
 
 

 

Persbericht – 7/06/2013 
 

Febeliec lanceert debat over beheersing van de vraag naar elektriciteit 
 
Er verschijnen steeds meer energiebronnen die met tussenpozen elektriciteit leveren (voornamelijk zonne- 
en windenergie) en bovendien blijven investeringen in nieuwe centrales die wel op elk moment stroom 
kunnen leveren uit. Dat leidt in heel Europa en dus ook in België tot groeiende onzekerheid of er wel altijd 
genoeg stroom zal zijn en tot vragen naar steun voor de bouw van nieuwe centrales. Dit vormt een bron 
van bezorgdheid voor de netbeheerders, de regulatoren en de overheden in de Europese Unie.  

 
Zowel grote als kleine elektriciteitsgebruikers, zowel dus de industrie als de gewone consument, kunnen 
bijdragen tot de stabiliteit van het net door hun verbruik te flexibiliseren en gepland te reageren op 
mogelijke tekorten bij piekverbruik. De grootste verbruikers doen dit al via de markt en via afschakelbare 
contracten met de netbeheerder. Hierdoor kunnen ze hun flexibiliteit niet alleen omzetten in een 
economisch voordeel, maar tegelijk ook bijdragen tot de bevoorradingszekerheid. 
 
Daarom organiseert Febeliec, de federatie van de industriële verbruikers van elektriciteit en aardgas in ons 
land, op maandag 10 juni a.s. een infodag over de mogelijkheden van "demand response" in België. 

 
Febeliec beoogt met deze infosessie in de eerste plaats de bedrijven te sensibiliseren voor de 
mogelijkheden op dit vlak, en brengt in één dag alle belangrijke actoren samen: 

·         de beheerder van het hoogspanningsnet (Elia), 
·         de elektriciteitsbeurs (Belpex), 
·         de ARP’s (Access Responsible Parties), die verantwoordelijk zijn voor het evenwicht van injectie 

en afname van hun klanten, 
·         de verbruikers, 
·         de aggregatoren, die kleinere volumes (ook van KMO’s, administratieve gebouwen en 

gezinnen) kunnen bundelen tot grotere en zo belangrijke marktspelers kunnen worden, 
·         de overheid, met name staatssecretaris voor Energie, Melchior Wathelet. 

  
Febeliec wil op die manier aantonen dat vraagbeheersing wel degelijk kan bijdragen tot het vermijden van 
investeringen in centrales die slechts enkele uren per jaar moeten draaien om het piekverbruik op te 
vangen.  
Zo was in heel het jaar 2012 in totaal gedurende slechts 13 uur behoefte aan de “laatste” 400 MW, het 
vermogen van een standaard gasgestookte centrale. Het bouwen van een nieuwe eenheid van die omvang 
zou zo’n 400 miljoen euro kosten (*), een dure investering voor 13 uur productie per jaar…  
Febeliec werkt samen met de betrokken partijen aan nieuwe producten die additionele flexibiliteit bij de 
verbruikers kan vrijmaken. 
  
Indien u interesse heeft in deze studiedag kunt u contact opnemen met Peter Claes, Febeliec op het 
nummer 0496 59 36 20 of via febeliec@febeliec.be. Het volledige programma vindt u op de website van 
Febeliec www.febeliec.be. 
  
Perscontact :  
Op de Beeck & Partners 
Thérèse van Bellinghen 
0475/47.82.33 
  
(*) geschatte kost van een gasgestookte centrale met gecombineerde cyclus (CCGT) 
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