert dergelijk onderzoek uit. De 

doelstelling is om deze barrières te identificeren en te verklaren en om aan te geven 

onder welke voorwaarden deze kunnen worden overwonnen.  

Speciale aandacht is besteed aan permit handel, omdat dit het superieure 

alternatief is volgens de neo-klassieke economische theorie (bijv. Tietenberg et al., 

1999; Nentjes et al., 2002). Permit handel wordt zowel effectiever als efficiënter geacht 

dan de andere design opties. Iedere eenheid van emissies heeft een prijs en ook bij 

economische groei blijft het aanbod van permits constant, waardoor de 

emissiedoelstelling wordt gehaald. Dit is niet het geval bij credit handel. Bij 

economische groei stijgt ook het aanbod van credits, omdat bedrijven geen 

emissieplafond hebben, maar moeten voldoen aan de energie-efficiëntienorm. 

Bovendien wordt effectiviteit ondermijnd als in JI en CDM projecten te hoge baselines 

worden vastgesteld (baseline-inflatie). Tot slot zouden de transactiekosten van permit 

handel lager zijn: baselines moeten worden vastgesteld en goedgekeurd, terwijl permits 

zonder goedkeuring vooraf (met jaarlijkse controle achteraf) kunnen worden 

verhandeld.   

Permit handel staat bovenaan in de ‘economische hiërarchie’ van de Kyoto 

Mechanismen. De neo-klassieke economische theorie verwacht daarom dat 

beleidsmakers dit optimale design zullen kiezen. Dit is in de praktijk echter niet het 

geval (bijv. Bressers and Huitema, 1999). In de ‘politieke hiërarchie’ van de Kyoto 

Mechanismen hebben politici vooral sub-optimale designs geprefereerd. Internationale 

permit handel vereist de ontwikkeling van nationale permit handelsystemen. Op 

nationaal niveau neigen overheden ernaar vormen van credit handel te kiezen voor 

klimaatbeleid, zoals Nederland, Duitsland en zelfs de Verenigde Staten die aanvankelijk 

pleitte voor permit handel, maar in 2001 uit het Protocol stapte en nu credit handel wil 

onder een broeikasgas-intensiteitsdoelstelling. Niettemin is de politieke hiërarchie aan 

differentiatie en evolutie onderhevig. Zo stelde Denemarken reeds een systeem van 
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permit handel in, zoals de Europese Commissie ook bepleit op EU-niveau, en het 

Verenigd Koninkrijk een systeem dat credit handel en permit handel combineert.  

De gebruikelijke verklaring voor de problematische acceptatie van permit handel 

is het verzet van belangengroepen, zoals de energie-intensieve industrie (bijv. Dijkstra, 

1999). Volgens het IPCC kijkt deze public choice benadering echter te weinig naar de 

voorkeuren van overheden, die uiteindelijk moeten beslissen (Banuri et al., 2001: 49). 

Ook wordt te weinig aandacht besteed aan juridische en culturele 

(rechtvaardigheids)aspecten (bijv. Kuik and Gupta, 1996). Daarom richt dit boek zich, 

zowel theoretisch als empirisch, op de weerstanden van overheden aan de hand van de 

(1) institutionele economie, (2) rechtseconomie en (3) politicologie. Het gebruik van 

interdisciplinaire benaderingen is bepleit in de milieu-economische literatuur (bijv. 

Siniscalco, 1999: 1226), evenals meer aandacht voor de politicologie (bijv. Moll and 

Biesiot, 1995: 78). Wij komen ook tegemoet aan de wens van diverse auteurs om 

politieke-barrièrehypothesen empirisch te testen (bijv. Wiener, 2000: 41).  

