PERSBRIEFING
Gesubsidieerd verbranden van hout treft gewone burger tweemaal:
2.800 jobs rechtstreeks op de helling én stijging van de energiefactuur met 328 miljoen euro op jaarbasis in
Vlaanderen

Meer dan 2.800 jobs komen binnen de sector van het “houten plaatmateriaal” onder druk te staan door de aanhoudende
politiek van het gesubsidieerd verbranden van hout. Deze subsidiepolitiek zorgt ervoor dat de platenbedrijven voor hun
grondstof voortdurend moeten concurreren met de energieproducenten. Het gaat hier bovendien om een oneerlijke
concurrentie tussen enerzijds een gesubsidieerde sector (energieproducenten) en anderzijds een niet-gesubsidieerde sector
(platenbedrijven). En geen of onvoldoende grondstof betekent voor de platenbedrijven geen productie, wat op termijn gelijk
staat met het genoodzaakt verdwijnen van tewerkstelling én van een ganse sector.
De sector van het “houten plaatmateriaal” groepeert momenteel nog drie grote producenten van houten platen (spaanplaat,
MDF en OSB) – waarvan 2 in Vlaanderen – die alle drie samen werk bieden aan 2800 personen. Een groot deel van deze
productie vindt zijn weg naar de veredelaars, die deze platen dan bekleden met bv. fineer, melamine of laminaat om vervolgens
verder te worden ingezet als bouwmateriaal of in de productie van meubels, vloer- en wandbekleding... In totaal kan men
binnen de ruime platensector dus spreken van een directe en indirecte werkgelegenheid van meer dan 2.800 jobs die onder
druk komen te staan.
Maar daar blijft het niet bij: door het verlenen van groenestroomcertificaten aan de energiesector voor het verbranden van
hout, wordt noch de energiefactuur van bedrijven, noch die van de consument, er goedkoper op: alle Vlamingen samen zullen
per jaar 328 miljoen euro extra moeten betalen voor hun energie.
Sociale catastrofe
Door het gebrek aan hout op de Belgische markt, komt de goede werking van de platenbedrijven in het gedrang: het systeem
van (volcontinue) ploegenarbeid wordt verstoord, er dient meer en meer een beroep te worden gedaan op tijdelijke
werkloosheid, klanten beginnen meer en meer vragen te stellen, levertermijnen kunnen niet worden gegarandeerd, enz. Filip De
Jaeger, adjunct-directeur-generaal van Fedustria, de textiel-, hout- en meubelfederatie, verduidelijkt: “Deze situatie is niet
langer houdbaar. Het aanhoudende gebrek aan grondstof voor productie leidt tot het in vraag stellen van de levensvatbaarheid
van de platensector in België. Het verdwijnen van de platensector in België zou niet alleen een sociale catastrofe betekenen voor
alle mensen die in de sector zelf tewerkgesteld zijn, maar eveneens voor de ganse houtverwerkende industrie, die voor een
groot deel van zijn producten is aangewezen op toelevering vanuit de platensector.”
Grondig verstoorde (hout)markt
In het kader van het behalen van de vooropgestelde Kyoto-doelstellingen en de daaraan gekoppelde handel in
“groenestroomcertificaten”, wordt steeds meer en meer biomassa (lees: hout) gebruikt om rechtstreeks te verbranden en er
“groene energie” mee te produceren. Dit maakt dat de bomen, in plaats van te worden verzaagd en gebruikt als grondstof voor
houten producten, rechtstreeks worden opgestookt in zogenaamde “biomassacentrales”. Hierdoor moeten de platenbedrijven
steeds meer concurreren met de energiesector voor hun grondstof hout. Een uiterst scheefgetrokken marktbeeld is het
resultaat.
Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, verduidelijkt: “De energiesector kan juist omwille van de gulle subsidiepolitiek van de
overheid steeds meer betalen voor hout als brandstof dan de platenindustrie voor hout als grondstof. Gevolg: krapte op de
markt leidt tot woekerprijzen voor hout. En het zijn niet alleen de bedrijven die het gelag moeten betalen. Onrechtstreeks zal
ook de consument in zijn portemonnee worden getroffen, want het ziet er naar uit dat de energiefactuur van alle Vlamingen
samen in totaal met 328 miljoen euro per jaar zal stijgen ten gevolge van de aanhoudende subsidiepolitiek van
groenestroomcertificaten voor het rechtstreeks verbranden van hout.”
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“Groene” energie?
Rechtstreeks gebruik van hout als brandstof is zeker niet de meest ecologische of economische oplossing. Bij de verwerking van
hout tot houten producten blijft de koolstof gestockeerd in het hout en dit gedurende de ganse levensduur van het houten
product. Nadien kan de energie nog altijd worden gerecupereerd. Dat is de reden waarom de houtsector al sinds jaar en dag
pleit voor een “gefaseerd” gebruik van hout: hout eerst zoveel mogelijk inzetten als grondstof om er houten producten mee te
maken en pas op het einde van de levensduur – na hergebruik en recyclage – overgaan tot verbranding van de restproducten die
niet meer kunnen worden ingeschakeld als grondstof. Op die manier dragen hout en houten producten bij tot het tegenhouden
van de klimaatverandering. Door meer hout te gebruiken timmeren we overigens mee aan een beter klimaat: bomen geven
namelijk niet enkel zuurstof vrij en slaan koolstof op, maar tevens vereist hout – in tegenstelling tot andere materialen – weinig
energie bij de verwerking.
De gesubsidieerde verbrandingspolitiek van de grondstof hout heeft ook nog een pervers neveneffect: door de krapte op de
houtmarkt, zijn bedrijven meer dan ooit genoodzaakt de grondstof vanop steeds grotere afstand aan te voeren, wat de
milieuvoordelen van het materiaal benadeelt.
Oproep voor afschaffen subsidies
Het gesubsidieerd verbranden van de grondstof hout is noch op sociaal, noch op economisch, noch op ecologisch vlak te
verantwoorden als “duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen”. Niet alleen de betrokken platenbedrijven, maar
ook de gewone burgers betalen het gelag van een absurd systeem, dat door de overheid kunstmatig in stand wordt gehouden.
Fedustria pleit dan ook meer dan ooit tevoren voor het afschaffen van alle mogelijke subsidies die het rechtstreeks verbranden
van hout ondersteunen.
Van de komende Vlaamse regering verwacht de sector alvast dat marktverstorende subsidies worden geschrapt en een beleid
wordt gevoerd dat echt duurzaam is; en dus rekening houdt met de drie pijlers van duurzaamheid (sociaal, economisch en
ecologisch). Kosten kunnen ook niet zomaar op de Vlaamse burgers en bedrijven worden afgewenteld.
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Fedustria is de beroepsorganisatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelfabrikanten en vertegenwoordigt in België een 2.030
ondernemingen (vooral kmo’s), die samen ruim 40.300 directe jobs creëren en een omzet halen van 10,4 miljard euro, waarvan
ca. 70% uit export. De hout- en meubelbedrijven halen een omzet van 4,8 miljard euro met ca. 1.330 bedrijven. Textiel haalt
5,6 miljard euro omzet met ca. 700 bedrijven.
Deze persbriefing kadert in de guerilla-actie “De grote boodschap”. Voor meer informatie over deze guerilla-actie (evenals de
exacte locatie) kan u terecht bij Fedustria, Filip De Jaeger, gsm 0486 898 184. Zie ook: www.degroteboodschap.be
@DeBoodschap2014 (https://twitter.com/DeBoodschap2014)
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