
Open Brief 
 

Beste Ministers, stop met het voeren van een roekeloos energiebeleid dat onze 
welvaart in gevaar brengt! 

 
 

Wij, de bedrijfsleiders uit de textiel-, hout- en meubelindustrie, verenigd in Fedustria, zijn zeer bezorgd over 
de dure energiekosten. Wij worden niet alleen geconfronteerd met de stijgende inflatie met een groot 
gevaar voor een loonkostenontsporing via de automatische loonindexering, maar ook met een 
energiebeleid dat ronduit roekeloos wordt gevoerd. En dat bovendien een bedreiging vormt voor de 
maakindustrie.   
 

Hoge energiekosten zijn een grote zorg voor 8 op 10 bedrijfsleiders 
In een bevraging van Fedustria meldt 82 % van de bedrijfsleiders dat de huidige hoge en alsmaar stijgende 
energiekosten een grote zorg zijn die de rendabiliteit fundamenteel ondermijnt. Het is wel de industrie 
die zorgt voor de welvaart in ons land, vooral dankzij de grote exportgerichtheid. Die welvaartscreatie wordt 
nu door de energiecrisis bedreigd. 
 
7 op 10 ondernemers liggen wakker van de kernuitstap 
Bovendien is het huidig energiebeleid dat nu gevoerd wordt risicovol voor de toekomstige 
energiebevoorrading. De industrie kan niet optimaal werken wanneer de stroomleveringen niet absoluut 
gegarandeerd zijn. De volledige kernuitstap is in dat kader onbegrijpelijk. Kernenergie staat nog voor zowat 
de helft van de huidige elektriciteitsproductie in België. Deze zorgt niet alleen voor zekerheid van 
stroomleveringen, maar is ook een goedkope energiebron én klimaatvriendelijk vermits de productie van 
elektriciteit uit kernenergie CO2-arm is.  
 

“De volledige kernuitstap is voor een grote meerderheid van ons, 
industriële ondernemers, onbegrijpelijk en roekeloos.” 
 
Energieafhankelijkheid = energie-onzekerheid 
Bovendien is het evenmin begrijpelijk dat ter vervanging van de kerncentrales er fossiele centrales op 
basis van gas en zelfs sterk verouderde en vervuilende turbojets zullen worden gesubsidieerd, waarvan 
de elektriciteitsverbruiker of belastingbetaler de extra kost moeten betalen. Met de bedenking dat die 
overheden de burger niet langer willen toelaten om gas te gebruiken. Twee maten en twee gewichten. Met 
bovendien de geopolitieke bedenking dat de gasleveringen in handen zijn van autoritaire regimes die de 
EU kunnen chanteren met beperkingen van de gasaanvoer, waardoor onze energieafhankelijkheid en dus 
energie-onzekerheid sterk toeneemt. 
 
Beperk de prijsstijgingen van energie en hou minstens 2 kerncentrales minimum 10 jaar langer open! 
Beste Ministers, wij vragen dat u dringend ingrijpt om de prijsstijgingen van energie te beperken en de 
energiebevoorrading te verzekeren. Wij vragen daarom uitdrukkelijk dat minstens de jongste 2 
kerncentrales nog minimum 10 jaar langer zouden openblijven, precies om ervoor te zorgen dat de 
energiebevoorrading gegarandeerd én betaalbaar blijft. Tegelijk winnen we de broodnodige tijd om de 
gewenste energietransitie met succes te kunnen doorvoeren. We moeten ons behoeden voor een té 
ambitieus maar onrealistisch energiebeleid dat de industriële welvaartscreatie ondermijnt. De tijd dringt.  
 
De ondertekenaars zijn de bedrijfsleiders uit de textiel-, hout- en meubelindustrie, verenigd in 
sectorfederatie Fedustria. 
 
Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België zo’n 1.700 ondernemingen 
(waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen meer dan 36.300 directe jobs creëren en een omzet halen van 8,9 miljard euro, waarvan ca. 
70 % uit export. De hout- en meubelbedrijven halen een omzet van 5 miljard euro en stellen 17.550 werknemers tewerk in 1.100 bedrijven. 
Daarnaast vertegenwoordigt Fedustria ook de houtinvoerhandel (ca. 40 bedrijven) met een omzet van ca. 700 miljoen euro. De textielindustrie 
is goed voor een omzet van 4 miljard euro met 580 bedrijven en zo’n 18.760 werknemers. 

 


