
  
 
  

De Kennis van Nu in de klas 
CO2-heffing voor bedrijven  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en Economie 
 
Kernbegrippen 
CO2-uitstoot, klimaat, belasting, brandstof  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij Aardrijkskunde 42: 
De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen 
omgeving effecten te herkennen van keuzes op het 
gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, 
consumeren en budgetteren, verkeer en milieu. 
En economie / markt: De kandidaat kan in contexten 
analyseren dat keuzes en ruil die plaatsvinden worden 
gecoördineerd via de markt. Prijsvorming is het 
coördinatiemechanisme waarmee vraag en aanbod op 
elkaar worden afgestemd. De manier waarop 
prijsvorming plaatsvindt is afhankelijk van de 
marktstructuur (marktvormen) en heeft gevolgen voor 
toetreding, welvaart en economische politiek. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over aansluitende 
thema’s, zoals: Klimaatkansen, de klimaatdoelen van 
grote vervuilende landen, is vliegen slecht voor het 
klimaat en CO2-compensatie.  
 
…………………………………………………………………………….. 
Antwoorden 
1 Zware industrie en andere grote bedrijven 
2 Als CO2-uitstoot duur wordt, worden bedrijven 
geprikkeld om op zoek te gaan naar alternatieven  
3 Lankhorst was CEO en directeur van verschillende 
olie- en gasbedrijven. Als de heffing wordt ingevoerd, 
betekent het dat zijn bedrijven minder winst zullen 
maken.  
4 B: Emanuelle Macron, Barack Obama en Justin 
Trudeau 
5 Vervuiler/ uitstoot / alternatieven / belasting / 
weglekeffect / buitenland / invoeren.  
6 CO2-uitstoot is gehalveerd, er wordt biogas 
geproduceerd van rioleringswater, minder transport in 
de wijk, brandstof uit koolzaad zorgt voor 70% minder 
uitstoot e.d.  

Samengevat 
In de discussie over het klimaat wordt regelmatig 
gesproken over een belasting voor vervuilende bedrijven: 
een CO2-heffing. In Zweden is zo'n heffing er al en deze 
blijkt een goede uitwerking te hebben.  
 
Kijkvragen 
1 Waar komt de grootste hoeveelheid CO2-uitstoot 
vandaan? 
 
2 ‘Een CO2-heffing is een sterke prikkel voor bedrijven’. 
Leg uit wat hiermee bedoeld wordt.  
 
3 Gertjan Lankhorst is tegen een CO2-heffing. Zoek op 
internet op wie hij is en leg aan de hand daarvan uit 
waarom hij tegen de heffing is.  
 
4 Welke drie (voormalige) wereldleiders spreken zich in 
de video uit voor een CO2-heffing? 
A. Emanuelle Macron, Donald Trump en Mark Rutte  
B. Emanuelle Macron, Barack Obama en Justin Trudeau 
C. Leonardo DiCaprio, Barack Obama, William Nordhaus  
 

 
 
5 Vul in, kies uit: invoeren/ uitstoot/ weglekeffect/ 
vervuiler/ alternatieven/ buitenland/ belasting 
Als de ………………   moet betalen voor de ………………. , 
stimuleert dat bedrijven om naar ……………………… te 
zoeken met minder CO2-uitstoot. Dat kost ze dan minder 
…………………….. . Risico daarbij is een ……………… van 
productie en werkgelegenheid naar het ………………….. . 
Daarom zou het goed zijn als alle landen een co2-heffing 
……………………. .  
 
6 Noem drie effecten van de CO2-belasting in Zweden.   
 
Verdiepingsvraag 
Vind je dat andere landen ook een belasting op CO2 
zouden moeten heffen om de uitstoot terug te dringen? 
Waarom wel/niet? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/link/klimaatkansen/#q=co2
https://schooltv.nl/video/wat-zijn-de-klimaatdoelen-van-grote-vervuilende-landen-maatregelen-van-rusland-india-amerika-en/#q=co2
https://schooltv.nl/video/wat-zijn-de-klimaatdoelen-van-grote-vervuilende-landen-maatregelen-van-rusland-india-amerika-en/#q=co2
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=co2
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-is-vliegen-slecht-voor-het-klimaat/#q=co2
https://schooltv.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-co2/#q=co2
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Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over 
aansluitende thema’s, zoals: Klimaatkansen, de 
klimaatdoelen van grote vervuilende landen, is 
vliegen slecht voor het klimaat en CO2-
compensatie.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema CO2-heffing is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
aardrijkskunde en economie.    
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Adviseur duurzame leefomgeving 
Duurzame energietechniek 
 
HBO: 
Aarde en Milieu 
Consultant duurzame energievoorziening  
 
WO: 
Enviromental studies 
Sustainable Energy Technology 

Samengevat 
In de discussie over het klimaat wordt regelmatig 
gesproken over een belasting voor vervuilende 
bedrijven: een CO2-heffing. In Zweden is zo'n heffing er 
al en deze blijkt een goede uitwerking te hebben.  
 
Kijkvragen 
1 Waar komt de grootste hoeveelheid CO2-uitstoot 
vandaan? 
 
2 ‘Een CO2-heffing is een sterke prikkel voor bedrijven’. 
Leg uit wat hiermee bedoeld wordt.  
 
3 Gertjan Lankhorst is tegen een CO2-heffing. Zoek op 
internet op wie hij is en leg aan de hand daarvan uit 
waarom hij tegen de heffing is.  
 
4 Welke drie (voormalige) wereldleiders spreken zich in 
de video uit voor een CO2-heffing? 
A. Emanuelle Macron, Donald Trump en Mark Rutte  
B. Emanuelle Macron, Barack Obama en Justin Trudeau 
C. Leonardo DiCaprio, Barack Obama, William Nordhaus  
 

 
 
5 Vul in, kies uit: invoeren/ uitstoot/ weglekeffect/ 
vervuiler/ alternatieven/ buitenland/ belasting 
Als de ………………   moet betalen voor de ………………. , 
stimuleert dat bedrijven om naar ……………………… te 
zoeken met minder CO2-uitstoot. Dat kost ze dan 
minder …………………….. . Risico daarbij is een ……………… 
van productie en werkgelegenheid naar het 
………………….. . Daarom zou het goed zijn als alle landen 
een co2-heffing ……………………. .  
 
6 Noem drie effecten van de CO2-belasting in Zweden.   
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Vind je dat andere landen ook een belasting op CO2 
zouden moeten heffen om de uitstoot terug te dringen? 
Waarom wel/niet? 
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