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Beste, 

 

In ons verkiezingsprogramma staat: 

.       Onze manier van produceren en consumeren heeft een grote invloed op de 

leefomgeving. Duurzame ontwikkeling is nodig in beleidsdomeinen als energie en 

klimaatbeheersing. Zo kunnen komende generaties in hun behoeften voorzien zoals wij dat 

kunnen doen. We moeten een evenwicht inbouwen tussen mens en milieu, tussen 

economie en ecologie. 

.       Vooral voor ons klimaat moeten we de inspanningen die we vandaag leveren, 

versterken. Of, zoals het in de congresteksten staat: De gedane inspanningen volstaan niet 

om de klimaatverandering af te remmen en binnen redelijke grenzen te houden. 

.       Omdat voorkomen beter is dan genezen, streven we in de eerste plaats naar de 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De inspanningen die hiervoor nodig zijn, 

gebeuren prioritair intern in Vlaanderen, voor zover dit technisch en economisch uitvoerbaar 

is. 

.       Daarnaast wil de N-VA meer inzetten op adaptatie aan klimaatverandering (bv. 

versterkte kustverdediging, betere waterinfiltratie). 

.       We onderschrijven de verhoging van de Europese CO2-reductiedoelstelling van 20% 

naar 30% in 2020 in het kader van een internationaal akkoord waarbij alle landen 

verantwoordelijkheid dragen. We blijven inzetten op een (internationale) ambitieuze en 

bindende doelstelling voor energie-efficiëntie (die er momenteel NIET is; enkel voor aandeel 

hernieuwbare energie en aandeel in de emissiereductie zijn er bindende doelstellingen). 

.       Aangezien de Gewesten verantwoordelijk zijn voor de klimaatdoelstellingen, laten we 

de opbrengst uit het emissiehandelssysteem integraal naar de Gewesten terugvloeien. 

 

In onze congresteksten kan je het volgende lezen: 

.       Door een koolstofbijdrage toe te voegen aan de transportbelasting, energiebelasting en 

diverse andere milieugerelateerde belastingen worden de externe kosten van vervuiling 

geïncorporeerd in de productprijs. De inkomsten van deze heffing vloeien integraal terug 

naar de bedrijven door een verlaging van de arbeidslasten. 

.       Natuurlijk kan Vlaanderen de opwarming van de aarde niet alleen stoppen. Daar is een 

wereldwijde aanpak voor nodig waarmee bedoeld wordt: de klimaataanpak op wereldschaal 

kan maar werken indien grote spelers als VS (nooit deelname), Canada (uitgetreden), vier 

van de vijf B(R)ICS-landen (geen bindende doelstellingen), Rusland en Japan (wel Kyoto, geen 

bindende doelstellingen meer) deelnemen. De N-VA wil dat zij ook hun verantwoordelijkheid 

opnemen. Indien alle industrielanden, zowel de nieuwe als de oude, aan het probleem 
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werken, is dit ook een eerlijker concurrentie voor de bedrijven. Daarnaast dienen ook 

andere ontwikkelingslanden klimaatengagementen te nemen. 

.       Door het gebrek aan fiscale autonomie kunnen de Gewesten geen sturende 

belastingmaatregelen nemen en dus geen krachtig klimaatbeleid voeren. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ruth Pieters 

Persoonlijk assistent Bart De Wever 

Voorzitter N-VA 


