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 Strafpleiter Kris Luyckx:  
 “Niet alleen drugsdealers  
 oppakken, maar ook  
 cokegebruikers straffen” 
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Jobs zullen 
verdwijnen door 
hoge energieprijzen

Antwerpse chemie- en farmasector trekken aan alarmbel

FOTO AFP

FOTO'S BELGA, DBA, VRT - JOOST JOOSSEN
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Graaf Charles de 
Broqueville (80)
uit Mol-Postel: 
“Bescheiden 

kasteelheer met 
passie voor 

geschiedenis”
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Bruno Beeckman:

“Ik hou mijn hart vast voor 
een nucleaire escalatie” 

“Als er geen structurele oplossing wordt 
gevonden voor de hoge energieprijzen, 
zullen er jobs verdwijnen bij Antwerpse 
chemie- en farmabedrijven.” Dat zegt  
Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder 
van sectorfederatie Essenscia. Chemie- en 
farmabedrijven stellen in Vlaanderen 
rechtstreeks zo’n 65.000 mensen tewerk, 

waarvan meer dan de helft in de provincie 
Antwerpen. De sector, bekend van 
economische vaandeldragers zoals Ineos, 
Borealis en BASF, ziet haar energiekosten 
enorm stijgen door de torenhoge 
gasprijzen. Het chemiebedrijf Arlanxeo in 
Zwijndrecht kondigde in juni al aan dat het 
zeventig jobs wil schrappen. 

Vier verschillende stemmen over hetzelfde conflict, 

deel 2

RAdio 2 Blz. 2-3

Kritiek uit alle hoeken op verdwijnen van 
provinciale ochtendshows: “Heeft de VRT nog wel 
vijf zenders nodig als ze overal dezelfde 
eenheidsworst presenteert?”
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Chemie- en farmabedrijven stel-
len in Vlaanderen rechtstreeks 
zo’n 65.000 mensen tewerk, van 
wie meer dan de helft in de pro-
vincie Antwerpen. Maar de sec-
tor, die bekend is van economi-
sche vaandeldragers zoals Ineos, 
Borealis en BASF, is ook kwets-
baar: door de torenhoge gasprij-
zen zijn de energiekosten voor de 
bedrijven enorm gestegen. Hylke 
Vandenbussche, professor Inter-
nationale Economie aan de KU 
Leuven, zegt zelfs dat er “slacht-
offers zullen vallen bij bedrijven 
die zeer veel energie gebruiken, 
zoals de chemie.” 

Hoe groot is het probleem van 
de hoge energiekosten in de 
chemie- en farmasector vandaag?
Yves Verschueren: “Het pro-

bleem is groot, want we zijn een 
uitermate energie-intensieve sec-
tor. Gas is bij ons niet alleen een 
energiebron, maar ook een 
grondstof. Natuurlijk stijgen de 
energiekosten ook bij de bedrij-

ven in onze buurlanden. Maar de 
bedrijven uit bijvoorbeeld Ant-
werpen concurreren ook met be-
drijven uit de Verenigde Staten en 
de Golfregio. Daar is energie veel 
goedkoper en dat zal wellicht nog 
lang zo blijven. Daardoor dreigen 
onder meer Antwerpse chemie- 
en farmabedrijven opdrachten te 
verliezen aan het buitenland.”

Het chemiebedrijf Arlanxeo in 
Zwijndrecht kondigde in juni aan 
dat het zeventig jobs wil 
schrappen. De hoge energieprijzen 
spelen daarbij een rol. Volgen er 
nog meer bedrijven?

“Ik hoop van niet, maar Arlanxeo 
is inderdaad een voorbeeld van 
de impact die de hoge energieprij-
zen kunnen hebben. Kijk, als de 
energieprijzen gedurende een 
jaar heel hoog zouden zijn, dan 
kunnen veel bedrijven uit onze 
sector de crisis misschien nog uit-
zweten. Maar ik vrees dat de gas-
prijzen door de oorlog in Oekraï-
ne nog veel langer heel hoog zul-
len zijn. En dan moeten er dus 
oplossingen komen.”

