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Afrap Belastngstaking voor Klimaat

Bezorgde burgers weigeren belastng te betalen voor subsidies aan fossiele industrie

[26 mei 2022] Een groep van ruim 20 belastngplichtge Nederlanders geef vrijdag 27 mei om 12 
uur het startschot voor een belastngstaking voor klimaat. Zij weigeren om 5% van hun 
inkomstenbelastng te betalen, dat deel dat de overheid besteedt aan subsidies voor de fossiele 
industrie: bedrijven die met olie, gas en kolen werken en daarmee de klimaatcrisis nog verder 
aanjagen. De belastngstakers roepen andere Nederlanders ook dit deel (5%) van hun belastng 
niet meer te betalen, tot de fossiele subsidies stoppen. De start van de staking is bij het Ministerie 
van Financiën aan de Korte Voorhout in Den Haag. Dit ministerie gaat over de Belastngdienst. De 
afrap wordt omlijst met optredens en sprekers.

De overheid geef nog steeds subsidies aan de fossiele sector, veelal in de vorm van fnanciële 
voordelen die andere sectoren niet krijgen. Het gaat om onder meer belastngvrijstelling voor 
kerosine voor de luchtvaart, grote belastngkortngen voor grootverbruikers van energie, en subsidies
aan rafnaderijen1.

In totaal betref het een bedrag van zo’n 17,5 miljard euro per jaar, dat opgebracht wordt door 
belastngbetalers. Dit terwijl zowel de Verenigde Nates als de Europese Centrale Bank hebben 
aangegeven dat overheden geen subsidies meer dienen te verstrekken aan de fossiele industrie. VN-
voorziter António Guterres verwoordde het zelfs aldus: "Klimaatactvisten worden wel eens 
afgeschilderd als gevaarlijke radicalen. Maar de echt gevaarlijke radicalen zijn de landen die de 
producte van fossiele brandstofen verhogen."

Ongewild meebetalen
Nu de klimaatcrisis snel escaleert, zijn fossiele subsidies onacceptabel geworden, vinden de 
belastngstakers. “Ik probeer zelf zo duurzaam mogelijk te leven, ik ben klant bij een groene bank en 
een groene energieleverancier, mijn eigen pensioenfonds is vorig jaar uit fossiel gestapt. Maar 
intussen betaal ik met mijn belastnggeld ongewild mee aan het aanjagen van de klimaatcrisis. Dat 
weiger ik”, aldus Lucas Winnips, een van de initatefnemers van de belastngstaking. 

Van de totale uitgaven van de overheid gaat het om circa 5% die de fossiele industrie oneigenlijk 
bevoordeelt. “Dat is dan ook het deel van onze aanslag dat we niet gaan betalen. We trekken 5% van 
onze aanslag af. Natuurlijk betalen we als goede burger gewoon onze bijdrage aan de samenleving, 

1� htps://www.mejudice.nl/artkelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstofen-ongekend-groot



behalve het percentage dat naar het onleefaar maken van onze toekomst gaat. We verwachten dat 
veel mensen en organisates zich bij ons aansluiten.”

Subsidiekraan dicht
Geïnteresseerden kunnen op elk moment instappen. Een goed moment is direct na ontvangst van de 
defniteve aanslag. De website www.belastngstaking.nl biedt de belastngstaker een eenvoudig 
stappenplan, om bezwaar te maken en de betrefende 5% van het betaalde belastnggeld terug te 
vragen. 

De belastngstakers-voor-klimaat willen dat de overheid de subsidiekraan per direct dichtdraait. Zo 
niet, dan rekenen ze op een overeenkomst met de Belastngdienst, waarbij iedereen die bezwaar 
maakt tegen meebetalen aan de fossiele subsidies, vrijstelling krijgt. Want waarom zou Shell wel 
belastngvrijstelling krijgen en gewone burgers niet?

Geen tjd meer
Het internatonaal klimaatpanel van de VN, het IPCC, heef aangegeven dat de tjd om de 
klimaatcrisis te keren, snel opraakt. Nu al worden gemeenschappen in andere werelddelen bedreigd 
door overstromingen en hongersnood. Ook in de westerse wereld wordt het weer extremer, met de 
overstromingen in Limburg, de bosbranden in Siberië en de recordhite van bijna 50 graden in 
Canada als recente voorbeelden. 

De Belastngstaking voor Klimaat is een initatef van gewone bezorgde Nederlanders, die willen dat 
hun overheid hen beschermt en zorgt voor een leefaar Nederland, ook in de nabije toekomst.

 www.twiter.com/ikbetaalnietmee 

  htps://www.facebook.com/belastngstakingvoorklimaat
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Noot voor de redacte - niet voor publicate.

U bent van harte uitgenodigd om op vrijdag 27 mei bij de lancering van deze belastngstaking 
aanwezig te zijn, om 12 uur bij het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7, Den Haag.

Voor meer informate kijkt u op de website www.belastngstaking.nl of neemt u contact op met Anne
Hofstede, tel. 06 227 888 39 of Lucas Winnips, 06 412 19 747.

Beeldmateriaal vindt u in deze map. Na de lancering wordt deze map verder aangevuld. 
htps://drive.google.com/drive/folders/1UbXzMPeQ8czUvDAH56gkyrDZolhoQUWI?usp=sharing
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