
 
 

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 24 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. 
 

Dringend werk maken van een energiebeleid voor de industrie 
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Persbericht - Brussel, 7 oktober 2013. Energiebeleid en industriebeleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Indien de Europese en Belgische overheden werk willen maken van een industriële relance, zullen ze ook een 
coherenter, krachtdadiger en efficiënter energiebeleid moeten voeren. Voor Febeliec moet hiertoe de prioriteit 
voor België gaan naar competitieve prijzen via de invoering van een energienorm , naar het afstemmen van de 
belastingen op energieverbruik op het niveau van onze buurlanden en naar het creëren van een klimaat dat 
investeringen in leveringszekere capaciteit stimuleert.  
 

Dringende nood aan energienorm 
De absolute prioriteit voor de volgende federale en gewestregeringen moet gaan naar het terugdringen van de 
energiekost voor de industriële gebruikers. Febeliec stelt voor om, naar het voorbeeld van de loonnorm, een 
energienorm in te voeren. Een onafhankelijk instantie dient hierbij de prijsevoluties op te volgen van elektriciteit en 
aardgas in België en in Duitsland, Frankrijk en Nederland, inclusief netkosten en belastingen, en maatregelen voor te 
stellen indien de Belgische prijzen uit de pas lopen. De energienorm zou bovendien duidelijk moeten specifiëren 
binnen welke termijn deze maatregelen moeten worden geïmplementeerd.  
 
De kostenverlaging voor de industrie voor de offshore in de 2

de
 helft van 2013 is zeker een stap in de goede richting. 

Febeliec dringt echter aan op de dringende bevestiging van deze maatregel voor de toekomst, dit om de visibiliteit op 
de evolutie van de elektriciteitskost te vergroten en het investeringsklimaat voor industriële investeringen in ons land 
te verbeteren.  
 

De schaduwzijde van het groene succesverhaal 
In de drie gewesten van ons land werd de laatste jaren zeer snel vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van groene 
stroom uit hernieuwbare energiebronnen. De resultaten zijn indrukwekkend en overtreffen de meeste verwachtingen 
van enkele jaren geleden. Voor Febeliec mag de meerkost hiervan evenwel niet méér bedragen dan in de buurlanden.  
 
- In Vlaanderen liep de kost van de steun aan groene stroom in 2012 op tot 1 miljard euro ten laste van de Vlaamse 

elektriciteitsverbruiker. De totale waarde van de geleverde energie bedroeg een kleine 2,5 miljard euro. De 
groene stroom leverde 13 % van het totale verbruik, maar we betaalden er een extra-kost van 40 % voor ten 
opzichte van de marktwaarde.  

- In Wallonië heeft de snelle ontwikkeling van zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen het 
certificatensysteem grondig ontwricht. De minimumsteun die Elia vergoedt voor de inkoop van certificaten, is dan 
ook geëxplodeerd in de afgelopen maanden tot onhoudbare niveaus voor de industriële gebruikers op het 
distributie- en lokale transportnet. Febeliec vraagt de onmiddellijke uitvoering van het akkoord van 7/02/2013 
binnen de Waalse regering met het oog op de degressiviteit van deze meerkost.  

- Wind- en zonne-installaties leiden tot schommelingen op het net en moeten door Elia tegen steeds toenemende 
kosten worden opgevangen; daarbij verhogen zij het risico op stroomonderbrekingen.  

- Groene stroom krijgt voorrang op het net, wat leidt tot minder draaiuren voor klassieke, hoofdzakelijk 
gasgestookte centrales, die op hun beurt hun rendabiliteit zien dalen en steunmaatregelen vragen.  

 
Febeliec staat open voor elke technologie, maar vraagt een consistent beleid op basis van een evenwicht tussen 
bevoorradingszekerheid, competitiviteit en impact op milieu. Febeliec stelt een 10-puntenplan voor, dat o.m. mikt op 
Europese marktintegratie, meer en betere grensoverschrijdende verbindingen en een vlotte toegang van 
vraagbeheersing tot de markt, zonder bijkomende marktverstoringen en gericht op een verdere marktintegratie.  
 
Febeliec vraagt ook bijzondere aandacht voor de concurrentiepositie van de gasverbruikende industrie in België en in 
Europa. Zo moet de federale bijdrage op aardgas degressief en geplafonneerd worden, en moet de werking van de 
Europese gasmarkt worden verbeterd.  
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