Welke oplossingen stelt u voor?
“De Europese Commissie moet 

aan onder meer Noorwegen en de 
Verenigde Staten vragen om soli-
dair te zijn en om hun gasprijzen 
voor Europa te verlagen. Die lan-
den halen enorme extra winsten 

uit de gasexport naar Europa. Er 
is veel internationale solidariteit 
tegenover de Russische agressie 
in Oekraïne. Waarom kan de soli-
dariteit op het vlak van mensen-
rechten niet worden doorgetrok-
ken naar de energielevering? De-
ze energiecrisis treft vooral de 
Europese Unie. Dan mogen we 
van onze strategische bondgeno-
ten toch verwachten dat ze ook 
solidariteit tonen naar Europa 
toe, en onze gezinnen en bedrij-
ven geen woekerprijzen aanreke-
nen.”

Is dat wel realistisch? Amerikaanse 
chemiebedrijven kunnen door 
hun lagere energiekosten veel 
goed koper produceren dan hun 
Europese concurrenten. Waarom 
zou de Amerikaanse overheid 
dan plots goedkoop gas verkopen 
aan Europa?

“De Verenigde Staten heeft er 
geen baat bij om de industrie van 
een bondgenoot volledig onder-
uit te halen. Trouwens, veel grote 
Amerikaanse bedrijven hebben 
belangrijke nederzettingen in Eu-
ropa. Een lagere gasprijs in Euro-
pa is dus ook in het belang van de 
Verenigde Staten zelf.”

Ziet u nog andere mogelijkheden? 
“Er zijn nog twee andere maatre-

gelen die kunnen worden geno-
men. Europa zou de prijs voor 

“Zonder structurele 
oplossing voor 
de hoge energie -
prijzen zullen er 
jobs verdwijnen”
“Als er geen structurele oplossing 
wordt gevonden voor de hoge 
energieprijzen, zullen er jobs 
verdwijnen bij Antwerpse chemie- 
en farmabedrijven.” Dat zegt 
Yves Verschueren, gedelegeerd 
bestuurder van sectorfederatie 
Essenscia. 

INTERVIEW 

YVEs VErschuErEn, topman van Essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie,       

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia. FOTO BELGA
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Spring binnen bij musea en cultuurhuizen 

en laat je verrassen op 2 Antwerpse pleinen.
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“Het probleem is 
groot, want we 
zijn een uitermate 
energie-intensieve 
sector. Gas is 
bij ons niet alleen 
een energiebron, 
maar ook 
een grondstof.”

“De Antwerpse 
bedrijven 
concurreren 
ook met bedrijven 
uit de Verenigde 
Staten en 
de Golfregio. 
Daar is energie 
veel goedkoper.”

“Waarom kan 
de internationale 
solidariteit op 
het vlak van 
mensenrechten 
niet worden 
doorgetrokken 
naar de 
energielevering?”

e,        trekt onomwonden aan de alarmbel

CO2-uitstootrechten tijdelijk moe-
ten verlagen. Dat zit zo: vandaag 
produceren veel elektriciteitspro-
ducenten meer steenkool, omdat 
het veel goedkoper is dan gas. 
Maar steenkool is vervuilender, 
dus producenten stoten meer CO2 
uit. Dan hebben ze dus meer CO2-
uitstootrechten nodig. Dat bete-
kent dat die uitstootrechten duur-
der worden, ook voor chemiebe-
drijven. Europa moet de prijs voor 
de CO2-uitstoot voor bedrijven tij-
delijk verlagen, natuurlijk zonder 
de aanpak van de klimaatuitda-
ging op lange termijn uit het oog 
te verliezen. Een andere maatre-
gel situeert zich op federaal ni-
veau: er moet nu echt werk wor-
den gemaakt van het langer open-
houden van de kerncentrales 
Doel 4 en Tihange 3. Daarover be-
staat een principeakkoord met 
uitbater Engie, maar dat akkoord 
is nog niet uitgewerkt.”

Stel dat van uw voorstellen 
niets in huis komt. Wat zijn dan 
de gevolgen voor de chemie- en 
farmasector?

“Als er geen structurele oplos-
sing wordt gevonden voor de ho-
ge energieprijzen, zullen er jobs 
verdwijnen bij Belgische en Ant-
werpse chemie- en farmabedrij-
ven. Daar ben ik zeker van.”

Naast de hoge energiekosten 
kampen bedrijven ook met steeds 
hogere loonkosten, vooral door 
de automatische loonindexering, 
waarbij de lonen stijgen als 
producten in de winkel duurder 
worden. Hoe groot is dat 
probleem?

