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‘Beloonhergebru
belast grondstof
en vervuiler’

Bouwenmet tweedehandskozijnen is eenarchitectonischeuit-
daging. Jewerkt ineensnietmeer opeen leeg vel papier,maar
moet puzzelenmetbestaandmateriaal. Endan ishet ontwerp
nogniet eenshetmeestewerk, zegt SabineBiesheuvel. Ze is
directeur vanBlueCity, een voormalig zwemparadijs inRot-
terdamwaar tientallenbedrijven experimenterenmet circu-
lariteit. ‘Toenwij bezigwarenmet schetsontwerpen voor een
tussenmuur, haddenweeenextra poppetje nodig omherbruik-
baarmateriaal te vinden.Het is best intensief om temoeten
schakelen tusseneenprojectontwikkelaar en een sloper.’

Toenhet slooppandmetbruikbare kozijneneindelijk gevon-
denwas, begonhet fysiekewerk.Datwaswat anders daneen
persoonmet een sloopkogel. Biesheuvel: ‘Ermoestenachttien
mensenkozijnengaandemonteren.Dat is allemaal arbeid.’
Daarna volgdenog transport, opslag enbewerking. Allemaal
een stuk arbeidsintensiever—met alle extra kosten—dange-
woon spiksplinternieuwekozijnenbestellen.

‘Werkenmethergebruiktmateriaal is nuduurderdanwer-
kenmetnieuwematerialen’, vat Biesheuvel samen. Zepleit
daaromvoor eenbelastingverschuiving.Mínderbelastingopar-
beid,méér opgrondstoffen enopde vervuilingdienodig is voor
hetmaken vannieuwmateriaal.Dan zouhet kostenplaatje voor
een circulaire bouwer er ineens een stuk voordeliger uitzien. Al
helemaal vergelekenmetdat vaneen lineaire concurrent, die
gebruikmaakt van verse grondstoffen.

Veel ondernemers inBlueCity zoudenermeegeholpen zijn.
Biesheuvel noemtbijvoorbeeldRotterzwam,dat paddenstoelen
kweekt opgebruikt koffiedik. Alle logistiekdienodig is omde
afvalemmers inkoffiehoeken leeg tehalen, is duurder daneen
nieuwkweekbedjebestellen.Nog ingewikkelder is het voorde
Better FutureFactory, dat gebruikt plastic omtovert in onder
meer shopdisplays voorHemaen input voor 3D-printers. ‘Zij
moetenplastic ophalen, sorteren enop verschillendemanieren
granuleren. Allemaal handelingendus. Terwijl virginplastic
makenopgrote schaal zó goedkoop is.Daar kun jebijnaniet
mee concurreren.’

Voordat demeesteBlueCity ondernemershier überhaupt

B
overnadachten,maaktede stichting
Ex’tax al kwartier voor eenfiscale omme-
keer vanarbeidnaar grondstof en ver-
vuiling.Het is zelfs de fulltimebaan van
oprichter FemkeGroothuis. ‘Weworden
betaalddoor andere goededoelenorgani-
saties die snappendat voordezemissie
geduld enaandachtnodig is.’

Debelastingverschuivingwas eigen-
lijkniet haar idee,maardat vanhaar
vroegerebaas, EckartWintzen (1939-
2008).Hijwordt op zijnWikipedia-pagi-
nabeschrevenalsmanagementgoeroe,
vanwege zijnpraktijkenommedewer-
kers binnen zijnbedrijf BSOOriginop te
delen innietmeerdan vijftigman tellen-
de ‘cellen’.

Naast dieuitgesprokenmanagement-
praktijken in zijnbedrijf—metophet
hoogtepunt 10.000medewerkers in 20
landen—hadWintzenook vrij radicale
ideeënover belastingen. Fiscale prikkels
latenondernemers steedsméérprodu-
cerenmet steedsmíndermensen, stelde

hij vast inde jaren ‘90.
Het leekhemdaaromhandigbedrij-

vennietmeer te belastenoparbeid,
maar opdewaardedie ze aandewereld
onttrekken: grondstoffenof schone
lucht bijvoorbeeld.Hij begon zelf alvast
in eenmilieujaarverslag te rapporteren
wat zijnbedrijf onttrok aandeaarde,
inde vormvan vervuiling,water enaf-
val. Toenhij plotselingoverleed, startte
Groothuis de stichtingEx’tax, eenafkor-
ting voorValueExtractedTaxofEckart’s
Tax.

