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Geachte heer Kamp, 

 
De voorziene sluiting van kolengestookte energiecentrales zal naast de positieve bijdrage aan 
het milieu tevens negatieve aspecten voor de werkgelegenheid betekenen. 
 
Niet alleen wordt het personeel dat direct werkzaam is in de kolencentrales met werkloosheid 
bedreigd, het geldt eveneens voor personeel dat in de voorgaande en achterliggende keten 
werkzaam is. Het in opdracht van het ministerie van EZ gemaakte rapport van Basis & Beleid is 
hier helder over, 2700 mensen zullen minimaal hun werk verliezen. 
 
Het rapport is eveneens helder over de stelling die nogal eens wordt geponeerd dat het gebruik 
van duurzame energie ook veel banen gaat opleveren. Dit is dus niet het geval. 
 
Het rapport bevestigt onze stelling dat het nog maar de vraag is of de overcompleet geworden 
werknemers 1-op-1 over kunnen stappen. Net zoals de FNV gaat ook de onderzoeker daarvan 
niet uit. In het “worst case scenario” dient dan ook rekening gehouden te worden met minimaal 
2700 werknemers waarvoor een oplossing dient te worden gezocht. 
 
Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen de FNV, de werkgevers uit de kolenoverslag 
sector en werkgevers uit de energiesector. Dat overleg heeft geresulteerd in een gezamenlijke 
oproep aan de Nederlandse staat. 
 
De kern van de oproep (zie bijlage) is dat ieder mens gebaat is bij een beter milieu en het ook 
logisch is dat alle partijen hieraan een belangrijke bijdrage moeten leveren. Echter de belangen 
van werknemers en bedrijven dienen ook betrokken te worden bij een eventueel politiek 
besluit inzake verdere verduurzaming van onze energievoorziening waaronder het (vervroegd) 
uitfaseren van kolencentrales. Werkgevers en de FNV zijn van mening dat er  
voldoende financiële compensatie vanuit de Nederlandse Staat beschikbaar gesteld moet  
worden om de gevolgen voor het verlies van werkgelegenheid op te vangen en doen daarom 
een gezamenlijke oproep aan de politiek van Nederland om deze financiële middelen ter 
beschikking te stellen, zodat werkzekerheid en inkomenszekerheid gewaarborgd zijn.  
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In deze gezamenlijke oproep verwijzen ook de ondertekenaars van werkgeverszijde naar het 
plan van de FNV om te komen tot een landelijk sector overstijgend compensatiefonds.  
 
Voor de FNV is het een conditio sine qua non dat met het nemen van een besluit om 
kolencentrales te sluiten tevens een besluit wordt genomen om een fonds op te richten waarin  
voldoende middelen zijn gereserveerd om de eerder genoemde werkzekerheid en inkomens 
zekerheid te waarborgen.  
 
De FNV heeft een soortgelijk fonds voor ogen als destijds bij het sluiten van de mijnen is 
opgericht om mijnwerkers door middel van maatwerk naar ander werk te begeleiden en/of hun 
inkomen te waarborgen. Vanuit dit paritair bestuurde fonds kunnen onder meer (maar niet 
limitatief) middelen ter beschikking worden gesteld voor om- bij- en herscholing, begeleiding 
naar ander werk, het aanvullen van een uitkering of elders minder te verdienen loon en het 
voorkomen van een pensioenbreuk en pensioengat. 
 
De FNV is van mening dat ten behoeve van dit fonds een bedrag van 800 miljoen euro 
beschikbaar dient te worden gesteld door de overheid. Uiteraard is de FNV zich ervan bewust 
dat dit een aanzienlijk bedrag is maar ook dat zijn kosten die het verbeteren van het milieu met 
zich meebrengt. Het kan immers niet zo zijn dat de sociale gevolgen voor werknemers als 
gevolg van het verbeteren van het milieu voor rekening moeten komen van 2700 mensen 
terwijl 17 miljoen Nederlanders en komende generaties profijt van deze maatregel hebben.  
 
De FNV wenst inzichtelijk te maken hoe tot dit bedrag is gekomen.  
 
Het rapport van Basis en Beleid, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is 
opgesteld, geeft aan dat er twee scenario’s denkbaar zijn; 
 
Scenario 1 (alleen verlies kolen voor centrales) waarbij circa 2632 werknemers hun baan 
kunnen kwijt raken. 
 
Scenario 2 (plus spin-off) waarbij circa 2784 werknemers hun baan kunnen kwijt raken. 
 
Voorts is uitgegaan van een “worst case scenario” waarbij geen van de betrokken medewerkers 
een andere baan zal vinden. Uiteraard zal dat niet het geval zijn maar wij zijn van mening dat 
beter kan worden uitgegaan van een te ruime reservering dan een te krappe. 
 
