Petitie
Steun Sustainabilism – ga voor “Duurzaam, dus niet duur”
Geachte volksvertegenwoordigers,
Al vijftig jaar wordt aan duurzaamheidsbeleid vorm gegeven. Na al die jaren ideeën opperen en
plannen maken om duurzame productie en consumptie van duurzame producten te realiseren, is
het resultaat zeer teleurstellend. De verkoop en ontwikkeling van duurzame producten is nog
steeds zeer beperkt. De belangrijkste reden is dat niet-duurzame producten goedkoper zijn dan
duurzame producten en dat het koopgedrag van de consument bij uitstek gericht is op goedkope
producten. Ook aan de kant van producenten, handel en retail is er geen prikkel om voor duurzaam
te gaan omdat omzetgroei en winstmaximalisatie eenvoudiger bereikt worden met goedkopere
niet-duurzame producten dan met duurdere duurzame varianten.
Dat duurzame producten duurder zijn dan niet-duurzame producten is doordat veel externe kosten
onterecht niet opgenomen zijn in de prijs van de niet-duurzame producten. Bovendien speelt mee
dat duurzame producten vanwege het geringe marktaandeel niet kunnen profiteren van
schaalvoordelen.
We weten onderhand dat het systeem van productie en consumptie van niet-duurzame producten
niet houdbaar is. Het gaat ten koste van klimaat, natuur, biodiversiteit, gezondheid en welvaart en
welzijn voor iedereen.
Het moet dus anders. Het roer moet om. Maar hoe?
De noodzakelijke systeemverandering is Sustainabilism.




De kern van Sustainabilism is dat zaken die we niet willen, duurder worden gemaakt. Dat lijkt
ons heel logisch en zeer terecht. Daarmee is Sustainabilism dus anders dan de gebruikelijke
aanpak om zaken die we wel willen, tijdelijk goedkoper te maken (met subsidies of btwverlaging). Deze laatste aanpak heeft tot nu toe laten zien geen blijvende impact te hebben op
duurzaamheid, maar wel veel belastinggeld te kosten.
Bovendien moet bij Sustainabilism de beprijzing op het consumentenproduct plaatsvinden en
niet door heffingen in het productieproces. Dit voorkomt dat productie naar het buitenland
verplaatst wordt en dat consumenten goedkope geïmporteerde niet-duurzame producten
kopen.

Kort samengevat, met Sustainabilism willen we dat accijnzen geheven worden op niet-duurzame
producten, in die mate dat duurzame producten goedkoper worden dan niet-duurzame producten.
De prijs-gedreven consument zal dan alleen nog maar duurzame producten kopen en productie,
handel en retail zullen massaal overschakelen op duurzaam. Immers daar ligt vanaf nu de vraag van
de consument. Tegelijkertijd zal door schaalvoordelen de prijs van duurzame producten veel lager
worden en zullen onderzoeksgelden van bedrijven en instellingen aangewend worden om nog
duurzamere en goedkopere producten te maken. Wij noemen dit Duurzaam, dus niet duur.
Het vliegwiel dat in werking wordt gezet met Sustainabilism is enorm en eindelijk zal er op korte
termijn daadwerkelijk sprake zijn van een 100% duurzame samenleving.
Wij roepen u op Sustainabilism zo snel als mogelijk wettelijk in te voeren.

