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Geachte heer Nijpels,

Met grote belangstelling hebben wij kennis genomen van het klimaatakkoord dat op 28 juni door het 
kabinet werd gepresenteerd. Daarmee kwam een einde aan een intensief proces. Wij willen u, de 
voorzitters van de sectortafels en de SER van harte danken voor het goede werk. 

In het klimaatakkoord zijn een aantal belangrijke stappen vastgelegd, met name op het gebied van 
verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening en de gebouwde omgeving. Belangrijk is dat burgers via
de teruggaaf energiebelasting worden gecompenseerd voor de stijgende gasprijzen. Te denken valt 
daarbij nog aan differentiatie van deze teruggaaf, zodat vermeden wordt dat mensen met een 
bovenmodaal inkomen gecompenseerd worden voor iets wat ruim binnen hun draagkracht ligt, en 
huurders en mensen met een laag inkomen beter uit de wind gehouden kunnen worden. 

Wat in het klimaatakkoord geheel ontbreekt is de buitenlandse dimensie. Dit zat ook niet direct in de 
scope van het klimaatakkoord, dat zich richt op het halen van het Nederlandse doel van 49 procent 
broeikasgasreductie in 2030. Echter, de impact van onze economie op het buitenland is dusdanig groot
dat we dit niet onvermeld willen laten. Via handelsverdragen, publieke en private financiering, import 
van landbouwproducten, diplomatieke steun, maar ook stimulering van biobrandstoffen, draagt 
Nederland actief bij aan de uitstoot van broeikasgassen, mensenrechtenschendingen en 
biodiversiteitsverlies over de grens. Met name in kwetsbare landen. Klimaatverandering houdt niet op 
bij de grens, en klimaatbeleid zou dat ook niet moeten doen. 

Voor Milieudefensie staat klimaatrechtvaardigheid centraal. Dat is ambitieus klimaatbeleid waar 
gewone mensen door op vooruit gaan, in zowel binnen- als buitenland. Alleen zo heeft een ambitieuze 
energie- en voedseltransitie kans van slagen. Dat betekent dat de belangen van werknemers en 
mensen met een kleine en gemiddelde beurs zwaar moeten wegen. De rekening moet worden 
neergelegd bij de grote vervuilers en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.



Uw vraag of wij bereid zijn om het klimaatakkoord te steunen. 
Wij laten dat afhangen van de vraag of het kabinet de breed aangenomen motie Beckerman naar de 
letter gaat uitvoeren (32813 nr. 351). Deze motie wordt ondersteund door vrijwel de gehele Tweede 
Kamer. 

De motie verzoekt de regering om haar belofte na te komen en huishoudens en het MKB niet op te 
laten draaien voor de kosten van de transitie van de industrie. 

Dat betekent dat de industrie haar eigen klimaatdoelen zelf moet gaan financieren én behalen, linksom 
of rechtsom. Het klimaatakkoord suggereert dat dit ook het beleidsvoornemen is, maar helemaal 
duidelijk wordt dit niet. De motie Beckerman wordt niet behandeld in de Kamerbrief van 10 september
2019, waar andere aangenomen moties over het klimaatakkoord wel worden behandeld1. Met name de
uitwerking van de SDE++ en de CO2-heffing leiden nog tot onzekerheid. Naast de nodige doorrekening
door het PBL zijn hier meer garanties van het kabinet nodig. 

Wij zien met grote belangstelling uit naar de verdere uitwerking van het klimaatakkoord en de verdere 
toezeggingen die het kabinet wil doen. Voor verder overleg houden wij ons ten allen tijde aanbevolen. 

Met vriendelijke groet,

Donald Pols
Directeur Milieudefensie

cc: de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Wiebes

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/10/kamerbrief-ove-moties-en-toezeggingen-  
klimaat-en-energiebeleid
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