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Excellentie,
De FNV streeft naar een ambitieus klimaatbeleid en een energietransitie, op een sociaal verantwoorde
manier. De FNV maakt zich ook sterk voor verdere energiebesparing, hergebruik van grondstoffen en
gebruik van duurzame energiebronnen, terwijl er tegelijkertijd wordt ingezet op behoud van
werkgelegenheid, echte CO2-besparing, groene banen, kwaliteit van werken en solidariteit.
Op 12 februari 2021 heeft de FNV twee brieven geschreven over de importheffing op afval. Helaas is
op beide brieven nooit een reactie gekomen vanuit het Ministerie van Economische zaken en Klimaat
en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U ontvangt beide brieven als bijlage. Onze FNVleden werkzaam op de afvalenergiecentrales zijn zeer teleurgesteld en boos over de houding en
opstelling vanuit de politiek.
In beide brieven staat heel duidelijk waarom de importheffing niet werkt en wat de gevolgen hiervan
zijn en wat de impact is op de werkgelegenheid.
De importheffing zet een hoop mensen in de kou en stuurt aan op een koude sanering van een kwart
van de banen in de branche. De importheffing is per 1 januari 2020 ingevoerd om de import van afval
economisch onmogelijk te maken. Voor 2022 zijn er geen belastingopbrengsten meer begroot voor de
importheffing, omdat de import van afval dan helemaal zou moeten zijn gestopt. Dat zou betekenen
dat een kwart van de aanvoer van afvalenergiecentrales tegen die tijd onmogelijk zou moeten zijn,
waardoor een deel noodgedwongen hun poorten zullen moeten sluiten. Er zullen dan veel banen
verloren gaan. Het gaat waarschijnlijk om 7500 werknemers bij de afvalbedrijven en bij gelieerde
transport-, onderhouds- en schoonmaakbedrijven. Daarnaast zal Nederland nog meer moeite hebben
om haar hernieuwbare energiedoelstellingen te behalen en leidt de importheffing volgens onderzoek
van TNO tot 937.000 ton meer CO2-uitstoot. Deze maatregel is niet solidair richting deze
toonaangevende branche en haar werknemers, maar zeker ook niet naar andere Europese landen.
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Nederlandse afvalenergiecentrales helpen andere landen met de verwerking van 1,5 tot 2 miljoen ton
restafval, terwijl Nederland weer dankbaar 19,5 miljoen ton andere soorten afval in het buitenland
laat verwerken, waar Nederland onvoldoende verwerkingsmogelijkheden voor heeft.
Hierbij roept de FNV u op om aan ons schriftelijk te bevestigen dat de importheffing op afval per 1
januari 2022 wordt ingetrokken.

Indien wij vóór dinsdag 18 mei 2021 om 15.00 uur van u geen schriftelijke reactie hebben
ontvangen, waaruit blijkt dat u akkoord gaat met onze eis, dient u rekening te houden met door
de FNV uit te roepen en te organiseren acties, waaronder werkonderbrekingen op
afvalenergiecentrales.
De FNV is voornemens om in elk geval op 20 mei a.s. werkonderbrekingen te organiseren bij alle
afvalenergiecentrales. De FNV zal daarbij niet alleen de leden werkzaam bij de afvalenergiecentrales
oproepen, maar ook de gelieerde werknemers werkzaam bij Transport, Onderhoud en
Schoonmaakbedrijven oproepen om het werk neer te leggen.

Graag vernemen wij van u.

Hoogachtend,

Zakaria Boufangacha
Arbeidsvoorwaardencoördinator FNV

Hanan Yagoubi
FNV-bestuurder Afval en milieu

