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Dufalco Duffel  –  Verantwoording subsidies

In Het Laatste Nieuws van 17 februari 1996 lees ik vol-
gend bericht : "Met subsidies van de Vlaamse regering
bouwden het Frans-Engelse Carnaud Metalbox (CMB)
en het Nederlands-Belgische Hoogovens Aluminium
een nieuwe fabriek in Duffel : Dufalco, een ultramo-
derne hal van 165 bij 35 m, is goed voor een investering
van 1 miljard frank en (voorlopig) 21 jobs." Verder in
het bericht verneem ik dat zij met PET-film (poly-
etheen-tetreftalaat) beklede aluminiumdekseltjes fabri-
ceren, die vervolgens naar het Schotse Botcherby wor-
den verscheept waar de volledige blikjes worden
gemaakt.

Naar ik verneem heeft CMB een gelijkaardige fabriek
gehad in Mechelen-Zuid, kreeg zij hiervoor begin jaren
negentig eveneens een subsidie van de Vlaamse rege-
ring, maar sloot zij na welgeteld drie jaar het bedrijf en
verhuisde naar Engeland. Nu richt CMB, samen met
Hoogovens Aluminium, een nieuwe fabriek op,
opnieuw met subsidies.

1. Heeft CMB, toen het gevestigd was in Mechelen-
Zuid, inderdaad subsidies gekregen en inderdaad na
drie jaar het bedrijf gesloten ?

2. Is hiermee rekening gehouden bij de toewijzing van
subsidies aan Dufalco ?

3. Kan hier sprake zijn van een onterechte dubbele
subsidiëring ?

Antwoord

1. De groep Carnaud Metalbox had in Mechelen twee
vestigingen : de NV Carnaud Eurocan en de NV
Eurodeksels. Eerstgenoemde fabriceert drankblik-
jes en conservendozen en is thans nog actief. Euro-
deksels werd in 1993 overgebracht naar het Schotse
Botcherby. Aan laatstgenoemde onderneming wer-
den, in het kader van de expansiewetgeving, nooit
subsidies toegekend.

2. Dufalco, gevestigd in Duffel, is een joint-venture
tussen de NV Hoogovens Aluminium (vroeger Sidal
genoemd) en de NV Eurocan Food (die behoort tot
de groep Carnaud Metalbox). Deze onderneming,
die werd opgericht in 1993, produceert met polyes-
ter(PET)-film beklede aluminiumband die wordt
geleverd aan de in het Verenigd Koninkrijk geves-
tigde firma Eurodeksels, die er dekseltjes voor
drankblikjes uit vervaardigt. De Vlaamse regering
heeft de oprichting van de onderneming gesubsi-
dieerd wegens het milieuvriendelijke karakter van
het nieuwe produkt.

3. Aangezien de NV Eurodeksels niet werd gesubsi-
dieerd, kan er geen sprake zijn van dubbele subsi-
diëring.


