
 
 

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, Proximus, 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 
 

Dure steun voor nieuwe centrales voorbarig… 
 

Brussel, 18 september 2019 – Energieregulator CREG maakt ernstig voorbehoud bij de aanbevelingen van 
elektriciteitsnetbeheerder Elia om snel een steunmechanisme in te voeren voor de bouw van nieuwe 
elektriciteitscentrales (CRM). Febeliec deelt de bezorgdheid van de regulator: een CRM dreigt de marktwerking 
ernstig te verstoren en tot honderden miljoenen euro’s per jaar extra kosten te leiden. Verdere analyse is daarom 
absoluut nodig ! 
 
In haar “Adequacy & Flexibility” studie van eind juni formuleert transmissienetbeheerder Elia haar verwachtingen voor 
de bevoorradingszekerheid in elektriciteit voor ons land in de periode 2020-2030. Om de kernuitstap in 2025 op te 
vangen, moet volgens Elia de volgende jaren fors geïnvesteerd worden in bijkomende productiecapaciteit, 
importmogelijkheden en flexibiliteit (opslag, energie-efficiëntie en vraagbeheersing). Volgens Elia moet daarom 
dringend een capaciteitsvergoedingsmechanisme worden ingevoerd dat die investeringen financieel ondersteunt. 
 
De federale energieregulator CREG heeft evenwel ernstige bedenkingen bij de studie van Elia. In een studie van 11 juli 
formuleert de CREG onder meer de volgende opmerkingen: 

• Elia gaat uit van té pessimistische hypotheses over de beschikbaarheid van de Belgische productiecapaciteit in 
de volgende jaren; 

• Elia gaat ervan uit dat onze buurlanden niet meer in alle omstandigheden in staat zullen zijn om in hun eigen 
behoeften te voldoen, hoewel sommigen van hen zelf al een CRM hebben; 

• Elia houdt onvoldoende rekening met de flexibiliteit die nu al in de elektriciteitsmarkt aanwezig is. De CREG 
verwijst daarbij naar haar studie over de winter 2018-2019, waarin maandenlang een aantal kerncentrales 
onbeschikbaar waren maar de bevoorradingszekerheid op geen enkel moment in het gedrang is gekomen; 

• het beschikbaar houden van bestaande centrales (eventueel via een strategische reserve) zou de nood aan een 
CRM drastisch terugdringen; 

• een deel van de (dure) nieuwe investeringen zou slechts nodig zijn gedurende een zeer beperkt aantal uren (5 
à 7), een periode die ook en veel goedkoper met andere middelen kan worden opgevangen (bv. 
vraagbeheersing); 

• Elia onderschat duidelijk de winstgevendheid van bestaande en nieuwe productie-installaties, en overschat zo 
de nood aan een ondersteuningsmechanisme; 

• de studie van Elia voldoet niet aan de vereisten om de noodzaak voor ondersteuning aan te tonen op basis van 
de nieuwe Europese regelgeving (“Clean Energy Package”). 

 
Febeliec heeft de studie van Elia onderzocht en deelt de bezorgdheden van de CREG. Er zijn dan ook verbeteringen 
nodig aan de door Elia gebruikte methodologie en hypotheses. Febeliec heeft geen fundamentele bezwaren tegen de 
invoering van een CRM indien de marktwerking niet leidt tot bevoorradingszekerheid. In dat geval verkiest de Europese 
wetgeving overigens een strategische reserve boven een brede CRM. Febeliec vraagt hoe dan ook dat duidelijk 
aangetoond wordt dat de activatie van een massaal en duur steunmechanisme onvermijdelijk is als allerlaatste 
redmiddel. Alle elektriciteitsverbruikers in dit land rekenen op bevoorradingszekerheid, maar ook op betaalbare stroom. 
Schattingen van de kost van de CRM lopen uiteen van 300 tot 940 miljoen euro per jaar (12 tot 38 euro voor een gezin, 
miljoenen euro’s voor de grootste bedrijven), dit terwijl analyses duidelijk aantonen dat onze elektriciteitsprijzen al 
jarenlang niet competitief zijn ten opzichte van de buurlanden. Tot slot dringt Febeliec aan op een open dialoog tussen 
Elia, de CREG en de andere stakeholders om tot een brede, gezonde consensus te komen over de reële noden voor de 
volgende jaren. 
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