Ex’tax doet veel onderzoeknaar de ef-
fecten vaneendoorEckart voorgestelde
belastingverschuiving inNederlanden
deEU,maar ook in een landalsBangla-
desh.Metdie resultatengaatGroothuis
langsbij internationale organisaties, de
financiële sector enbeleidsmakers.Die
zijn in eerste instantie vaak enthousiast.
‘Iedereenbegrijpt het principe,maar als
je over de implementatie begint,wordt
het spannend.’

Ze komt steedsdezelfde argumenten
tegen. ‘Nederlandkandit niet alleen’, is
een veelgehoorde.Of: ‘Waar je debelas-
tingook legt, het is uiteindelijk tochde
burger diebetaalt.’ Ofnog eenbelangrij-
ke: ‘WatmoetenwedanmetTata Steel.’
Groothuis: ‘Als politici nieuwbeleidbe-
denken staandegrootste belanghebben-
denmeteenaanhunbureau.’ Toch zit er
welwat beweging in. ‘Al inde jaren ’90
zijn in verschillendeEuropese landen
energiebelastingen ingevoerd enwerden
belastingenoparbeid verlaagd’, zegt

CIRCULAIRE
ONDERNEMERS
WILLEN EEN
GELĲK SPEELVELD
MET HUN LINEAIRE
CONCURRENTEN
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Veel materialen
kunnenworden
hergebruikt in
de circulaire
economie. Maar
dat is arbeids-
intensief en dus
duur ten opzichte
van de onbelaste
onttrekking van
grondstoffenmet
nieuwe producten.
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Groothuis. ‘EnookdehuidigeNeder-
landse regering is bezigmetbelastingen
opaardgas, afval enCO2.’

Dat is eigenlijk rapgegaan, vindtD66
TweedeKamerlid Joost Sneller,woord-
voerderfinanciën.Hij kent deorganisa-
tie Ex’taxniet,maarwel het bredere idee
vanbelastingoparbeid verlagenendie
opgrondstoffenof vervuiling verhogen.
Dieplannen staanal langer inhetD66
verkiezingsprogrammaen vallenook
bij anderepartijen steedsbeter. Sneller:
‘ToenStientje vanVeldhoven in2010 in
deTweedeKamerkwam,begon zij al
over dingenals cradle-to-cradle en slim-
mebouw.Destijdswasde reactie nog:
“ga tochweg,man” enwerd ze gezien
als lonewolf.Maarnuwordthet snel
mainstream.’

Sneller heeft het vooral overhet belas-
ten van vervuiling.Dat onderdeel vande
waardeonttrekkingdieEx’taxbestrijdt
gaat ookal snel over grondstoffen. Snel-
ler: ‘Grondstofwinning isnamelijkheel
vervuilend.’ Eenprobleem is alleendat
grondstofwinning vaakniet inNeder-
landgebeurt. ‘Enhet is lastig om inBra-
zilië, CongoofhetMidden-Oostenbe-
lastingen teheffen.’ Alleen inNederland
de regels aanpassengaat volgens Sneller
ooknietwerken. ‘Strakswordt cement
vijf kilometer over de grens gemaakt en
in vrachtwagensweerhierheengereden.’

DeEuropeseUniewerkt inmiddels
ookgezamenlijk aan circulaire prikkels,
met eeneigenemissiehandelsysteemen
plannen voor eenEUBorder tax, het be-

bijvoorbeeld verspreid over verschil-
lendeministeries. Zo is de circulaire
economie eenonderwerp voor zowel
Economie enKlimaat als voor Infrastruc-
tuur enWaterstaat, terwijl belastingen
bij Financiën liggen.Het sociale aspect
wordt vaakhelemaal overhet hoofd ge-
zien.Groothuis: “Als het je lukt omdebe-
lastingoparbeid significant te verlagen,
kandewerkgelegenheid toenemen.”

