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Het D66 Congres op zaterdag 13 november 2021 bijeen te 's-Hertogenbosch,
constaterende dat:
• de emissieheffingen op elektriciteitsopwekking onder het ETS het afgelopen jaar zijn verdubbeld;
• het ETS binnen het Fit for 55 pakket van de EU met transport en verwarming wordt uitgebreid;
• de lasten voor alle burgers hierdoor toenemen;
• de ontwikkeling van de prijs van ETS, en daarmee de lasten voor de burger, onvoorspelbaar is;
• de EU uit subsidiariteitsoverwegingen de oplossing hiervoor bij de lidstaten legt;
overwegende dat:
• de mensen met de minste invloed op hun uitstoot hierdoor het hardst worden getroffen;
• het democratische draagvlak voor verdere klimaatactie hierdoor wordt ondermijnd;
• ruim 5000 economen waaronder 28 Nobelprijswinnaars en 4 centrale bankiers in Economists'
Statement een Carbon fee en Dividend als wetenschappelijke oplossing propageren;
• slechts 1,11% van het Social Climate Fund ter beschikking komt van Nederland;
• de Europese Commissie concludeert dat: “a lump-sum redistribution of the auction revenues
based on household size is introduced for each Member State, this could generate a positive
welfare impact on the bottom expenditure decile of the Union population as a whole…”;
• een prijsinstrument volgens het IPCC het meest effectief is tegen klimaatverandering en dus niet
mag worden afgezwakt;
• Canada en Zwitserland een dergelijke teruggave van heffingen al met succes hebben ingevoerd;
• Oostenrijk hiertoe ook is overgegaan;
• de emissiereductie door een klimaatinkomen niet wordt vertraagd;
verzoekt de Tweede Kamerfractie:
● in de formatieonderhandelingen ernaar te streven dat alle opbrengsten van de stijging
van de huidige ETS-prijs en alle opbrengsten van die nieuw in te voeren ETS voor
transport en gebouwde omgeving als klimaatinkomen evenredig maandelijks
uitgekeerd wordt aan alle Nederlandse burgers;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
Economists' Statement on Carbon Dividends Organized by the Climate Leadership Council
(econstatement.org)
The-fast-fair-and-effective-solution-to-climate-change.pdf (citizensclimateinitiative.eu)
social-climate-fund_with-annex_en.pdf (europa.eu)
ipcc_wg3_ar5_chapter15.pdf
Canada passed a carbon tax that will give most Canadians more money | Climate crisis | The
Guardian
Redistribution of the CO2 levy (admin.ch)
Klimaschutz hält Einzug ins Steuersystem (bmk.gv.at)
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