Het politieke-barrièremodel, dat beleidsuitvoering als een potentiële barrière 

opvat, is bekritiseerd om haar zwakke theoretische basis. Om politieke barrières beter te 

kunnen begrijpen hebben wij een innovatieve ‘lock-in’ theorie ontwikkeld waarin pad-

afhankelijkheid centraal staat. Deze theorie is afkomstig uit de literatuur over 

technologische en economische veranderingen (bijv. Arthur, 1989) en is door het NWO 

aangemerkt als prioriteit voor toekomstig onderzoek (Van den Bergh and Fetchenhauer, 

2001: 30; 79). Het laat zien waarom en wanneer een sub-optimaal alternatief moeilijk te 

vervangen is (‘lock-in’) en wanneer dit mogelijk is (‘break-out’) in de aanwezigheid van 

een superieur alternatief, bijvoorbeeld door te kijken naar netwerk-externaliteiten en 

opstartkosten. North (1990) heeft geadviseerd om deze evolutionaire theorie zodanig te 

transformeren dat zij kan worden toegepast om institutionele verandering te bestuderen. 

Deze suggestie is verwelkomd zowel in de institutionele economie (Magnusson and 

Ottosson, 1997), de rechtseconomie (Field, 2000) als de politicologie (Pierson, 2000). In 

dit boek hebben wij de eerste stappen gezet om een institutionele lock-in theorie te 

ontwikkelen.   

Permit handel legt emissieplafonds op door expliciet eigendoms- (of 

gebruiks)rechten te (her)verdelen, terwijl credit handel en JI het bestaande milieubeleid 

gebruiken als baseline aan de hand waarvan de (verhandelbare) emissiereducties kunnen 
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worden berekend. Dit betekent, in Lindblom’s (1959) woorden, dat de laatste vormen 

van flexibiliteit incrementeel zijn, in tegenstelling tot permit handel. Institutionele lock-

in theorie laat zien waarom dit een voordeel is en waarom credit handel en JI 

makkelijker te implementeren zijn in de politiek dan permit handel. Credit handel en JI 

zijn incrementele opties die gebruik maken van de verzonken kosten van bestaand 

beleid alsmede van de netwerk- en leervoordelen die het genereert. Permit handel kent 

relatief hoge (gepercipieerde) opstartkosten onder meer als gevolg van de specifieke 

juridische problemen en culturele weerstanden die voortvloeien uit de expliciete 

(re)allocatie van eigendoms- (of gebruiks)rechten. Niettemin benadrukken we eveneens 

dat een break-out mogelijk is als dergelijke problemen en fricties gereduceerd worden.  

De neo-klassiek geörienteerde nieuwe institutionele transactiekosteneconomie 

(Williamson, 1975) kan de problematische acceptatie van een optimaal instrument als 

permit handel niet verklaren, omdat permit handel, zoals al eerder is uitgelegd, relatief 

lage (en projecten relatief hoge) transactiekosten in de markt zouden hebben. Naast het 

bekritiseren van deze economische hiërarchie, bijvoorbeeld door te wijzen op de 

mogelijkheden van baseline-standaardisatie en multilaterale fondsen bij JI en CDM 

projecten, hebben wij de transactiekostenanalyse tevens aangevuld met een neo-

institutionele benadering die erkent dat er politieke transactiekosten verbonden zijn aan 

het opzetten van markten. De politieke transactiekosten van het opzetten van permit 

handel zijn relatief hoog, omdat dit het bestaande milieubeleid grotendeels vervangt, 

terwijl credit-gebaseerde benaderingen het bestaande milieubeleid als baseline 

gebruiken. 

In het algemeen nemen politieke transactiekosten toe naarmate het regulerend 

instrument meer afwijkt van de status quo (Welch, 1983; Krutilla, 1999), bijvoorbeeld 

omdat dit juridische incompatibiliteiten, culturele weerstanden en lobby-activiteiten 

intensiveert. Bovendien suggereert North (1990: 51) dat de politieke transactiekosten 

hoger zijn (maar ook moeilijker te meten) dan markttransactiekosten. Als dat ook voor 

de Kyoto Mechanismen het geval is zullen de politieke transactiekosten (in plaats van 

markttransactiekostenoverwegingen) de overheidsbesluitvorming en politieke 

ontwikkelingen domineren.  

