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One or two degrees wouldn’t be so bad for a northern country like Russia. 
We could spend less on fur coats, and the grain harvest would go up – Vladimir Putin834

Anything above 1.5 degrees, the Maldives […] would vanish – Mohamed Nasheed835 

We’re in a giant car heading toward a brick wall, 
and everyone’s arguing over where they’re going to sit – David Suzuki836

834  President van Rusland, World Climate Change Conference, Moskou, 29 september – 3 oktober 2003.

835  President van de Maldiven, reactie op het Kopenhagen Akkoord, december 2009.

836  Canadese milieukundige, wetenschapper en omroeper.



Samenvatting 247

Klimaatverandering is een veelzijdig en complex probleem dat de levens(stijl) van 
gemeenschappen overal ter wereld bedreigt.  Voor sommigen zullen de effecten van 
klimaatverandering beperkt blijven tot bijvoorbeeld een hogere elektriciteitsrekening 
vanwege boven- of ondergemiddelde temperaturen. Voor anderen zullen de effecten 
zelfs uitgesproken positief zijn door een toename van landbouwgrond of het ontstaan 
van nieuwe winstgevende handelsroutes. Gedacht kan worden aan de Noordwes-
telijke Doorvaart via de Atlantische Oceaan naar de Grote Oceaan door het gebied 
ten noorden van de noordpoolcirkel. Voor de meeste mensen echter zullen de ge-
volgen van klimaatverandering overwegend negatief zijn, in sommige gevallen zelfs 
levensbedreigend. Met name in onderontwikkelde gebieden zal er een toenemend 
tekort ontstaan aan voedsel, water en schone lucht. Ook dreigen door de stijgende 
zeewaterspiegel sommige gebieden volledig te verdwijnen.

Het	 is	 onwaarschijnlijk	 dat	 het	 huidige	 energieverbruik,	 één	 van	 de	 hoofdoor-
zaken van de toename in de productie van broeikasgassen en de daaropvolgende 
klimaatverandering, voldoende zal afnemen om klimaatsverandering te voorkomen 
of zelfs maar te verminderen. Een temperatuurstijging van meer dan 2 graden Celsius 
is dan ook te verwachten. De mogelijke gevolgen van deze temperatuurstijging voor 
ons klimaat vragen om aanzienlijke investeringen voor wetenschappelijk onderzoek 
en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Voor de exacte wetenschappen lijkt 
hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol weggelegd, terwijl een bijdrage van de 
sociale wetenschappen aan de beperking van, en aanpassing aan, de gevolgen van kli-
maatverandering, op het eerste gezicht meer theoretisch en abstract lijkt. Echter, het 
belang van regulering in het aanpassen van de samenleving aan klimaatverandering 
is minstens even cruciaal en complex als de technologische aanpassingen die exacte 
wetenschappers voorstaan.

Regulering heeft tot doel door middel van prikkels een gedragsverandering teweeg 
te brengen. In de context van klimaatverandering kan dit aanleiding zijn tot investe-
ringen in technologische innovatie of tot de verduidelijking van de juridische status 
van zogeheten ‘klimaatvluchtelingen’.837 Regulering kan mensen ook stimuleren om 
zich meer te richten op de oorzaken van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het 
creëren van aansprakelijkheid voor klimaatverandering, of het (financieel) aantrek-
kelijk maken de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Bij de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen spelen marktconforme instrumenten (‘market based 
instruments’) een steeds belangrijker rol, omdat bestaande reguleringsmethodes 
niet toereikend zijn gebleken in de strijd tegen klimaatverandering. Met name ver-
handelbare vergunningen, voorbeeld van een marktconform instrument, worden als 

837  Dit zijn mensen die worden gedwongen om hun woongebied te verlaten vanwege klimatologische 
veranderingen.
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veelbelovend gezien, hoewel zij in de praktijk minder eenvoudig toepasbaar zijn dan 
de theorie suggereert.

