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Open brief or’s tegen CO2-heffing

Klimaatbeleid moet
wel betaalbaar blijven
Or-voorzitters van grote bedrijven hebben zich in een open brief
aan de politiek verzet tegen een CO2-heffing. Ze vragen aandacht
voor wat de industrie al doet om de uitstoot van broeikasgas CO2
te verminderen.
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productie van schonere diesel en kerosine. We voelen echt een grote verantwoordelijkheid. Sinds 1990 heeft de industrie zijn CO2-uitstoot al met 32
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