
 
 

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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Verlenging Doel 1 & 2 brengt duidelijkheid en meer bevoorradingszekerheid 
 
Febeliec, de federatie van industriële gebruikers van elektriciteit en aardgas in België, reageert positief op het bereikte 
akkoord tussen de federale regering en Electrabel over de verlenging van de levensduur van kerncentrales Doel 1 en 
Doel 2. Het 10 jaar langer open houden van deze centrales na bevestiging van een veilige exploitatie leidt tot een 
aanzienlijke verbetering van de vooruitzichten inzake bevoorradingszekerheid in elektriciteit voor ons land voor de 
volgende jaren. Hierdoor vermindert immers onze afhankelijkheid van invoer uit de buurlanden. Bovendien winnen 
onze bevoegde overheden hierdoor de nodige tijd om tot een consensus te komen over een energievisie voor de 
middellange en lange termijn. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van de investeerders, zowel langs de kant van 
producenten als van verbuikers. De onzekerheid over de toekomst van onze kerncentrales was de laatste jaren 
immers steeds zwaarder gaan wegen op het investeringsklimaat. 
 
Bovendien laat deze beslissing toe dat de elektriciteitsprijzen in ons land de volgende jaren nauwer kunnen aansluiten 
bij die van onze buurlanden gezien het verminderen van het structureel tekort in productie. Dat is een goede zaak 
voor de concurrentiepositie van onze industrie, die de laatste jaren steeds meer op de helling was komen te staan 
door het uitblijven van investeringen in leveringszekere productie-installaties. Kerncentrales stoten ook nauwelijks 
CO2 uit, een goede zaak in de strijd tegen de klimaatverandering. 
 
Febeliec dringt er wel op aan dat onze overheden nu snel werk maken van een energievisie voor de lange termijn, 
vooral met het oog op het sluiten van al onze kerncentrales tussen 2023 en 2025. Dit vraagt een degelijke 
voorbereiding, met enerzijds een evenwichtige en toekomstgerichte brandstofmix in eigen land en anderzijds 
bijkomende grenscapaciteiten met het oog op een verdere integratie van de Europese energiemarkten. In het 
bijzonder herinnert Febeliec de bevoegde overheden in ons land aan de dringende noodzaak om een energienorm in 
te voeren om te vermijden dat onze energieprijzen te sterk blijven afwijken van die in onze buurlanden. 
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