In de rest van het boek hebben we vooral de juridische problemen en culturele 

weerstanden geanalyseerd die aan deze politieke transactiekosten bijdragen op basis van 
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de (neo-institutionele) rechtseconomie en politicologie. Daarin verleggen we onze 

oriëntatie van effectiviteit en efficiëntie naar rechtvaardigheid, en van de economische 

naar de politieke hiërarchie van de Kyoto Mechanismen.  

Rechtvaardigheid speelt een belangrijke rol in juridische barrières rond 

allocatievraagstukken die bijdragen aan een institutionele lock-in. Bij permit handel zijn 

er twee mogelijkheden om de permits te verdelen: veilen of gratis weggeven 

(‘grandfathering’). Bij credit handel bestaat deze keuze de facto niet. Veilen en 

grandfatheren hebben dezelfde consequenties voor de efficiëntie (zoals ook het Coase 

Theorema leert), maar wij hebben laten zien dat deze mogelijkheden verschillende 

juridische consequenties kunnen hebben onder subsidie-regelgeving van de WTO 

(World Trade Organization) en onder staatshulp-regelgeving van de EG (Europese 

Gemeenschap) als rechtvaardigheidsoverwegingen in ogenschouw worden genomen. 

De neo-klassieke benadering leert dat niet alleen aan veilen, maar ook aan 

grandfathering kosten voor bedrijven zijn verbonden: gegrandfatherde permits hebben 

een ‘opportunity cost’ (alternatieve kosten) als zij gebruikt worden om de emissies van 

de eigenaar te dekken (bijv. Grafton and Devlin, 1996; Nentjes et al., 1995). Deze 

opportunity cost, die gelijk is aan de prijs waarvoor de permits verkocht hadden kunnen 

worden, moet in de productprijs worden meegenomen. De neo-institutionele benadering 

leert echter dat grandfathering (niet de efficiënte maar) de eerlijke concurrentie 

verstoort als in een ander land de permits geveild worden, omdat gegrandfatherde 

bedrijven financieel bevoordeeld worden ten opzichte van hun concurrenten die de 

permits hebben moeten kopen. Een gegrandfatherd bedrijf heeft meer financiële 

middelen dan een vergelijkbaar buitenlands bedrijf met geveilde permits (ceteris 

paribus), omdat grandfathering een kapitaalgift impliceert. De permit allocatie zelf leidt 

dan tot ongelijke veranderingen in de financiële posities van en 

concurrentieverhoudingen (het ‘level playing field’) tussen vergelijkbare bedrijven.  

Volgens Artikel 1 tot en met 6 van de WTO Agreement on Subsidies and 

Countervailing Measures (ASCM) is er sprake van een ‘subsidie’, bijvoorbeeld ingeval 

van een financiële bijdrage door een overheid die een voordeel toekent aan een 

specifieke industrie of als overheidsinkomsten die anders zouden zijn verkregen niet 

worden gecollecteerd. Er is sprake van een ‘strafbare subsidie’ als de subsidie nadelige 
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of schadelijke effecten heeft voor de belangen van andere WTO leden, bijvoorbeeld ten 

aanzien van hun nationale industrie.  

Volgens Artikel 87(1) van het EG Verdrag is er sprake van staatshulp, 

bijvoorbeeld als de hulp, gegeven door een lidstaat of door staatsmiddelen in welke 

vorm dan ook, de concurrentie verstoort of dreigt te verstoren door bepaalde 

ondernemingen of de productie van bepaalde goederen te bevoordelen. De Europese 

Commissie (COM, 2000b) gebruikt additionele criteria voor de bepaling van staatshulp, 

zoals het ‘staatsoorsprong’ criterium, waaraan ook is voldaan als overheidsinkomsten 

die anders zouden zijn verkregen niet worden gecollecteerd.  

