PERSBERICHT
Ambitieuze actie voor het klimaat
Een Carbon Credit Card om 11,4 miljoen Belgen te mobiliseren voor
het klimaat.
Sinds enkele maanden wordt de Belgische politieke klasse opgeschrikt door talloze demonstraties die
erop gericht zijn meer politieke acties voor het klimaat te eisen.
We stellen vast dat de voorstellen klassiek en bescheiden blijven in vergelijking met het belang van het
klimaatprobleem. Er zijn geen ambitieuze politieke acties op dit moment.
Geconfronteerd met deze traagheid, zijn we - als een burger-deskundige - begonnen met het ontmoeten
van verschillende politieke actoren om een ambitieuze, realistische en rechtvaardige maatregel voor te
stellen in de vorm van het toekennen van een CO2-tegoed aan elk Belgisch huishouden.
Dit voorstel werd verwelkomd door onze gesprekspartners.
Naarmate de verkiezingen naderen, nodigen we de ganse Belgische politieke klasse uit om hun
verantwoordelijkheid op te nemen en met meer ambitie te handelen.
Vandaag is het aangewezen om de werkwijze om het gedrag consumenten van 11,4 miljoen
Belgen aan te passen.
Alle Belgische burgers-consumenten op korte termijn betrekken bij de klimaatuitdaging is essentieel
voor een succesvolle overgang naar een koolstofarme samenleving.
Als wij, als burgers, door ons consumptiegedrag de belangrijkste verantwoordelijken zijn voor
al deze emissies, zijn we ook de belangrijkste oplossing.
Zonder significante veranderingen in ons consumptiegedrag is het realiseren van reductiedoelstellingen
voor broeikasgasemissies zinloos en gedoemd te mislukken.
Hoe werkt de Carbon Credit Card ?
De overheid stelt de maximaal toegestane CO2-uitstoot vast. Dit plafond zal na verloop van tijd afnemen
en zal zodanig worden vastgesteld dat het bijdraagt aan het bereiken van de reductiedoelstelling van
Belgische huishoudens. Vervolgens zal de overheid een emissiekrediet (tonnen CO2) aan elk
huishouden uitdelen. Aan het einde van elk jaar moet elk huishouden het emissiekrediet respecteren.
Emissies zijn het gevolg van verwarming en elektriciteitsverbruik van woningen of verplaatsingen. Om
hun emissiekrediet na te komen, kunnen de huishoudens vrij kiezen hoe hun verbruik aan te passen:
(1) veranderingen in gedrag: bijvoorbeeld, meer gebruik van het openbaar vervoer en het beperken van
het gebruik van hun personenwagen (2) investeringen in oplossingen met een laag koolstofgehalte:
bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen of het gebruik van LED's (3) compensatie van het emissiekrediet
met overschotten van andere huishoudens.
Wij stellen voor om dit systeem in eerste instantie niet verplicht te stellen om de bevolking ertoe te
brengen spontaan hun consumptiegedrag te veranderen. Daarna en volgens de noodzaak van de
klimaatdoelstellingen, kan een economische waarde aan de kredieten worden verleend, waardoor
gezinnen die weinig CO2 uitstoten en hun gedrag verder aanpassen financieel beloond worden.
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