Verder is uitgegaan van gemiddeld bruto jaarsalaris van € 75.000,00. Dat lijkt fors maar niet 
vergeten dient te worden dat over het algemeen de betrokken werknemers in het volcontinue 
systeem werken met de daarbij behorende toeslagen.  
 
Niet alleen is van belang wat het bruto jaarloon is, evenzo is van belang wat de werkgever thans 
bijdraagt aan de pensioenopbouw. Als gezegd dient ook een pensioengat/breuk 
gecompenseerd te worden. Het bedrag dat thans door de werkgever wordt bijgedragen aan de 
pensioenopbouw (gemiddeld 18%) dient dan ook te worden opgeteld bij het als uitgangspunt 
genomen gemiddelde bruto jaarloon.  
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Het gemiddeld jaarloon inclusief werkgeverspremie pensioenlasten komt uit op € 86.160 per 
werknemer per jaar. ( € 75000 - € 13000 (franchise) x 18% = 11.160). 
 
Bij de het bruto jaarsalaris inclusief pensioenpremie moet nog een bedrag van € 3.562 zijnde de 
kosten van de werkgeversbijdrage aan de zorgpremie worden opgeteld zijnde 6.75% over het 
maximale SV loon. ( 6.75% x € 52.763)      
 
Uitgegaan is verder van een periode van gemiddeld drie jaar waarin (volledige) 
compensatie/ondersteuning moet plaatsvinden. 
 
Scenario 1 gaat ervan uit dat 2632 mensen hun baan kwijt zullen raken.  
 
In dit geval zal - nog steeds uitgaande van het “worst case scenario”- een bedrag van  
€ 708. 444.912 moeten worden gereserveerd 
 
Aan jaarloon € 86.100 x 2632 x  3 jaar    €   680.319.360 
Aan werkgeversbijdrage Zorgpremie 3.562 x 2632 x 3jaar €     28.125. 552 
 
Scenario 2 gaat ervan uit dat 2784 mensen hun baan kwijt zullen raken. In dit geval zal - nog 
steeds uitgaande van het “worst case scenario”- een bedrag van € 748.857.024 moeten worden 
gereserveerd. 
 
Aan jaarloon  € 86.100 x 2784 x 3 jaar                   €  719.107.200 
Aan werkgeversbijdrage Zorgpremie 3.562 x 2784 x 3 jaar      €     29.749.824 
 
De FNV heeft van haar leden in de betreffende sectoren de opdracht gekregen de eventuele 
inkomensgevolgen voor de werknemers en hun gezinnen als gevolg van de (vervroegde) 
uitfasering van de kolencentrales te repareren. 
 
Wij zijn voor een beter milieu. En als daar de sluiting van de kolencentrales of andere 
alternatieven aan bijdragen dan steunt de FNV dat, MITS de belangen van onze leden die in 
deze sector en achterliggende keten op de onderwerpen werkzekerheid en inkomenszekerheid 
gewaarborgd worden door middel van financiële compensatie op een wijze die wij voorstaan. 
 
De bedrijven in de keten van de kolencentrales hebben in de afgelopen jaren grote 
investeringen gedaan om een belangrijke bijdrage te leveren aan de energievoorziening van 
Nederland en daarbuiten in Europa.  
 
Binnen de bedrijven in de genoemde sectoren zijn het de werknemers geweest die de 
energievoorziening voor alle burgers in Nederland en elders in Europa mogelijk hebben 
gemaakt.  
 
De FNV en haar leden zullen dan ook niet zwijgzaam en lijdzaam toezien hoe het milieu wordt 
verbeterd, terwijl werknemers, en dus onze leden, het gelag betalen en zonder een fatsoenlijke 
compensatie aan de dijk worden gezet.  
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De politiek, bedrijfsleven en de overheid namen hun verantwoordelijkheid door maatregelen te 
nemen teneinde vervuilende energieopwekking te stoppen en de kolencentrales te sluiten.  Wij 
gaan ervan uit dat de politiek en de overheid ook hun verantwoordelijkheid nemen om deze 
werknemers te compenseren en hen en hun gezinnen niet in de kou te zetten.  
 

 

Hoogachtend, 

 

Mede namens 

 

Cees Bos vakbondsbestuurder FNV Havens 

Ruud Cornelisse vakbondsbestuurder FNV publiek belang 

Ruud Wennekes  vakbondsbestuurder FNV Havens 

 

Roel Berghuis 

Sectorhoofd Vervoer 

 

Roel.berghuis@fnv.nl 

Tel 06-22788521 
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