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Splitsing van de energiebedrijven?
Het kabinet Balkenende wil onze energiebedrijven splitsen. In een bedrijf dat het netwerk
beheert (transport en distributie) en een zelfstandig commercieel bedrijf (productie en
levering). Lijkt logisch.

Waarom wil dit kabinet eigenlijk splitsen?
Europa schrijft juridische en administratieve splitsing voor. Daar voldoen de Nederlandse
energiebedrijven al lang aan. Maar nu wil onze regering nog een stap verder: ook splitsing op
eigendomsniveau. Met als doel: meer concurrentie en dus lagere prijzen.

Maar levert splitsen dan eerlijke concurrentie op?
Nee dus. Nederland is juist de enige in Europa die wil splitsen. De andere Europese landen
piekeren er niet over. Van eerlijke concurrentie is dus helemaal geen sprake. De nu zo
gezonde Nederlandse bedrijven worden verzwakt, terwijl de buitenlandse energiereuzen
alleen maar sterker worden.

En de energieprijzen?
Die zullen na een splitsing alleen maar stijgen. U gaat nog meer betalen voor uw energie.
De splitsing alleen al kost miljoenen euro’s. Omgerekend zo’n 52 euro per huishouden. En
onze bedrijven zijn na splitsing zo klein en verzwakt dat ze een makkelijke prooi zijn voor
buitenlandse energiereuzen. Maar die willen dan natuurlijk wel snel rendement zien uit hun
investeringen. Reken maar dat er prijsverhogingen komen.

Waarom deze flyer?
Deze flyer komt van de ondernemingsraden van de energiebedrijven Essent, Nuon,
Eneco en Delta. Duizenden medewerkers maken zich de grootste zorgen om hun
baan, als de splitsing van hun bedrijven doorgaat. Daarom geven wij dit noodsignaal
aan de samenleving en aan de politiek. Via deze flyer, onze website, dagbladen, radio
en andere acties blijven we vechten voor onze banen. Kijk voor meer informatie op
www.splitsingnee.nl.
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1 WERKGELEGENHEID IN ENERGIE? VERGEET HET MAAR!
Onze banen worden opgeofferd als de politiek onze bedrijven gaat splitsen. Gulzige,
buitenlandse energiereuzen staan al te trappelen om de bedrijven over te nemen. Zo verliest
Nederland tienduizenden banen.
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DUURZAME ENERGIE? VERGEET HET MAAR!

Na buitenlandse overnames kunnen we investeringen in ons klimaat en energiebesparing
op onze buik schrijven. Straks beslissen Parijs, Berlijn of Moskou over de duurzame
energievoorziening in Nederland. En die investeren veel liever in hun eigen land.

3 BETAALBARE ENERGIE? VERGEET HET MAAR!

Energie is al niet goedkoop. En de tarieven worden nu nog verder omhoog gejaagd. De
splitsing alleen zal al honderden miljoenen euro’s kosten. En door buitenlandse overnames
raakt Nederland alle grip op de energieprijzen kwijt. Wie gaat dat betalen?
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NEDERLAND ENERGIELAND? VERGEET HET MAAR!
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EERLIJKE CONCURRENTIE? VERGEET HET MAAR!

Nederland verliest wéér een gezonde bedrijfstak aan het buitenland. Na ABN-Amro en na
KLM, staat nu de energiesector in de uitverkoop. Alle hoogwaardige banen, kennis, expertise
en investeringen gaan voorgoed voor Nederland verloren.

Waarom splitsen? Andere Europese landen splitsen ook niet. Frankrijk en Duitsland zijn
zelfs fel tegen. Hoezo eerlijke concurrentie? Dit verzwakt juist de concurrentiepositie van de
Nederlandse energiesector!
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