ABVV vergeet de tewerkstelling
Brussel, 19 juni 2018 – Volgens het ABVV betalen bedrijven in Vlaanderen te weinig voor openbare
dienstverplichtingen op elektriciteit. Een onkundige uitspraak, zo zegt Febeliec. De federatie van
industriële energieverbruikers wijst er op dat de competitiviteit van de industrie nu al ernstig bedreigd is.
Dit kost ons land duizenden jobs.
Het ABVV vraagt een andere verdeling van de kosten van het energiebeleid tussen de gezinnen en de
bedrijven. Zo zou vandaag een gemiddeld gezin 150 keer méér bijdragen dan een bedrijf. Deze cijfers kloppen
volgens Febeliec totaal niet, omdat het verbruik van een gezin nu éénmaal vele malen kleiner is dan dat van
een industrieel bedrijf. Zo nemen de grootste industriële bedrijven in België tot ruim 300.000 keer méér
stroom af dan een gemiddeld gezin. ‘Het ABVV bewijst de werkgelegenheid een slecht dienst met dit soort
stellingnames’, aldus Peter Claes, directeur van Febeliec. ’Nog hogere elektriciteitsprijzen ontmoedigen
nieuwe investeringen in dit land en jagen de bedrijven weg. Dat gaat banen kosten.’
Studies van Deloitte en PwC tonen duidelijk aan dat er wel degelijk een concurrentiehandicap bestaat voor
bepaalde industriële activiteiten in ons land. Deloitte berekende dat deze handicap voor de grootste
bedrijven 10 à 40% bedraagt t.o.v. het gemiddelde van de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Voor Febeliec kan
de enige conclusie van een discussie over de belastingen op elektriciteit dan ook zijn dat de kost voor de
bedrijven verder moet dalen.
Febeliec is bereid het debat over de energiekosten aan te gaan, vertrekkende van de volgende bedenkingen:
-

-

-

Laat ons er samen voor zorgen dat de totale kost van het energiebeleid zo laag mogelijk blijft, o.m. door
het verder verlagen van de subsidies en het vermijden van bijkomende steun voor de bouw van nieuwe
centrales en dat, zoals ook voorgesteld door Minister Tommelein, het financieren van sommige aspecten
van het beleid vanuit andere bronnen gebeurt (bv. de begroting).
Febeliec blijft aandringen op de noodzaak om een energienorm in te voeren in ons land, waarbij de
energieprijzen voor onze bedrijven vergeleken worden met die in onze buurlanden en maatregelen
worden getroffen wanneer een concurrentiehandicap wordt vastgesteld. Febeliec merkt ook op dat de
gezinnen via de automatische indexering van lonen en uitkeringen al sinds jaar en dag worden
gecompenseerd voor alle stijgingen van de prijs van elektriciteit en aardgas. De indexering fungeert voor
gezinnen dan ook als een energienorm.
Een recente studie van VIVES KULeuven toont aan dat de hoge elektriciteitsprijzen in ons land wel degelijk
een belangrijk economisch impact hebben. Zo kost elke handicap van 10% op het vlak van de
elektriciteitskosten ons land liefst 12.000 jobs en jaarlijks 550 miljoen euro aan investeringen. Febeliec
roept het ABVV er dan ook toe op de tewerkstelling in ons land mee te stimuleren door haar eis tot
competitieve energieprijzen voor de industrie te steunen.
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Febeliec vertegenwoordigt de industriële energieverbruikers in België. Zij ijvert voor competitieve prijzen voor elektriciteit en
aardgas voor industriële activiteiten in België, en voor een verbeterde bevoorradingszekerheid in energie. Febeliec telt als leden 7
sectorfederaties (chemie en life sciences, glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en houtverwerking, baksteen,
bouwmaterialen) en 28 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bekaert,
Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Lanxess, NLMK Belgium,
Nyrstar Belgium, Oleon, Praxair, Sol, Tessenderlo Group, Thy-Marcinelle, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova
en Yara). Samen vertegenwoordigen zij ruim 80% van het industriële verbruik van elektriciteit en aardgas in België en zo’n 230.000
industriële jobs.

