
 
 

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 7 
sectorfederaties (chemie en life sciences, 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 Antwerpen, Glaxosmithkline, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Lanxess, NLMK Belgium, 
Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, 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. 
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Basis voor juiste beleidskeuzes overgemaakt aan Ministers van Energie 

Febeliec vraagt constructieve dialoog over energietransitie  
 
 
De federale en gewestelijke ministers van energie en economie ontvingen vandaag de studie 
“Energietransitie in België – Keuzes & kosten”. Febeliec bezorgt de overheid daarmee een breed zicht op wat 
het zal kosten om ons land in 2030 op optimale wijze te voorzien van de nodige elektriciteit. Febeliec hoopt 
hierover weldra een dialoog te kunnen opstarten met alle relevante overheden. 
 
“Het was onze doelstelling om over gedegen cijfermateriaal te beschikken en te becijferen hoe aan de 
verschillende energie- en klimaatverplichtingen voldaan kan worden tegen de laagst mogelijke kost én met 
behoud van bevoorradingszekerheid”, vertelt Peter Claes, bestuurder Febeliec. “Nu de studie afgerond is, 
willen we deze informatie met alle bevoegde instanties delen zodat de juiste beleidskeuzes kunnen gemaakt 
worden op het gebied van energietransitie”.     
 
De studie, in opdracht van Febeliec en uitgevoerd door EnergyVille, berekende voor verschillende scenario’s 
de impact van diverse beleidsopties op het energiekostenplaatje. Er werden scenario's gesimuleerd met hoge 
of lage import uit het buitenland, hoge of lage brandstofprijzen, de verlenging van de levensduur van 
kerncentrales, waarbij uiteraard ook rekening werd gehouden met de Europese context. 
 
Uit het rapport blijkt dat het een bijzonder dure transitie zal zijn en dat het maken van de juiste keuzes van 
cruciaal belang zal worden voor de toekomst van de Belgische industrie. De studie toont aan dat er naast de 
huidige beleidskeuzes nog andere scenario’s mogelijk zijn die de kost van elektriciteitsproductie aanzienlijk 
goedkoper zouden maken dan met een voortzetting van het huidige beleid. De optimale mix zou trouwens 
niet alleen resulteren in de laagste kosten, bovendien zou in 2020 ook de Belgische doelstelling inzake 
hernieuwbare energie gehaald worden, en blijft de groenestroomproductie ook daarna nog sterk stijgen. 
“Wij vragen een constructieve dialoog over de alternatieve keuzes met het beleid”, aldus Peter Claes. Febeliec 
benadrukt daarbij nogmaals haar vraag voor een duidelijke keuze voor meer marktwerking en een coherent 
beleid dat toelaat om zekere en competitieve elektriciteit te produceren.  
 
“In alle scenario’s wordt elektriciteit peperduur in vergelijking met vandaag”, gaat Peter Claes verder. “Voor 
de competitiviteit van onze bedrijven en het veilig stellen van de tewerkstelling moeten wij dus aandringen 
op de snelle invoering van een energienorm die ervoor zorgt dat elektriciteit voor de industrie bij ons niet meer 
kost dan in onze buurlanden”, besluit Peter Claes. 
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