“We moeten erkennen dat de au-
tomatische loonindexering de 
koopkracht van burgers be-
schermt tegen de hoge inflatie. 
Dat is een verdienste, maar het 
zijn wel de bedrijven die de hoge-
re lonen in deze ongeziene ener-
giecrisis moeten betalen. Het zou 
voor ons dus moeilijk te begrijpen 
zijn dat de vakbonden in de ko-
mende loononderhandelingen 
extra opslag vragen bovenop de 
index.”

Antwerpse klimaatactiviste Anuna De Wever stopt bij Youth for Climate

“Politieke carrière is nu niet aan 
de orde, maar blijft wel een optie”

MILIEU

Anuna De Wever (21) heeft 
via Instagram laten weten dat 
ze afstand neemt van Youth for 
Climate. “Na vier jaar is het tijd 
om me meer te focussen op mijn 
prioriteiten binnen de strijd voor 
klimaatrechtvaardigheid, en dat 
is vooral het politieke luik”, 
zegt ze. “De situatie wordt 
steeds ernstiger. We hebben echt 
een ambitieuzer klimaatbeleid 
nodig.”

Toen ze in 2020 voor enkele 
maanden stage ging lopen bij de 
groene fractie in het Europees 
Parlement, heeft ze als woord-
voerder van YFC een stap opzij-
gezet. Via Instagram heeft ze nu 
laten weten dat ze zich helemaal 
terugtrekt uit de jongerenbewe-
ging. “Ik doe dit niet uit onvrede 
over de gang van zaken. Het is 
gewoon tijd voor een andere 
richting, een andere focus en 
andere prioriteiten”, zegt ze in 
een reactie. “Na de Global Strike 
in maart ben ik beginnen voelen 
dat ik verdere, specifiekere stap-
pen moest nemen. Ik wil me veel 
meer focussen op mijn prioritei-
ten binnen de strijd voor kli-
maatrechtvaardigheid, en dat is 
vooral het politieke luik.” 

“Systeemverandering” 
“We hebben echt een ambitieu-

zer en structureel klimaatbeleid 
nodig”, pleit Anuna strijdvaar-
dig. “Ik wil meewerken aan een 
systeemverandering, en dus ook 
aan de hele puzzel van mensen-
rechten, klimaatvluchtelingen 
en klimaatrechtvaardigheid. Ik 
heb me enkele maanden gele-
den al intern teruggetrokken uit 

YFC en veel tijd en energie ge-
stoken in internationale projec-
ten waarop ik me nu verder wil 
focussen. Welke projecten dat 
zijn, zal ik binnenkort kunnen 
vertellen.” Of Anuna De Wever 
denkt aan een politieke carriè-
re? “Dat is op dit moment niet 
aan de orde, maar het is zeker 
wel een optie.” 

“Ik begin binnenkort aan mijn 
derde bachelor Social Sciences 
aan de VUB en doe nu een stage 
bij Climate Action Network Eu-
rope. Ik wil altijd op de plek zijn 
waar ik de meeste impact heb. 
Voorlopig is dat nog niet in de 
politiek.” Anuna benadrukt nog 
hoe trots ze is op wat YFC heeft 
gerealiseerd. “Zowel in de natio-
nale als in de internationale 
campagnes heeft YFC enorm 
veel bereikt. Ik hoop dat jonge-
ren zich blijven engageren en 
blijven vechten voor een betere 
wereld en een leefbare toe-
komst. De situatie wordt steeds 
ernstiger, dus we hebben echt 
iedereen nodig, op veel verschil-
lende manieren. Ik blijf mijn ac-
tivisme voortzetten, maar op 
een andere manier en met ande-
re prioriteiten.” (kvh) 

Anuna De Wever was 18 toen 
ze in 2019 mee aan de wieg 
stond van de klimaatbeweging 
Youth for Climate (YFC), een re-
actie op de klimaatstakingen 
van de Zweedse Greta Thun-
berg. Ze ontpopte zich snel als 
trekker en woordvoerder van 
YFC en wist duizenden jongeren 
te overtuigen van de urgentie 
van de klimaatverandering en 
deel te nemen aan spijbelacties 
en klimaatbetogingen. Anuna 
heeft altijd een grote schare fans 
gehad, maar kreeg ook veel kri-
tiek te verduren. In 2019 bij-
voorbeeld werd ze tijdens Clap 
for Climate op Pukkelpop stevig 
uitgejouwd en later ook lastig-
gevallen. 

Anuna De Wever trekt zich terug uit Youth for Climate: “Ik doe dit niet uit onvrede.” FOTO  BELGA


