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Maar niet van het tafeltje naast ons

We leven met z’n allen in uitdagende tijden. Een tijd waarin we de toekomst voor de generaties
na ons gaan bepalen. Ondanks COVID-19 heerst er een breed gedragen besef dat een forse
bijdrage aan een beter klimaat van essentieel belang is voor onze toekomst.
Ook de levensmiddelensector begrijpt dat er een stap extra gezet moet worden. De sector
steunt het principe van een brede bijdrage aan de energietransitie en is een van de koplopers
wat betreft CO2-reductie1.
Volledige energietransitie mogelijk maken
Levensmiddelenbedrijven investeren in verduurzaming en steeds meer bedrijven hebben de
ambitie volledig CO2-neutraal te worden. Voor de levensmiddelenbedrijven wordt het door
de huidige regeling echter moeilijker gemaakt om die ambities waar te maken.
Bedrijven betalen een Opslag Duurzame Energie (ODE) waarmee de subsidie Stimulering
Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) wordt gefinancierd. Hieruit worden
technieken gesubsidieerd om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat klinkt goed en dat principe
steunen wij. Echter, sinds vorig jaar betalen sommige levensmiddelenbedrijven tot 400% meer
ODE heffing, terwijl de gemiddelde toename in de industrie 140% bedraagt2. De grote
industrieën die draaien op olie en steenkool zijn vrijgesteld van de heffing.

Deze ongelijkheid wordt verder vergroot door het gegeven dat de levensmiddelensector
nauwelijks aanspraak kan maken op de subsidies. Geen sigaar dus. Zelfs niet uit eigen doos.
Deze situatie van hoge bijdrages leidt ertoe dat het geld dat wij hard nodig hebben om onze
eigen duurzaamheidsambities waar te maken, in feite terecht komt op het bord van de buren.
Voorstel voor oplossingen
De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) gaat graag samen met haar
leden de uitdagingen voor de komende jaren aan. Samen willen wij de lat hoger leggen om
de energietransitie te realiseren. En wij zijn bereid faire bijdrages te leveren via de ODE.
Daarmee bedoelen wij dus niet een extra bijdrage van € 200.000,- door een bakkerij
met 110 medewerkers, zoals nu de realiteit is.
Onze eigen rekening betalen wij graag. Niet die van andere tafeltjes. De FNLI roept dan ook op
tot een eerlijker inrichting van energieheffingen en -subsidies in Nederland waardoor wij de
energietransitie daadwerkelijk kunnen realiseren. Wij nodigen onszelf graag uit op de koffie
bij de onderhandelaars en de informateur om onze gedachtes en concrete voorstellen tot
oplossingen toe te lichten. Wij zullen de koekjes meenemen.
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De FNLI is de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor verwerkende en importerende bedrijven en branches in
de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De FNLI vertegenwoordigt circa 500 bedrijven (multinational, midcap en mkb)
en 18 brancheorganisaties. Met een productieaandeel van 21% in de totale industriële productie, is de voedings- en
drankensector de grootste industriële sector in Nederland. Een industrie die zorgt voor 149.000 directe banen, goed is
voor 4% van het BBP en daarmee een steunpilaar is van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt.

1 Onderzoek van de Nederlandse Emissieautoriteit: Hoe CO2-effi ciënt is de Nederlandse industrie? waarin de structurele CO2-afname bevestigd wordt (20 augustus 2020)
2 Onderzoek van CE Delft: Syntheserapport ODE-impact - Eff ecten op kosten en reductie CO2 (september 2020)

