Industrie verwelkomt beslissing Vlaamse regering met betrekking tot compensaties voor indirecte
emissies
De Vlaamse regering bevestigde gisteren haar eerdere principiële beslissing om compensaties toe te
kennen aan bepaalde industriële gebruikers voor de impact van de CO2-emissierechtenhandel op de
elektriciteitsprijs. Febeliec en haar betrokken leden reageren verheugd op deze
beslissing. Vlaanderen helpt hiermee vermijden dat industriële activiteiten dreigen te delokaliseren
vanuit het Vlaamse gewest naar buiten de EU. Eerder troffen ook onder meer Nederland en Duitsland een
dergelijke maatregel.
Elektriciteitsproducenten in de Europese Unie moeten, net als een hele reeks industriële bedrijven, sinds
2008 emissierechten voorleggen voor hun CO2-uitstoot. Door het aantal beschikbare rechten stelselmatig
te verminderen en (sinds 2013) grotendeels te veilen, wenst de EU de CO2-uitstoot van die bedrijven
geleidelijk af te bouwen. Maar via het prijsvormingsproces op de elektriciteitsmarkt, wordt de kost van die
rechten ook nog eens deels doorgerekend in de elektriciteitsprijs. Om te vermijden dat globaal actieve,
elektro-intensieve activiteiten op die manier uit de markt worden geprijsd en verhuizen naar buiten de EU
(de zogenaamde koolstoflekken), laat de Europese Commissie de lidstaten toe om hen onder bepaalde
omstandigheden deels te compenseren voor het competitiviteitverlies.
Febeliec en haar betrokken leden reageren dan ook verheugd op deze beslissing van de Vlaamse regering
die de concurrentiepositie van haar leden, net als die van hun concurrenten in o.m. Duitsland en
Nederland, een steun in de rug geeft. Febeliec kadert deze maatregel in een breder beleid dat erop gericht
moet zijn directe en indirecte meerkosten op elektriciteit en aardgas (zowel op federaal als op gewestelijk
niveau) voor alle industriële bedrijven in lijn te brengen met onze buurlanden. Voor onze bijzonder energieintensieve maar ook zeer energie-efficiënte industrie, is een beleid dat streeft naar competitieve
energieprijzen immers van levensbelang. In dat verband blijft Febeliec overigens aandringen op het
invoeren van een energienorm in ons land, die de prijzen van aardgas en elektriciteit afstemt op hun niveau
in de buurlanden.
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 6 sectorfederaties (chemie en life sciences, staal,
glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en houtverwerking) en 24 bedrijven (Air Liquide, Air
Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Antwerpen, Bekaert, Borealis,
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.
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