
 
 

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 8 

sectorfederaties (chemie en life sciences, staal, glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en houtverwerking, 
baksteen, bouwmaterialen) en 27 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, 
Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Glaxosmithkline, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, 

Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, Solvic, Tessenderlo Chemie, Thy-Marcinelle, 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. 
 

 
PERSBERICHT 
 

Febeliec eist uitvoering regeerakkoord over energienorm 
 
 
Brussel, 10 oktober 2016 
 
Twee jaar nadat de regeringsverklaring  aankondigde dat er een energienorm moet komen, is daar 
nog steeds geen spoor van te bekennen. Tot die vaststelling kwamen vandaag de industriële 
energieverbruikers tijdens een druk bijgewoonde bijeenkomst van Febeliec over de energienorm. 
 
Febeliec onderlijnt de dringende noodzaak om  spoedig een energienorm in te voeren om de 
competitiviteit van onze industrie te vrijwaren. “We hopen dan ook dat de premier in zijn State of 
the union van morgen concrete stappen aankondigt met het oog op de realisatie van de 
energienorm”, aldus Peter Claes, directeur van Febeliec. 
 
Voor de invulling van deze energienorm stelt Febeliec concreet voor dat een geloofwaardig, 
competent en onafhankelijk orgaan minstens een keer per jaar onze electricteitskosten meet en 
vergelijkt met de buurlanden. Op basis van deze metingen moeten alle bevoegde overheden in dit 
land er snel werk van maken om de electriciteitsprijzen competitief te maken met die van de 
concurrenten van de Belgische industrie in de ons omringende landen. 
 
Energie vormt een belangrijke kostenpost voor de industrie, en is een van de grootste oorzaken 
van verlies aan concurrentiekracht ten opzichte van het buitenland.  
 
 
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) – 0475/47.82.33 – therese@opdebeeck-
partners.be 

 

mailto:therese@opdebeeck-partners.be
mailto:therese@opdebeeck-partners.be