Grandfathering is geen strafbare subsidie of staatshulp in de efficiëntie-

benadering van concurrentieverstoringen met het oog op de opportunity costs, maar wel 

volgens de rechtvaardigheidsbenadering met het oog op het financiële voordeel dat 

grandfathering impliceert en omdat de overheid in het alternatief van veilen inkomsten 

zou hebben verkregen. Grandfathering betekent in feite dat de (hypothetische) 

inkomsten uit veiling aan de vervuilers wordt gegeven (bijv. Welch, 1983: 168). Maar 

zelfs dan zijn er juridische mogelijkheden om grandfathering toe te staan, op basis van 

ASCM Artikel 8 en EG Artikel 87(3). Zo kan de Europese Raad simpelweg beslissen 

dat de staatshulp verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Bijkomend probleem 

is dat grandfathering dan wel in overeenstemming moet worden geacht met het in EG 

regels vastgelegde ‘vervuiler betaalt’ principe, hetgeen alleen mogelijk is als de 

opportunity cost redenering wordt gevolgd.  

 Door de bovenvermelde rechtseconomische theorie toe te passen op de 

staatshulp cases van permit handel in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk nemen 

we ook een empirisch perspectief, zoals bepleit door diverse auteurs (bijv. Mackaay, 

2000). In haar beslissingen van april 2000 and november 2001 heeft de Europese 

Commissie de grandfathering in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk inderdaad als 

staatshulp opgevat door het ‘staatsoorsprong’ criterium te gebruiken: de staat mist de 

inkomsten die zij zou hebben ontvangen ingeval van het veilen van de permits (COM, 

2000d; COM, 2001d). Niettemin heeft de Commissie de staatshulp toegestaan in beide 

gevallen door zowel economische, juridische als politieke argumenten te gebruiken: de 

grandfathering werd toegestaan als staatshulp, onder andere, door EG Artikel 87(3)(c) te 

volgen aangaande de ontwikkeling van bepaalde activiteiten of gebieden en door een 
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politieke wil te uiten om ervaring op te doen met en zich voor te bereiden op 

emissiehandel.  

Na de formele beperkingen hebben wij de informele beperkingen van 

emissiehandel geanalyseerd vanuit een politicologisch perspectief. Rechtvaardigheid 

speelt ook een belangrijke rol in de culturele barrières die bijdragen aan een 

institutionele lock-in. Politieke cultuur kan geoperationaliseerd worden in termen van 

waarden. Waarden, zoals rechtvaardigheid, zijn niet direct observeerbaar, maar 

houdingen wel (Van Deth and Scarbrough, 1995). We hebben houdingen onderzocht 

door zestien hypothesen te ontwikkelen en ze te testen door het ondervragen van vijftien 

hooggeplaatste EU ambtenaren (van de milieu-ministeries van de verschillende EU 

lidstaten en van de Europese Commissie) aangaande het Europese 

supplementariteitsvoorstel.  

Dit EU voorstel was een politieke uitwerking van de juridische eis dat de Kyoto 

Mechanismen ‘supplementair’ zouden moeten zijn aan binnenlandse maatregelen 

(Artikel 6.1(d), 12.3(b) and 17). Het voorstel hield grofweg in dat men maximaal voor 

50% gebruik zou mogen maken van deze flexibele instrumenten (EU Council, 1999). 

Ook al werd deze zelfopgelegde handelsbeperking verworpen tijdens CoP6 deel II in 

2001, toch is een analyse ervan zinvol om de onderliggende waarden bloot te leggen die 

sommige overheden ertoe brachten om de Kyoto Mechanismen in het algemeen en 

permit handel in het bijzonder te willen beperken. Niettemin kunnen alleen voorzichtige 

conclusies worden getrokken, onder meer omdat topambtenaren geen politici zijn.  

