
 
 

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, Brussels Airport Company, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline 
Biologicals, Google, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Kaneka Belgium, Lanxess, Nippon Gases Belgium, NLMK Belgium, Nyrstar 

Belgium, Oleon, 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. 
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Elia Adequacy & flexibility study 2020-2030 
Onvoldoende aandacht voor goedkopere alternatieven 

 

Brussel, 28 juni 2019 – Elia presenteerde vandaag haar langverwachte “Adequacy & flexibility study 2020-2030”, die 
een inschatting moet maken van de bevoorradingszekerheid in elektriciteit voor de volgende 10 jaar. Febeliec 
reageert kritisch: Elia werkt vooral op een zeer dure piste en negeert de mogelijkheden van de vrijgemaakte 
elektriciteitsmarkt.  Eén en ander houdt een significant risico in op nog hogere elektriciteitskosten in een reeds zeer 
problematische Belgische situatie met niet-competitieve elektriciteitsprijzen 
 
Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet, publiceerde vandaag haar “Adequacy & flexibility study 2020-
2030”, waarin ze een inschatting maakt van de bevoorradingszekerheid in elektriciteit voor het volgende decennium 
en aanbevelingen formuleert om de verschillende doelstellingen inzake energie en klimaat te halen. Opvallend is dat 
daarin de nood aan bijkomende capaciteit sinds de vorige studie (november 2017) nog is toegenomen tot 3,9 
Gigawatt (GW), dit ondanks investeringen in bijkomende invoercapaciteit. Bovendien situeert Elia de nood aan 
bijkomende capaciteit nu ook eerder in de tijd (ruim 1 GW al vanaf 2022). Deze conclusies staan in schril contrast met 
die van de CREG, die in een recent rapport aangaf dat in de voorbije winter, ondanks de onbeschikbaarheid van tot 6 
van onze 7 kerncentrales, de bevoorradingszekerheid op geen enkel moment in het gedrang is gekomen.  
Febeliec betreurt dat Elia alleen de piste uitdiept van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), een nieuw 
subsidieloket voor gegarandeerde capaciteit dat vanaf volgend jaar operationeel moet worden voor zover het een 
Europese goedkeuring krijgt. Febeliec ziet op zijn minst 2 andere pistes die de bevoorradingszekerheid in elektriciteit 
kunnen garanderen: 
 
- Bevoorradingszekerheid moet in de eerste plaats een verantwoordelijkheid blijven van de leveranciers, die er in 

de markt toe gehouden zijn op elk moment een evenwicht te respecteren tussen wat ze aan stroom op het net 
zetten en wat hun klanten eraf halen. Elia schuift dit principe in haar voorstellen deels aan de kant , dit terwijl ze 
de middelen in handen heeft om het niet-respecteren van dat evenwicht te penaliseren en zo te vermijden dat 
tekorten ontstaan. Febeliec pleit er in dat verband ook voor een grotere transparantie vanwege de leveranciers 
over hun mogelijkheden om ook op middellange termijn in evenwicht te blijven. 

- De studie omvat een aantal sensitiviteitsanalyses, waaronder de verlenging van 2 kerncentrales. Zoals tal van 
vroegere studies aantonen, leidt dit scenario tot een lagere  importafhankelijkheid, een gevoelig lagere uitstoot 
van broeikasgassen in ons land en een significant lagere kost. Febeliec roept de overheden er dan ook toe op om 
dit scenario ernstig te bekijken, en in elk geval zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over de fasering van de 
kernuitstap en om zo ook het investeringsklimaat in de sector te stabiliseren. 

 
De CREG berekende eerder dat het voorgestelde mechanisme op kruissnelheid bruto tussen 600 en 940 miljoen euro 
per jaar zou kosten, een cijfer dat met de nieuwe cijfers van Elia allicht nog hoger zal liggen. Febeliec vraagt dan ook 
dat eerst de alternatieve scenario’s worden bekeken en de CRM pas wordt ingevoerd als laatste redmiddel zoals de 
Europese wetgeving voorschrijft. Febeliec vraagt ook de kost van het mechanisme zo laag mogelijk te houden en niet 
nog eens door te rekenen aan de elektriciteitsverbruikers, die al moeten opboksen tegen zeer hoge energiekosten. 
Voor de bedrijven blijft de invoering van een energienorm alleszins een absolute prioriteit. 
 
Contact: Peter Claes – 0496-59 36 20 – febeliec@febeliec.be.  
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