
 
 

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, Glas, papierdeeg & papier en karton, Extractieve nijverheid, Textiel en houtverwerking, 
Baksteen, Bouwmaterialen) en 28 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen,  

Bayer Agriculture, Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline, Google, Ineos, Infrabel,  
Inovyn Belgium, Kaneka Belgium, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Oleon, Praxair, Sol, Tessenderlo Group, 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 
 
Een balans van 5 jaar visieloos en verbrokkeld energiebeleid – Onze industrie verdient beter… 
 
Brussel, 31 januari 2019 – De balans die Febeliec heeft opgemaakt van de voorbije 5 jaar energiebeleid in 
ons land is ronduit mager. Het beleid was verdeeld, miste visie en daadkracht en zadelt de volgende 
regering(en) op met dezelfde problemen en uitdagingen als in 2014… 
 
De verschillende regeerakkoorden waren nochtans veelbelovend: een energievisie of -pact voor 
bevoorradingszekerheid, een energienorm voor competitieve prijzen en een energiemix gericht op een 
zekere, betaalbare en duurzame energievoorziening, in de gewesten nog aangevuld met plannen rond 
energie-efficiëntie en verdere ontplooiing van hernieuwbare energie. Op sommige van deze punten werden 
enkele resultaten geboekt, maar de globale balans kan alleen maar als onvoldoende worden bestempeld: 

- de handicap op het vlak van de elektriciteitsprijzen voor industriële verbruikers bleef nagenoeg 

constant (10 tot 35% ten opzichte van de buurlanden); de energienorm kon niet worden ingevoerd; 

- de regeringen bereikten uiteindelijk een akkoord over een energiepact en later ook over een 

federale energiestrategie, maar de concrete invulling ervan en vooral de inschatting van de kosten 

en de financieringsmechanismen bleven uit; 

- het Vlaamse en Waals gewest slaagden niet volledig in hun opzet om de schuldenbergen uit de 

steunmechanismen voor hernieuwbare energie onder controle te houden; de invoering van slimme 

meters (noodzakelijk voor deelname in de markt) werd meermaals uitgesteld… 

Febeliec heeft in een kort memorandum 4 aanbevelingen voor de volgende legislatuur: 
1. Voer eindelijk een energienorm in als referentiepunt voor concurrentiële elektriciteitsprijzen. Dit 

zal de industriële werkgelegenheid en de investeringen in ons land ten goede komen. 

2. Stel ambitieuze maar realistische doelstellingen voor de evolutie naar een koolstofarme economie. 

Mik vooral op technologische innovatie en streef naar een evenwicht tussen klimaat, economie en 

bevoorradingszekerheid op basis van rationele en becijferde acties. 

3. Ga - in samenspraak met de buurlanden - voor een effectieve en efficiënt werkende, geïntegreerde 

elektriciteitsmarkt, gebaseerd op een strikte verantwoordelijkheid voor de 

evenwichtsverantwoordelijken. Hef bestaande marktverstoringen zo spoedig mogelijk op en 

faciliteer de deelname van alle netgebruikers aan de markt. 

4. Ga voor een competitieve en liquide aardgasmarkt. 

 
Febeliec stelt graag haar expertise ter beschikking van de politieke partijen en de toekomstige 
energieministers om eindelijk werk te maken van een evenwichtige energievisie voor ons land. 
 
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-
partners.be 
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