
 
 

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, Solvic, 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. 

 

PERSBERICHT 
 
Brussel, 19 juli 2015 – Groene stroom in Vlaanderen: eindelijk duidelijkheid voor verleden, nu tijd voor 
visie en norm voor de toekomst… 
 

Febeliec reageert positief op de beslissing van de Vlaamse regering om de schuldenberg van de 
groenestroomcertificaten uit het verleden (bijna 2 miljard euro) zo spoedig mogelijk weg te werken. Deze 
beslissing creëert eindelijk meer duidelijkheid, zowel voor de elektriciteitsgebruikers in Vlaanderen als voor 
de producenten van groene stroom. Febeliec waardeert ook de duidelijke aandacht van de Vlaamse 
regering voor de competitiviteit van de Vlaamse industrie. De jaarlijkse analyse van Deloitte op vraag van 
Febeliec toont aan dat onze industriële bedrijven in 2015 moeten opboksen tegen een elektriciteitskost die 
minstens 25% hoger ligt dan voor hun concurrenten in de buurlanden. De Vlaamse regering schenkt met 
deze aanpak dus ook aandacht aan de industriële activiteit, haar tewerkstelling en de toegevoegde waarde 
die ermee gepaard gaan. 
 
Febeliec nodigt de Vlaamse regering tegelijk uit om, samen met de federale en andere gewestelijke 
overheden, nu ook snel werk te maken van een energievisie voor ons land en voor een energienorm, zoals 
ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. Hiermee moet voor ons land een energiebeleid worden 
uitgetekend dat leidt tot de nodige bevoorradingszekerheid op lange termijn en een betaalbare in het 
bijzonder competitieve energievoorziening met een minimale impact op milieu en klimaat. Voor Febeliec 
houdt dit alleszins in dat de nodige middelen worden besteed aan onderzoek & ontwikkeling om bestaande 
energietechnologieën te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Met een energienorm moet bovendien 
worden vermeden dat onze industrie verder aan concurrentievermogen inboet, en steeds sneller ons land 
verlaat. Febeliec en haar leden stellen graag hun expertise en knowhow ter beschikking van de bevoegde 
overheden om bij te dragen tot deze oefening. 
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