Klimaatverandering is een mondiaal probleem, waarbij regulering van het pro-
bleem op meerdere bestuurlijke niveaus plaatsvindt: lokaal, nationaal, regionaal en 
internationaal. Het mondiale karakter van de klimaatveranderingproblematiek maakt 
het noodzakelijk de rol van de verschillende bestuursniveaus in het reguleringsproces 
opnieuw te evaluaren. De kosten en baten van de gevolgen van klimaatverandering 
zijn ongelijk verdeeld. Met andere woorden: degenen die klimaatverandering veroor-
zaken door o.a. de uitstoot van broeikasgassen, zijn niet noodzakelijkerwijs degenen 
die worden geconfronteerd met de (extreme) gevolgen van klimaatverandering. De 
mogelijkheid om de gevolgen van de broeikasgasuitstotende activiteiten te ‘externali-
seren’ vormt een grote belemmering om (internationale) samenwerking op het gebied 
van klimaatverandering te realiseren. Deze samenwerking is juist noodzakelijk, omdat 
geen enkel land in staat is om dit probleem eenzijdig op te lossen. 

Dit proefschrift heeft tot doel de discussie over de regulering van klimaatverande-
ring te verrijken door te analyseren hoe men het beste gebruik kan maken van verschil-
lende bestuursniveaus. Binnen deze analyse ligt de nadruk op de optimale verdeling 
van specifieke bevoegdheden (‘competences’) over bestuursniveaus. 
Binnen het reguleringsproces wordt onderscheid gemaakt tussen drie bevoegdheden: 

1. doelstelling (‘norm setting’),
2.  implementatie (‘implementation’) 
3. handhaving (‘enforcement’). 

Deze bevoegdheden spelen elk een unieke rol in het reguleringsproces en door de rol 
van deze bevoegdheden apart te belichten, ontstaat er een nauwkeuriger beeld van 
de gevolgen van de ‘verdeling van bevoegdheden’ (‘competence allocation’) voor de 
effectiviteit van het reguleringsproces. 

De verdeling van bevoegdheden over de verschillende bestuursniveaus wordt 
reeds bestudeerd in economische en juridische theorieën over federalisme en (de)
centralisatie. Echter, in deze analyses wordt ofwel het onderscheid in de rol van 
individuele bevoegdheden onderbelicht (‘economic theory of federalism’), danwel 
zo gedetailleerd ingegaan op de (constitutionele) bijzonderheden van het juridische 
systeem, dat de algemene implicaties van deze analyses komen te vervallen (‘legal 
theories of federalism’).

Het theoretisch kader dat uit deze theorieën voortvloeit, wordt toegepast op de 
beperking van de klimaatverandering door middel van de handel in emissierechten, in 
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het bijzonder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).838 Emissiehandel wordt 
gezien als een veelbelovend marktconform instrument in het kader van de kostenef-
ficiënte beperking van de uitstoot van broeikasgassen. De EU ETS is momenteel het 
grootste emissiehandelssysteem ter wereld en wordt gereguleerd door nationale, 
Europese en mondiale instellingen. Aangezien emissiehandelssystemen in toene-
mende mate worden gemodelleerd naar de EU ETS, kunnen de bevindingen van onze 
analyse ook belangrijke gevolgen hebben voor de ontwikkelingen van vergelijkbare 
instrumenten. 

In dit proefschrift wordt geconcludeerd, dat de toewijzing van specifieke bevoegd-
heden aan bepaalde bestuursniveaus een belangrijke overweging dient te zijn in de 
analyse van ‘regulatory systems’. De bevindingen van dit proefschrift worden in drie 
delen weergegeven. 

Deel I – De optimale verdeling van bevoegdheden

Elke bevoegdheid – doelstelling, implementatie en handhaving – vervult een speci-
fieke rol binnen het reguleringsproces. Wanneer het reguleringsproces meerdere 
bestuurlijke niveaus omvat, heeft de verdeling van deze bevoegdheden over deze 
niveaus effect op het functioneren van het systeem als geheel. Onze analyse richt zich 
op het vermogen van het reguleringsproces om: 

1. ‘externalities’ van een bepaalde activiteit te internalizeren, 
2. de heterogene omstandigheden en voorkeuren binnen het systeem een plaats te 

geven, 
3. gebruik te maken van potentiële ‘economies of scale’. 

