Meldpunt Fossiel schandaal geopend
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Vandaag is op de website http://fossielschandaal.groenlinks.nl een meldpunt geopend voor
belastingbetalers. Nederland geeft naar schatting jaarlijks 7,5 miljard euro uit aan verborgen
subsidies voor de productie en het gebruik van fossiele energie. GroenLinks wil dat hier zo snel
mogelijk een einde aan komt.Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “De komende jaren moeten we
flink bezuinigen om de overheidsfinanciën weer gezond te krijgen. Dat kan niet zonder kritisch
te kijken naar de vele miljarden aan belastinggeld die we jaarlijks in de fossiele put storten.
Ieder jaar betaalt elke belastingbetaler naast de eigen energierekening gemiddeld 800 euro
mee aan het overeind houden van onze huidige, vieze energievoorziening. Dat kan en moet
anders.”
De verborgen subsidies bestaan uit allerhande financiële voordeeltjes voor producenten van
fossiele energie en grootgebruikers van energie. Het leeuwendeel bestaat uit
belastingkortingen. De accijnsvrijstelling op kerosine voor de luchtvaart, het verlaagde tarief in
de energiebelasting voor de energie-intensieve industrie en de vrijstelling op de kolenbelasting
voor energieproducenten zijn slechts enkele van de vele steunmaatregelen.
Van Tongeren: “Kolencentrales draaien op subsidie. Dat is natuurlijk te krom voor woorden. Als
ik naar het tuincentrum ga voor een zakje barbecuekolen dan moet ik kolenbelasting betalen.
Maar energieproducenten die hele scheepsladingen aan kolen in een centrale gooien, hoeven
geen kolenbelasting te betalen. De belastingkortingen zijn weggegooid geld, maar ook een
aanslag op ons klimaat. Door kolen en andere fossiele brandstoffen kunstmatig goedkoop te
houden, krijgt windenergie een slechtere concurrentiepositie op de energiemarkt. Dat is
natuurlijk niet effectief en staat haaks op onze klimaat- en energieambities.”
Op fossielschandaal kunnen belastingbetalers zelf voorbeelden aandragen van vuile subsidies.
Een onafhankelijke jury nomineert op eigen initiatief en uit de inzendingen elke week drie
voorbeelden. Alle bijdragen worden gebundeld in een grijsboek. GroenLinks zal er in de Tweede
Kamer voor knokken om de ergste als eerste af te schaffen. Teken hier tegen kolencentrales.

2 THOUGHTS ON “MELDPUNT FOSSIEL SCHANDAAL GEOPEND”

Netty van Reems
on October 22, 2010 at 9:27 pm said:
Als al die families, van de kompels die bij de winning van steenkool omkomen, EERLIJK
worden gecompenseerd zal het steenkool aanmerkelijk duurder worden. Eigenlijk zijn de
gebruikers van steenkool of grijze stroom medeverantwoordelijk voor die doden. Als ik
dat tegen bekenden zeg gaan ze er in ieder geval over nadenken, want zo hadden ze
het nog niet gezien.

Vinofresco
on October 29, 2010 at 1:49 pm said:
Er klopt inderdaad helemaal niks van. Ook kernenergie wordt nog steeds zwaar
gesubsidieerd, terwijl het een techniek zou moeten zijn die na 50 jaar geen subsidie
meer nodig heeft.
Er is bijvoorbeeld berekend
dat de Amerikaanse nucleaire industrie in de eerste 15 jaar van zijn ontwikkeling (19471961) een
subsidie kreeg van $15,3/kWh. Windenergie daarentegen ontving gedurende de eerste
15 jaar
slechts $0,46/kWh. Kernenergie kreeg dus in de eerste 15 jaar van zijn ontwikkeling 30
keer zo
veel steun als windenergie (Goldberg, 2000). bron:
http://www.tegenstroom.nl/files/rapportsubsidies_1.pdf

