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Urgentie

• Probleem 1: klimaat:
• IPCC werkgroep 1 (najaar 2021) het doemscenario bewaarheid

• IPCC werkgroep 2 (voorjaar 2022) gevolgen zijn desastreus, gevaarlijke en enorme gevolgen voor de natuur, met een weerslag op
miljarden mensen

• Probleem 2: het menselijk tekort:
• Wij zijn niet in staat om het bevolkingsprobleem te bespreken en aan te pakken (taboe)…

• … en oorlogen uit te bannen

• We verdringen de ernst, zijn onmachtig om met het milieu/klimaat/biodiversiteits-probleem om te gaan

• Alle vrijwillige acties hebben geen effect gehad, behalve dat de bewustwording erdoor vergroot is

• Probleem 3: de overheid laat haar oren naar de kiezers hangen
• … en wil niet de boeman uithangen

• Komt dus niet tot maatregelen, legt bijv. de verantwoordelijkheid liever bij de markt

• En negeert wetenschappelijke feiten, bijvoorbeeld dat waterstof nauwelijks een oplossing biedt

• Hoop:
• De overheid zal met een (deze) ingreep moeten komen

• De bevolking steunt CO2-budgetten

• Rechtszaken dwingen de staat en bedrijven tot echte oplossingen (Urgenda, Milieudefensie)



PCA’s: Personal Carbon Allowances

• Ook wel “VER”, variabele emissierechten 

• Aanvullend op landelijke doelstellingen, verdeling van door klimaatakkoord 
opgelegde schaarste van energie 

• Iedereen wordt mede-verantwoordelijk gemaakt

• Bijvoorbeeld de TEQs (Verenigd Koninkrijk)

• 10 jaar geleden: te gecompliceerd en “zijn tijd te ver vooruit”

• Nu: urgentie is vele malen hoger en ICT maakt invoering eenvoudiger en 
minder duur

• Met name voor rijke, welvarende landen; voorop lopen!



David Van Reybrouck

• Huizingalezing, Universiteit Leiden, 12 december 2021:

• https://youtu.be/KgetJko9zkY?t=2910

https://youtu.be/KgetJko9zkY?t=2910


Uitbreiding op het TEQs plan

• Verdeel het nationale CO2-budget over overheid (gratis), 
bedrijfsleven (veiling) en alle burgers van 18 jaar en ouder (gratis).

• Overheid heeft grote energiebehoefte, in het algemeen belang, om 
onze maatschappij draaiend te houden

• Ook de benodigde transitie-energie kan door de overheid, vanuit haar 
budget, beschikbaar worden gesteld



Waarom is dit het grote idee?

• Marc Davidson, Verdelende rechtvaardigheid in het 
klimaatbeleid(WRR):
• De doelstellingen kunnen worden bereikt

• Het werkt egaliserend

• Er is publieke acceptatie voor, mits de bedrijven ook worden 
aangepakt (TNO)

• Merk op:
• Belastingverlaging op benzine werkt onvoldoende om de “armen” te sparen.

• In 1972 ging de benzine op de bon (Joop den Uyl) + autoloze zondag

• Winkels rantsoeneren zonnebloemolie


