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Petitie aan parlement en regering over budgettering van CO2 voor 

burgers, bedrijven en overheid  

Op dinsdag 11 januari biedt de Werkgroep Voetafdruk Nederland (WVN) om 13.00 uur online een petitie 

aan in Den Haag. De  petitie wordt aangenomen door voorzitter Azarkan en zes andere leden van de 

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. 

Het gaat in de petitie over een eerlijke en effectieve manier om de samenleving actief en creatief te 

betrekken bij de enorme uitdaging om in 8 -10 jaar te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van 

‘Parijs’ en ‘Glasgow’. Met de huidige plannen gaat dat zeer waarschijnlijk niet meer lukken, en zeker niet 

rechtvaardig. Het model is in Engeland al verder uitgewerkt en heet ‘Tradable Energy Quota’s (TEQs).  

Aan het parlement en de regering stellen de leden van de WVN voor om een CO2-budget in te voeren voor 

alle gebruikers van fossiele brandstof in Nederland. Ze zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse bijdrage 

aan het klimaatprobleem hiermee snel, effectief en ook eerlijk kan worden aangepakt. 

 

Onlangs deed TNO onderzoek naar het mogelijke draagvlak voor een dergelijk model. Op voorwaarde dat 

ook het bedrijfsleven in de aanpak op een gelijkwaardige manier meedoet, zou ruim twee-derde van de 

Nederlandse bevolking er positief over zijn. Budgettering bevordert namelijk een rechtvaardige en 

evenwichtige verdeling van lusten en lasten over alle gebruikers, veel beter en eerlijker dan 

prijsmaatregelen, die overigens wel aanvullend kunnen werken. Op 12 december 2021 heeft David van 

Reybrouck in de 50ste Huizingalezing in Leiden een sterk pleidooi gehouden voor geïndividualiseerde 

emissierechten, een CO2-budget, met het TEQs model als voorbeeld. Hij noemt dit het grote idee waar 

iedereen op zit te wachten. De indieners van de petitie ondersteunen het pleidooi van Van Reybrouck 

volledig. 

 

Het op deze wijze reduceren van het fossiele energieverbruik door de  maatschappij als geheel zal 

bovendien positieve effecten hebben op bijvoorbeeld de biodiversiteit en de luchtkwaliteit. 

-------------------------------------------------------- 

Bijlage: de petitie 
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