De keuze voor deze criteria is ingegeven door hun specifieke belang voor de regulering 
van grensoverschrijdende problemen, zoals klimaatverandering. Deze criteria kunnen 
verder worden gerangschikt op basis van hun toepasbaarheid met betrekking tot een 
bepaalde bevoegdheid, en de kenmerken van het bredere kader waarin de regulering 
plaatsvindt, zoals de geografische reikwijdte van de regulering en het instrument dat 
wordt gebruikt. 

Door het toepassen van deze criteria wordt een optimale verdeling gerealiseerd 
van bevoegdheden over verschillende bestuursniveaus, wat een preciezer beeld geeft 
van de voor- en nadelen van (de)centralisatie van delen van het reguleringsproces. 
Deze verdeling kan resulteren in een volledig ge(de)centraliseerde toekenning 
van bevoegdheden (‘unitaire verdeling’), of een gefragmenteerde verdeling over 

838  EU ETS staat voor de European Union Emissions Trading Scheme.
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verschillende niveaus. Buiten de criteria die van toepassing zijn op de individuele 
bevoegdheden, moet men ook rekening houden met mogelijke interacties tussen de 
bevoegdheden op verschillende bestuursniveaus. Hierbij moet onderscheid gemaakt 
worden tussen verschillende soorten gezag (positief en negatief), en de afwisselende 
(‘alternative’) dan wel gelijktijdige (‘concurrent’) aard van de bevoegdheden. Deze 
extra dimensie van onze analyse laat zien dat een gefragmenteerde verdeling opti-
maal kan zijn met betrekking tot de afzonderlijke bevoegdheden, maar dat wanneer 
rekening wordt gehouden met de interacties tussen deze bevoegdheden, de ‘social 
welfare’ afneemt in vergelijking met een ‘unitaire’ verdeling.

Wanneer dit theoretisch kader verder toegespitst wordt op de regulering van 
broeikasgassen door middel van emissiehandel, kunnen de genoemde criteria als 
volgt worden gerangschikt. Het belangrijkst is dat het externaliseren van kosten wordt 
voorkomen. Vervolgens dient er binnen het beleid aandacht te bestaan voor hetero-
gene omstandigheden en voorkeuren. Tenslotte is maximalisatie van schaalvoordelen 
een aandachtspunt. De toepassing van deze criteria, rekening houdend met het ge-
bruik van emissiehandel als instrument, zorgt voor een overwegend gefragmenteerde 
verdeling van bevoegdheden.  In het proefschrift zijn twee scenario’s ontwikkeld die in 
deel twee kunnen dienen als benchmark waarmee de situatie in de EU ETS zal worden 
vergeleken:	 één	met	 doelstelling	 op	mondiaal	 niveau	 en	 één	met	 doelstelling	 op	
regionaal (Europees) niveau.

In beide scenario’s wordt regionale implementatie als het optimale model be-
schouwd.  Met betrekking tot handhaving moet onderscheid gemaakt worden tussen 
handhavingactiviteiten die betrekking hebben op markttoezicht, en activiteiten die 
gericht zijn op het nalevingsgedrag van individuele partijen. Aangezien de mogelijk-
heid tot externaliseren verschilt met betrekking tot deze handhavingactiviteiten, is 
een gedeelde bevoegdheid tussen het regionale en nationale niveau hier optimaal 
(ervan uitgaand dat de geografische reikwijdte van de EU ETS markt regionaal is). 
Deze verdeling is ook optimaal als we rekening houden met de interacties tussen de 
bevoegdheden.  

Deel II – Het Europese emissiehandelssysteem

In deel II wordt de theoretisch optimale verdeling van bevoegdheden vergeleken met 
de verdeling van bevoegdheden in het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). 

