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Tegen eind 2019 moeten de lidstaten van de Europese Unie 

hun definitieve plannen overmaken aan de EU. De burger 

krijgt inspraak, via de bevraging  vraagt men uw voorstellen, 

bemerkingen en standpunten. Dit is een gelegenheid om uw 

kritisch standpunt kenbaar te maken. De bevraging loopt tot 

15 juli 2019 en duurt 10 à 15 minuten. Doet u ook mee? 

 

Opvragen bevraging >> 

http://www.nationaalenergieklimaatplan.be/  

 

Om kritisch te antwoorden gebruik  hiervoor onderstaande  info. 

 

 

Teveel CO₂-uitstoot door de mens zou leiden tot klimaatverandering. Maar is dat echt waar? 

Bedenk dit even. Er zit slechts 0,038% CO₂ in de lucht waarvan de mens slechts 0,00152% 

produceert, namelijk 4% van 0,038%. Meer dan 90 % komt 

van andere bronnen, waarop de mens geen invloed heeft 

(zeeën, vulkanen, fauna, bosbranden). En deze zeer geringe 

hoeveelheid moet verantwoordelijk zijn voor de 

klimaatverandering?  

 

Klimaatverandering door de mens bestaat niet. Vervuiling van 

het milieu echter wel.  

De meest vervuilende producten (windmolens, zonnepanelen) 

worden zonder enige vervuilingsnormen gerecycleerd.  

 

Goed om te weten. Want de kosten van een verkeerd milieubeleid verarmt de bevolking en komt 

enkel de multinationals ten goede. Blijf gaan voor het milieu, zonder in de ‘klimaatleugen’ mee te 

gaan. ‘Versoberen’ is een werkwoord dat onze ‘groene aarde’ zeker ten goede zal komen. Het 

brengt de natuur dichter bij de mens. 

 

http://www.nationaalenergieklimaatplan.be/


Het verweer tegen de klimaatleugen. Bron >> 

Hoe duurzaam zijn de zonnepanelen eigenlijk. Bron >> 

 

Nieuwe studie stelt dat elektrische wagen hogere CO2-uitstoot heeft dan dieselwagen. Bron >> 

De gevaren en de schaduwzijden van elektrische voertuigen. Bron >>  

Groene energie nog steeds niet rendabel.  Bron >> 

 

Ik word gek van die windmolens. Ze veroorzaken geluidsoverlast. Bron >>  

 

Naar een verstandige energietransitie. Kernenergie is groene energie. Bron >> 

Smeltende gletsjers … veroorzaakt door de mens? Bron >> 

 

Klimaatinterview, Gerard Bodifee  Bron >>   

Plasma Magnetische Energieën, De revolutie van Mehran Keshe  Bron >>  

Europese wet tegen pesticiden afgezwakt: ‘Commissie kiest kant van de industrie, niet van de 

volksgezondheid’. Bron >> 

 

Stuur gerust artikelen door die ons helpen bij het invullen van deze 

bevraging.  

Stuurt u ook de bevraging door naar derden? 

Dank alvast voor uw medewerking.  

Samen sterk! 

http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20Verweer%20tegen%20de%20klimaathype.pdf
http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/HOE%20DUURZAAM%20ZIJN%20DE%20ZONNEPANELEN%20EIGENLIJK.pdf
https://www.hln.be/auto/nieuwe-studie-stelt-dat-elektrische-wagen-hogere-co2-uitstoot-heeft-dan-dieselwagen~a34a5fe6/
http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Gevaren%20elektrische%20mobiliteit.pdf
http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Groene%20energie%20nog%20steeds%20niet%20rendabel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XhFLCJRWNqQ&feature=share&fbclid=IwAR3CLS3LMwr-TOfdJz04HsT-FJuaKRLytQTfK1oq0YZzqhFTsybcGvfusTQ
https://doorbraak.be/kernenergie-groene-energie/
https://www.kla.tv/12471?fbclid=IwAR3IE6fl-IhAE8y_Z9ZmbW3Y1ZAAnF5QUqcB5CQhLKJTLHE4leg8ChGAqf8
http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Gerard%20Bodif%C3%A9e.pdf
http://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Plasma%20magnetische%20energie.pdf
https://www.knack.be/nieuws/europa/europese-wet-tegen-pesticiden-afgezwakt-commissie-kiest-kant-van-industrie-niet-van-volksgezondheid/article-news-1462245.html?utm_medium=social_knack&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR26sHseAbBzvVJjNpeCrmydAsmZSHKKLA8xxh6WrwN5LwCz9Mk-uFZDucY#Echobox=1557467729

