
Steun de werknemers van de afvalenergiecentrales in de strijd voor baan- en milieubehoud 

Per 1 januari 2020 is de importheffing op afval ingevoerd. Werknemers van de afvalenergiecentrales 

(AECs) maken zich zorgen over de gevolgen op de werkgelegenheid en het klimaat. De importheffing 

lijkt aan te sturen op een koude sanering van de branche onder het mom van klimaatbeleid. De 

importheffing was bedoeld om 0,2 Mton CO2-uitstoot in 2020 te besparen ten behoeve van het 

Urgenda-vonnis. Onderzoeken van TNO, CE Delft, PwC en Eunomia tonen echter aan dat de 

gewenste besparing in Nederland uitblijft en de importheffing in Europa zelfs tot meer CO2-uitstoot 

zal leiden. En de afvalbedrijven worden financieel hard geraakt zodat investeringen in meer plastic 

recycling, luierrecycling, stadsverwarming, stoomleveringen, etc. onder druk komen te staan. Dat kan 

toch niet de bedoeling zijn van deze heffing? De FNV deelt die zorgen en ziet graag behoud van 

werkgelegenheid voor deze werknemers en een gezond klimaat voor iedereen! U ook? 

Werknemers van de AECs laten van zich horen op dinsdag 25 mei 2021 

Op 27 mei a.s. vindt er een Commissiedebat Circulaire Economie plaats. Voorafgaand aan dit 

Kamerdebat organiseren werknemers van AECs op 25 mei een manifestatie in de vorm van een 

milieuplein, waarbij wij de Tweede Kamer graag een petitie aanbieden. Deze manifestatie vindt 

plaats op het Plein in Den Haag. We kunnen alle steun gebruiken. Zeker die van betrokken politici / 

Tweede Kamerleden en hun medewerkers. Kom ook en laat zien dat je de werknemers van AECs en 

het klimaat steunt. 

Maar liefst 7500 werknemers dreigen hun baan te verliezen wanneer de Regering zich niet aan zijn 

afspraken houdt. De afvalsector heeft een alternatief plan ingediend om wel de beoogde 0,2 Mton 

CO2-uitstoot te besparen met behoud van werkgelegenheid. Dit plan is in opdracht van het Ministerie 

door CE Delft gevalideerd. Ook de 

financiële dekking is geen probleem. 

Het was de verwachting dat de 

import per 1 januari 2022 zou zijn 

opgedroogd waardoor er ook geen 

opbrengsten meer voor 2022 begroot 

zijn. Het enige wat nog nodig is om de 

importheffing per 1 januari a.s. in te 

trekken en daarmee het verlies van 

banen en klimaatverandering tegen te 

gaan is politieke wil. En daar komt u 

om de hoek kijken. Het is voor ons 

duidelijk dat de overheid geen 

openheid van zaken wil geven over de 

importheffing en aanstuurt op een 

koude sanering. Documenten die 

CDA-Kamerleden meermalen over de 

importheffing hebben opgevraagd 

worden nog steeds niet aan de 

Tweede Kamer verstrekt. Was u op de 

hoogte van de negatieve bij-effecten 

toen de importheffing in de Kamer ter 

stemming werd gebracht?  

Weggelakt fiche over importheffing 



Met deze manifestatie willen wij u duidelijk maken welke activiteiten allemaal worden ontplooid 

door de afvalbedrijven om klimaatverandering tegen te gaan en hoe trots de medewerkers hier op 

zijn. Medewerkers willen dat er naar hen geluisterd wordt. Dat is hun goed recht. Hiermee laten we 

meteen zien wat er straks verloren zal gaan voor Nederland als de plannen vanuit beide Ministeries 

(Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken & Klimaat) daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het zet 

de hele sector (inzamelaars, recyclers, afvalenergiecentrales) een paar stappen terug in het 

realiseren van de doelstellingen van circulariteit, energietransitie en klimaat. Het is nog niet te laat, 

laat je informeren, draai de beslissing terug. 

U geeft als Tweede Kamerlid toch wel gehoor aan deze uitnodiging en u laat de werknemers a.u.b. 
toch niet in de kou staan? Laat het me per mail weten of ik op uw aanwezigheid kan rekenen zodat u 
ook de werknemers een hard onder de riem kan steken. Ook als u niet komt, wordt een hart onder 
de riem middels een reply zeer gewaardeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hanan Yagoubi 
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