Tijdens de eerste twee handelsperioden van de EU ETS (2005-2012) wordt de vol-
gende verdeling aangehouden: een doelstelling op mondiaal niveau onder de United 
Nations Framework Convention on Climate Change en het Kyoto Protocol, gekoppeld 
aan implementatie en handhaving door de Europese lidstaten op nationaal niveau. 
Hoewel de mondiale doelstelling in lijn is met ons theoretisch optimum, zijn de nati-



Samenvatting 251

onale implementatie en handhaving dat niet geheel.  We zien dan ook dat deze ver-
deling leidt tot diverse problemen met betrekking tot implementatie en handhaving. 
Deze zijn te wijten aan het externaliseren van kosten naar andere lidstaten, bijvoor-
beeld vanwege suboptimale verdeling van de ‘cap’ en het niet voorzien in voldoende 
toezicht op de emissiemarkt, hetgeen leidt tot grensoverschrijdende schade.

In de derde handelsperiode die start vanaf 2013, is er een aantal belangrijke wijzi-
gingen voorzien met betrekking tot de verdeling van bevoegdheden. Helaas betekent 
dit dat er geen sprake meer is van een doelstelling die (hoofdzakelijk) op een mon-
diaal niveau plaatsvindt, maar is verplaatst naar het regionale Europese niveau. Ook 
met betrekking tot implementatie en handhaving zien we een convergentie naar het 
Europese niveau, weg van de lidstaten. Op basis van ons theoretisch kader is de ver-
schuiving van doelstellingbevoegdheden suboptimaal (of wel ‘second best’) maar dit 
wordt deels gecompenseerd door de verschuiving van implementatie en handhaving-
bevoegdheden naar het Europese niveau. Vooral met betrekking tot marktoverzicht 
en ‘cap’-verdeling is deze laatste verdeling een verbetering ten opzichte van de eerste 
twee handelsperiodes.

Deel III – De politieke economie van de verdeling van bevoegdheden

In de eerste twee delen van dit proefschrift wordt een normatief theoretisch kader voor 
de verdeling van bevoegdheden uiteengezet en vergeleken met de realiteit van de EU 
ETS.  Het derde en laatste deel heeft tot doel het verschil tussen ons theoretisch kader 
en de EU ETS praktijk uit te leggen aan de hand van de politieke economie van de EU 
ETS. Door het analyseren van het politieke besluitvormingsproces rondom de EU ETS 
wordt duidelijk hoe politieke compromissen tussen bepaalde partijen de uiteindelijke 
verdeling van bevoegdheden bepaalt, welke al dan niet in overeenstemming kunnen 
zijn met het theoretisch optimum. De drijfveren van de belanghebbenden in the EU 
ETS worden ontleend aan de fase van ontwikkeling waarin de EU ETS zich bevond/
bevindt.

In de eerste twee handelsperioden – de ‘market creation’ fases – was het voor de 
Europese lidstaten en industrieën mogelijk om hun belangen te laten opnemen in het 
ontwerp van de EU ETS, met name door een gedecentraliseerde ‘cap’ en het gratis 
toekennen van emissierechten. Voor de Europese Commissie en Parlement was het 
belangrijker een markt op te richten, dan de ‘perfecte’ markt te creëren, met name 
gezien de voorgenomen herziening van de EU ETS na deze twee perioden. 

Voor de derde handelsperiode is ‘market consolidation’ – ofwel het versterken de 
bestaande markt – belangrijker geworden.  Dit is terug te zien in de veranderde posities 
van, en machtsverhoudingen tussen, de belanghebbenden.  De herziene EU ETS richt-
lijn komt veel dichter bij ons theoretisch optimum van een gecentraliseerd systeem 
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en de winsten van de industrieën worden verminderd door de overgang naar gratis 
toekenning tot veilingen van emissierechten. Dit komt mede door de ervaringen met 
gedecentraliseerde implementatie in de eerste twee perioden die ‘over-allocation’ tot 
gevolg had, en de bewustwording bij consumenten van ‘wind fall profits’ door het 
gratis toekennen van emissie rechten.  Door deze ontwikkelingen was het voor lidsta-
ten politiek aanvaardbaar om de implementatie van de EU ETS meer de centraliseren. 
Ook biedt de positionering van EU ETS binnen het bredere energie- en klimaatbeleid 
van de Europese Unie mogelijkheid tot compromissen tussen de lidstaten onderling, 
en tussen lidstaten en andere belanghebbenden, die niet worden weerspiegeld bin-
nen de EU ETS-richtlijn zelf.




