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De Algemene vergadering van Febeliec heeft beslist haar structuur te versterken. De federatie 
van de grootverbruikers van elektriciteit en aardgas wenst met nog meer slagkracht en efficiëntie 
te kunnen ijveren voor de volgende twee doelstellingen: 
 

- competitieve prijzen voor het industrieel gebruik van elektriciteit en aardgas; 
- bevordering van de bevoorradingszekerheid in energie van ons land. 

 
Febeliec stelt inderdaad vast dat de vrijmaking van de markten voor elektriciteit en aardgas 
totnogtoe noch in België, noch in Europa heeft geleid tot daadwerkelijke concurrentie en tot de 
nagestreefde eengemaakte Europese markten. De prijzen zijn integendeel in ons land de laatste 
jaren gestegen tot een niveau dat voor de industrie, en a fortiori de energie-intensieve bedrijven, 
een bedreiging betekent voor hun concurrentiepositie. Febeliec zal daarom, meer nog dan in het 
verleden, maatregelen uitwerken die de concurrentie op de energiemarkten moeten doen 
toenemen. In afwachting daarvan zullen overgangsmaatregelen worden voorgesteld die moeten 
leiden tot correcte prijzen voor elektriciteit en aardgas voor de grootverbruikers.  
 
Daarnaast ging de bevoorradingszekerheid van ons land de laatste jaren sterk achteruit: België 
was vóór de vrijmaking een netto-exporteur van elektriciteit, maar dient vandaag meer dan 10% 
van haar verbruik in te voeren uit het buitenland. Febeliec zal daarom ijveren voor een klimaat 
dat investeringen in de netwerken en in bijkomende productiecapaciteit voor elektriciteit 
stimuleert. 
 
Bovendien stelt Febeliec vast dat het energiebeleid sterk in belang is toegenomen, en dat de 
energiekosten een steeds grotere impact uitoefenen op de competitiviteit van de ondernemingen. 
Daarbij worden de argumenten en discussies steeds technischer en complexer, wat ook van de 
verbruikers een alsmaar toenemende inspanning vraagt om de dossiers grondig voor te 
bereiden, en om coherente en krachtige standpunten in te nemen.  
 
De federatie heeft daartoe een aantal wijzigingen aangebracht in haar statuten die het 
beslissingsproces binnen de organisatie moeten stroomlijnen. Bovendien worden de middelen 
fors uitgebreid, zowel financieel als op het vlak van de expertise. 
 
Zo heeft Febeliec Peter Claes, momenteel directeur-generaal van essenscia en vice-voorzitter 
van Febeliec, aangeduid om de dagelijkse leiding en de coördinatie van de activiteiten op zich te 
nemen. Hij zal een beroep kunnen doen op de expertise van experten van de Febeliec-leden om 
een competentiecentrum inzake energie op te richten voor het geheel van de betrokken sectoren. 
 
Het voorzitterschap wordt toevertrouwd aan dhr. Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van 
essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences.  
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