
 
 

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 25 
bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bekaert, Borealis, Covestro, Dow 
Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, Solvic, Tessenderlo 

Chemie, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova 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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Klimaatconferentie Parijs: een klimaatakkoord uiteraard, maar geen economisch kerkhof 
 

Febeliec vragende partij voor een internationaal klimaatakkoord, maar ook voor meer evenwicht tussen 
competitiviteit, bevoorradingszekerheid en milieudoelstellingen  
 

Febeliec, de federatie van industriële gebruikers van elektriciteit en aardgas, is vragende partij voor een 
internationaal klimaatakkoord op de conferentie van Parijs. “Globale problemen vragen een globale aanpak”, zegt 
Peter Claes, directeur van Febeliec, “en alleen evenwichtige, wereldwijde acties kunnen leiden tot oplossingen voor 
het klimaatprobleem”.  
 
Febeliec verwacht dat de Europese Unie en België tijdens de Klimaattop te Parijs zullen eisen dat niet alleen de West-
Europese landen inspanningen moeten leveren. Met een verwacht aandeel van 10% van de wereldwijde uitstoot in 
2020 kan Europa dit probleem immers niet alléén oplossen. ”Indien landen als België hierin verder blijven gaan dan 
andere, dan zal dat een sociaal en economisch kerkhof veroorzaken”, zegt Peter Claes, directeur van Febeliec. Febeliec 
wijst er op dat de industriële energieverbruikers nu reeds verschillende technologische oplossingen voor het 
klimaatprobleem aanreiken. Om dit te kunnen realiseren is het echter nodig dat politieke beslissingnemers vermijden 
dat de concurrentievoorwaarden tussen de grote economische zones verder verstoord worden, met herlokalisatie van 
industriële activiteiten en een bijhorende afkalving van de Europese innovatiekracht tot gevolg. “De grote vraag is: hoe 
ver kunnen Europa én België hierin gaan? Waar willen we dat de industriële tewerkstelling plaats vindt? Hier? Of in 
verre landen waar men het met klimaat veel minder nauw neemt dan bij ons?”, aldus Peter Claes.   
 
Febeliec roept de Europese en Belgische overheden ook op om rekening te houden met de competitiviteit van onze 
industrie en de kostenefficiëntie. “Binnen de Belgische industrie bestaat een breed draagvlak voor een ernstige, 
internationale aanpak van de klimaatproblematiek “, aldus Peter Claes. “ Maar de samenleving moet beseffen dat de 
kosten niet verder buiten proportie  kunnen worden afgewenteld op de industrie, zonder bijzonder zware gevolgen voor 
welvaart en jobs”. Febeliec vraagt heel concreet dat de federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse vertegenwoordigers van 
ons land slechts instemmen met een akkoord op voorwaarde dat de inspanningen gelijkmatig en met aandacht voor 
kostenefficiëntie worden vastgelegd en niet eenzijdig worden opgelegd aan de industrie. “Dat is misschien wel politiek 
de gemakkelijkste oplossing, maar er zijn andere actoren die een groter potentieel hebben om hun uitstoot te 
verminderen tegen een lagere kost. “, zo zegt Peter Claes. Zo pleit Febeliec ervoor om prioritair de aandacht toe te 
spitsen op een betere isolatie van gebouwen en een efficiëntere organisatie van de transportsector. 
 
Volgens Febeliec moeten de Europese en Belgische overheden dan ook volgende principes hanteren op de top van Parijs 
en met het oog op een evenwichtig Europees klimaatbeleid: kostenefficiëntie, evenwicht tussen competitiviteit, 
bevoorradingszekerheid en milieudoelstellingen, aandacht voor technologische vooruitgang, en een lastenverdeling 
tussen de federale overheid en de verschillende deelstaten gebaseerd op feiten en rationele argumenten. Alleen op die 
manier kan onze industrie een blijvende en hoogstnodige bijdrage leveren tot de economie van ons land, de welvaart 
van onze burgers. Ten aanzien van hernieuwbare energie stelt Febeliec dat ze slechts een middel kan zijn om CO2-
uitstoot te verminderen voor zover ze fossiele opwekking vervangt. Om deze technologieën wereldwijd  te laten 
bijdragen tot de klimaatdoelstelling is het cruciaal om ze eerst en vooral efficiënter en competitiever te maken.  
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