 Het meest verrassende resultaat van ons empirisch onderzoek is dat de Europese 

bureaucratie intern verdeeld was over het supplementariteitsvraagstuk: 40% van de 

topambtenaren uit verschillende lidstaten verklaarde (op persoonlijke titel) het oneens te 

zijn met het officiële EU voorstel van hun ministers om het gebruik van de Kyoto 

Mechanismen te beperken. Dit onderstreept dat de EU geen unitaire actor is. Uit onze 

additionele analyse van officiële documenten verscheen als reden voor de beoogde 

beperking vooral ‘hot air’ handel (het emissieplafond van sommige Partijen is hoger dan 

hun business-as-usual emissies welk verschil zij kunnen verhandelen), maar de 

overgrote meerderheid van geïnterviewde topambtenaren zag rechtvaardigheid als de 

belangrijkste reden achter het EU voorstel, namelijk om te voorkomen dat de 
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geïndustrialiseerde landen hun verantwoordelijkheid voor het klimaatprobleem 

‘afkopen’.  

 Met een beperking van emissiehandel zou de EU zichzelf economisch in de 

vingers hebben gesneden (bijv. Capros et al., 2000). De door ons vastgestelde 

empirische relevantie van zowel ‘groene’ waarden als rechtvaardigheidswaarden toont 

aan dat (niet economische belangen maar) politieke cultuur de belangrijkste verklaring 

vormt voor het EU voorstel.  

 Een ex post clustering van hypothesen liet zien dat het EU voorstel niet zozeer 

was gericht tegen permit handel alleen (cluster van hypothesen aangaande hot air, 

incrementalisme en allocatieproblemen), maar veeleer was bedoeld om alle Kyoto 

Mechanismen te beperken (cluster van overige hypothesen, inclusief rechtvaardigheid 

en onderhandelingsmacht). Niettemin scoorde een van de argumenten tegen permit 

handel, namelijk de hot air hypothese, relatief hoog en wilde de EU in haar voorstel JI 

en CDM projecten, in tegenstelling tot emissiehandel, uitzonderen van een limiet op 

aanbod. Bezwaren tegen permit handel zijn dus geen dominante, maar wel een 

significante factor ter verklaring van het EU voorstel. Door de terugtrekking van de VS 

uit het Protocol in 2001 moest de EU haar voorstel om emissiehandel te beperken laten 

vallen om te voorkomen dat andere landen eveneens het Protocol zouden verlaten.  

Tot slot hebben we beargumenteerd dat culturele verandering kan bijdragen aan 

de totstandkoming van een institutionele break-out. Ontwikkelingen zoals het voorstel 

van de Europese Commissie voor een Richtlijn ten aanzien van permit handel in de EU 

lijken de opvatting van Stavins (2002: 15) te bevestigen dat marktinstrumenten voor 

milieubeleid ‘voor het voetlicht’ zijn komen te staan. Toch mist deze opvatting enkele 

cruciale inzichten. Ten eerste menen wij dat de houdingen van Europese beleidsmakers 

niet zozeer veranderd zijn door veranderde waarden, maar veeleer door interne druk 

(zoals de permit en credit handel experimenten in Denemarken en het Verenigd 

Koninkrijk) en externe druk (zoals de terugtrekking van de VS), hetgeen een proces van 

culturele verandering heeft ingezet (en niet andersom). Ten tweede zijn ethische 

bezwaren tegen het concept van marktinstrumenten weliswaar afgenomen, maar 

culturele (en juridische) rechtvaardigheidsargumenten blijven terugkeren in de ontwerp- 

en implementatiefase. Ten derde zijn sommige marktinstrumenten (zoals credit handel) 

in bepaalde landen en sectoren meer ‘voor het voetlicht’ komen te staan dan andere 
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(zoals permit handel) als gevolg van pad-afhankelijke ontwikkelingen zoals besproken 

in dit proefschrift.  
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