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Plan Wathelet om elektriciteitstekort op te vangen  

leidt tot onnodige kostenstijgingen  
Keuze gascentrales is te duur en belemmert goedkopere, nieuwe technologie 

  
Brussel, 6 juli 2013. Het uitgangspunt van het Plan Wathelet dat gisteren goedgekeurd werd tijdens 
het kernkabinet, is dat er tot 2018 een energietekort zal zijn. Als oplossing stelt de Staatssecretaris 
onder meer de bouw van 2 nieuwe gascentrales voor, een investering van zo’n 400 miljoen euro per 
eenheid. Febeliec, de vereniging van industriële energiegebruikers, vraagt zich af waarom de 
Staatssecretaris zo’n enorme uitgave plant om een eventueel tekort gedurende 10 à 40 uur per jaar 
op te vangen. "Dit is als schieten met een kanon op een mug." zegt Peter Claes, directeur van 
Febeliec. “Het is onrustwekkend dat de Staatssecretaris gascentrales wil subsidiëren die de 
elektriciteit bij ons nog duurder zal maken tegenover de buurlanden. Eerder dit jaar toonde een 
Deloitte-studie aan dat de Belgische industrie nu al kampt met een concurrentiehandicap van 12 tot 
45% ten opzichte van onze buurlanden. Er zijn betere, goedkopere en meer vooruitziende 
oplossingen.” 
  
Alternatieven voor gascentrale 
Febeliec wijst op een aantal andere mogelijkheden om de elektriciteitsbevoorrading te verzekeren. 
Peter Claes: "De industrie kan op piekmomenten het energieverbruik terugschroeven zodat tekorten 
vermeden kunnen worden. Een tijdelijk tekort van enkele tientallen uren per jaar kan makkelijk 
opgevangen worden als grote industriële verbruikers hun verbruik een beetje terugschroeven. Dankzij 
deze inspanning van de industrie, die uiteraard in overleg met de bedrijven wordt georganiseerd, zou 
iedereen thuis zijn elektrische toestellen gewoon kunnen blijven gebruiken." 
  
Een ander alternatief is investeren in meer importcapaciteit, zoals nu al gebeurt met het 
Braboproject in de Antwerpse haven. Dit project verbetert de mogelijkheden tot Europese 
marktwerking en draagt zo bij tot de bevoorradingszekerheid van ons land. Het stoppen met 
overmatige subsidies van groene stroom (die niet altijd beschikbaar is), het ter beschikking stellen 
van een productiecentrale voor noodgevallen aan netwerkbeheerder Elia en het stimuleren van de 
ontwikkeling van betaalbare mogelijkheden voor de opslag van elektriciteit behoren ook nog tot de 
alternatieven 
  
Subsidie belemmert ontwikkeling alternatieve oplossingen 
Febeliec is ook bekommerd over de marktverstorende gevolgen van de monstersubsidies voor de 
gascentrale. “Door nieuwe centrales te steunen, zal niemand nog spontaan investeren; iedereen zal 
wachten op overheidsgaranties. Dit is het einde van de vrije investeringsmarkt. Bovendien ontstaat 
oneerlijke concurrentie ten opzichte van wie zelf geïnvesteerd heeft in gascentrales en daarvoor geen 
subsidies of garanties gekregen heeft." aldus Peter Claes. “Dit belemmert de ontwikkeling van 
goedkopere, innovatieve oplossingen die meer afgestemd zijn op de toekomstige werking van de 
markt. Het gevolg voor de eindverbruikers is nefast. Die nieuwe oplossingen zijn nu net wat we nodig 
hebben. Maar de Staatsecretaris ontmoedigt elke investering erin. En dat is dus op termijn een echte 
bedreiging van de bevoorradingszekerheid." Febeliec vreest dan ook dat de Staatssecretaris op 
termijn het omgekeerde effect zal bereiken dan wat hij beoogt, namelijk het verzekeren van de 
elektriciteitsbevoorrading. 
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Over Febeliec 
Febeliec vertegenwoordigt de industriële energieverbruikers in België. Zij ijvert voor competitieve prijzen voor elektriciteit en 
aardgas voor industriële activiteiten in België, en voor een verbeterde bevoorradingszekerheid in energie. Febeliec telt als 
leden 7 sectorfederaties (chemie en life sciences, staal, glas, papierdeeg & papier, cement, extractieve nijverheid, textiel en 
houtverwerking) en 23 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer 
Antwerpen, Bekaert, Borealis Polymers, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, 
Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, Solvay, Tessenderlo Chemie, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin en Yara). Samen 
vertegenwoordigen zij ruim 80% van het industriële verbruik van elektriciteit en aardgas in België en zo’n 230.000 industriële 
jobs. 

 