Ze zietwerkgelegenheid zelfs als enor-
mekans vande circulaire samenleving.
Wantniet alleen voorhet produceren
van circulaire gebouwen, paddenstoelen
of gerecycledeplastic spullen is extra
mankrachtnodig. Ermoetenookhan-
denaanhetwerkomaldie spullen te
reparerenofweer terug tenemenenzo
bruikbaarmogelijk uit elkaar tehalen.
‘Dekern van circulariteit is datmensen
meer zorgdragen voorde spullendie ze
gebruiken’, zegtGroothuis. Al die beno-
digdemankracht is volgenshaar geen
nadeel. ‘Wemoetenaf vanhet ideedat
het goed is omarbeid tot eenminimum
tebeperken.Het zou juist beloonden
geprezenmoetenwordenals je banen
schept.’

Ze ziet het inNederland,met een rela-
tief groot aantal circulaire ondernemers,
al de goedekant opgaan.Groothuis: ‘In
het buitenland zijnmensenecht verrast
als zehorenover koplopers zoalsMud
Jeans,waar je een spijkerbroekkunt lea-
sen.OfABNAmro, dat eenmiljard euro
investeert in circulaire ondernemingen.’
Dat creëert naast banenen inspiratie
voorbuurlandenookeengoede voe-
dingsbodemvoordebelastingideeën
vanEx’tax. ‘Steedsmeer circulaire on-
dernemerswillen eengelijk speelveld’,
zegtGroothuis. ‘Zij staanals belangheb-
benden straks óókaanhet bureau van
politici.’

Katja Keuchenius is
freelancejournalist.

lasten vanbuitendeEU-regels geprodu-
ceerdmetaal enaluminium. Maar echt
grote stappenblijven volgensGroothuis
uit. ‘Als je kijkt naarhet hele systeem
is indeOesomaar 5%vanbelastingop-
brengstengroen. Ietsmeerdandehelft
komtuit arbeid.’

Dat komt volgenshaar omdat een
grote visie op eenbelastingtransitie ont-
breekt.Het onderwerp ligt inNederland

‘EX’TAX IS EEN GOED INSTRUMENT VOOR HERGEBRUIK’

Dirk Schoenmaker,
professor Ban-
king & Finance

aan de Erasmus Uni-
versity Rotterdam en
initiatiefnemer van het
pleidooi voor koolstof-
heffing dat in januari
2019 zeventig econo-
men ondertekenden:
‘Het is een algemene
economische opvat-
ting dat je beter con-
sumptie kunt belasten
dan arbeid.

‘Ex’tax, een belas-
ting op natuurlijke
grondstoffen en ver-
vuiling, is een goed

instrument om zorg-
vuldig met materiaal
om te gaan en minder
CO2 uit te stoten. De
overheid kan het extra
geld dat daarvan bin-
nenkomt, terugsluizen
naar de consument
via lagere loonbelas-
ting. Iedereen vindt
werkgelegenheid een
groot goed, maar ar-
beid is relatief duur.
Terwijl juist repareren
en hergebruiken als
onderdeel van de cir-
culaire economie veel
arbeid kost. Stel dat
consumentenproduc-

ten met Ex’tax vijf pro-
cent duurder worden.
Daarmee kunnen uit-
keringen vijf procent
omhoog en de inkom-
stenbelasting vijf pro-
cent omlaag. Dat is in-
komstenneutraal voor
de overheid en je hebt
een prikkel om zorg-
vuldig met materiaal
om te gaan.’

‘Je moet misschien
je modellen updaten.
Een goed moment
daarvoor lijkt me de
miljoenennota met de
nieuwe tarieven van
loonbelasting.’

Katja Keuchenius

Hergebruik in een kringloop kost veel arbeid, merken steeds
meer circulaire ondernemers. Ze pleiten daarom voor een
fiscale ommekeer, van minder belasting op arbeid naar meer
taks op grondstof en vervuiling. ‘Werken met hergebruikt
materiaal is nu duurder dan met nieuwe materialen.’

Wijlen Eckhart
Wintzen: beter de
waarde-onttrek-
king aanmilieu
te belasten dan
arbeid.
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