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Het probleem
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Niet zo simpel!

De oplossing
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Perspectief: Vrij besteedbaar inkomen NL.

62% van de gezinnen heeft een vrij besteedbaar inkomen 

van minder dan 30.000 euro per jaar.



De nieuwe tweedeling

• Energiebedrijven investeren in windmolens.

• Investeren in duurzaamheid (bijvoorbeeld 

zonnepanelen) is rendabel. 

• Woningcorporaties krijgen 100 Mio om in 

duurzaamheid te investeren.

• Nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal. 

• Electrische rijden is fiscaal interessant voor 

zakelijke rijders. 

• We moeten naar een gasvrije wereld.

• Huishoudens betalen naar rato van hun 

bijdrage aan de vervuiling. 

• De energiekosten/woonlasten moeten omlaag.

• We moeten klimaatneutraal zijn in 205.
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De bevolking ziet alleen de nadelen.

Een groot deel van de bevolking heeft hier geen geld 

voor.

Dit betekent 1500 woningen NOM of 4 LED lampen per 

woning. Veel te weinig.

De meeste mensen wonen in oudbouw.

Elektrische auto’s zijn niet te betalen voor de meeste 

mensen. 

“Mij wordt niets gevraagd”.

Hoge inkomens maken relatief veel meer gebruik van 

de beschikbare subsidies.

De energiekosten voor veel lage inkomensgroepen zijn 

nu al onoverkomelijk hoog.

Huishoudens met lage inkomens zijn een aanzienlijk 

groter aandeel van hun inkomen kwijt aan kosten voor 

het klimaatbeleid dan huishoudens met hoge inkomens 

(zie volgende sheet). 

Wat “men” vindt: Wat “men” voelt:



Rechtvaardig klimaatbeleid betekent 
enerzijds dat de vervuiler betaalt, maar 
anderzijds ook dat de kosten worden 
gedragen door de sterkste schouders. 

Als de zwakste schouders een 
onevenredige last moeten dragen dan kan 
dat aanzienlijke consequenties hebben.
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De tweedeling tussen huishoudens en bedrijven
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De globale doelen van de VN staan wel erg 

ver weg van de gewone mens. 

Rijke landen hebben door eeuwenlange 

emissies een grotere verplichting tot 

emissiereductie dan de ontwikkelingslanden. 

Zij zouden meer moeten betalen aan de 

schade die ontstaat als gevolg van 

klimaatverandering.

De internationale tweedeling
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Contouren voor een rechtvaardig klimaatbeleid:

• de vervuiler betaalt evenveel per ton CO2 (zowel kleine als grote 
verbruiker).

• de laagste inkomensgroepen worden gecompenseerd voor hun 
energielasten, bijvoorbeeld door een vaste restitutie per 
huishouden of via de inkomstenbelasting.

• bedrijven die de hoge energiekosten niet kunnen 
doorberekenen worden gecompenseerd.

• subsidies komen ten goede aan alle inkomensgroepen.

• bewoners van sociale huurwoningen moeten kunnen meedoen 
aan de energietransitie. Corporaties moeten verplicht worden al 
hun woningen binnen 20 jaar op tenminste energielabel A te 
hebben. Financiering kan door teruggave van de 
verhuurdersheffing (2 miljard per jaar).

• lokaal: fonds voor de lagere inkomens 

• Tekst verkiezingsprogramma: “We verzetten ons tegen de 
tweedeling. De gemeente zorgt voor stimuleringsfondsen voor 
mensen met een kleine beurs. Uit dit fonds kunnen vooral kleine 
ingrepen betaald worden.”
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