
Klimaatakkoord / Klimaattafels / Klimaatwet. 

Na het Klimaatverdrag van Parijs was het Nederlandse Kabinet aan zet, om de daarin gestelde eisen 
te vertalen naar realistische wetten, eisen, voorstellen, maatregelen, enz. In het regeerakkoord is 
opgenomen, dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen (= CO2, methaan, enz.) met 25% zal worden 
verminderd. De rechter heeft in de rechtszaak van de actiegroep “Urgenda” tegen de Staat bepaald, 
dat het huidige beleid onvoldoende is, om deze doelen te halen. 
De scholieren-demonstraties (gesteund door wel 123 wetenschappers) onderstrepen dit. 

Al voor die tijd was Ed Nijpels, al dan niet op verzoek van Rutte, met een aantal belanghebbende 
groeperingen/elitaire burgers aan de slag gegaan met zijn “Klimaattafels”, om buiten de Tweede 
Kamer óm een Nederlandse Klimaatwet op te stellen. Dit elitaire initiatief is een soort ongewenste, 
elitaire “Doe democratie” in het groot en vormt een directe aantasting van de wetgevende taak van 
de Tweede Kamer, die hiermee de 2e.Kamer voor voldongen feiten stelt, die dan gedwongen is, om 
daar mee in te stemmen. 
Anders dan de politiek wil doen geloven, is hier niet sprake van een brede maatschappelijke discussie 
en/of overleg en besluitvorming, maar is hier een select elitair gezelschap met gelijke doelen, 
normen en belangen; het is beslist geen afspiegeling van de samenleving/Volk, integendeel. 
In dit overleg zitten: op winst beluste ondernemingen, groepen, die lobbyen voor windenergie, 
zonnepanelen, bedrijven, die CO2 kunnen afvangen en/of opslaan in de Aarde, klimaat-ontkenners, 
mensen, die gericht zijn op economische groei, grote agrarische industriëlen en hun LTO., enz. 
Anders denkende mensen werden geweerd; ze werden beschouwd als ongewenste stoorzenders.  
Zie Krantenartikel, “Standenstaat, oud en nieuw” en “Nederlandse elite ontbeert onbehagen”. 

Deze Klimaatwet blijkt dus net als het Klimaatverdrag van Parijs slechts een bewuste truc, om onder 
het mom van klimaat beheersing, de industrie, intensieve veehouderij, de economie in het algemeen 
een stevige opkikker/een financiële impuls te geven, waarvan de kosten worden afgewenteld op de 
burgers/het Volk en de Natuur en Milieu, die net als altijd, achteruitgaan door economische groei. 
Zie Krantenartikelen: “De Klimaatwet is symboolpolitiek”, “Bevolking moet transitie betalen” en 
“Kabinet doet nog te weinig, om klimaatdoelen te bereiken”. 
Natuurlijk daalt hiermee het vertrouwen van het Volk; sterker nog: het Volk begint in te zien, dat de 
regering/de politiek als een omgekeerde Robin Hood, het geld te stelen van de ‘armen’ en het te 
geven aan de ‘rijken’ (afschaffing van de dividendbelasting). Goed beschouwd is dit pure corruptie! 

Ook dit is het gevolg van het neoliberale geloof en dito neoliberaal beleid. 
Zelfs de Staatcommissie voor Parlementair Onderzoek verklaarde/waarschuwde bij monde van 
voorzitter, Johan Remkes, dat het zo niet langer kan. De politiek moet meer luisteren náár en 
aandacht hebben vóór het Volk. Het politieke systeem/stelsel moet veranderen. 
Maar, anders dan Remkes c.s. misschien denken, zal de neoliberale macht zich niet van binnenuit 
kunnen/willen veranderen.  
Enerzijds is dit uitgesloten, omdat men te veel verstrengeld is met de belangen van de ondernemers. 
Anderzijds, omdat men nu eenmaal niet van zijn neoliberale geloof, kan/wil vallen. 

Het is nu tijd voor fundamentele verandering van uit het Volk. De gele hesjes in Frakrijk en de 
stakende scholieren, met steun van vele wetenschappers, enz. zijn duidelijke voorboden….. 
Het is tijd voor het Nieuw Nederlands Kiesstelsel + Referenda  en het daarmee één geheel zijnde 
Hiërarchisch Model van Verantwoordelijkheid en Mandatering.


