
 
 

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 4 

sectorfederaties (Chemie en life sciences, Glas, papierdeeg & papier en karton, Textiel en houtverwerking, Baksteen) en 35 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, Kuraray-Eval Europe, Lanxess, Nippon Gases Belgium, Nippon Shokubai Europe, 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. 
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UITSTEL BESLISSING KERNUITSTAP SLECHTST MOGELIJK SCENARIO 
 
 
Brussel, 29 september 2020 – De Vivaldi-onderhandelaars willen de finale beslissing over de kernuitstap uitstellen 
naar november 2021. Dit is voor Febeliec het slechtst mogelijke scenario: de onzekerheid over de verlenging van 
kerncentrales zal investeerders afschrikken en dreigt de marktprijzen voor Belgische verbruikers op te drijven. 
Febeliec roept op tot daadkracht en rationaliteit. 
 
De onderhandelaars van de Vivaldi-coalitie zijn tot de consensus gekomen dat de beslissing over verlenging van 
kerncentrales pas kan genomen worden indien in november 2021 de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. Dit 
is de slang die haar eigen staart opeet: hierdoor zal opnieuw zoveel onzekerheid worden gecreëerd dat niet alleen 
potentiële investeerders in nieuwe capaciteit zullen worden afgeschrikt, maar ook nervositeit op de markten dreigt te 
leiden tot een risicopremie te betalen boven op de marktprijs door Belgische verbruikers.  
 
In het dossier van de kernuitstap zijn heel wat uiteenlopende meningen gangbaar, maar over één zaak is iedereen het 
altijd eens geweest: er is nood aan een snelle, krachtige en duidelijke beslissing. Elektriciteitsverbruikers, zowel 
bedrijven als gezinnen, moeten kunnen rekenen op bevoorradingszekerheid tegen een betaalbare prijs. Onzekerheid 
hierover vertaalt zich op de markten onvermijdelijk in hogere prijzen voor alle verbruikers. Nu de Europese Commissie 
ernstige bezwaren heeft gemaakt tegen de geplande subsidies voor nieuwe gascentrales in ons land, is een volledige 
kernuitstap tegen 2025 onhaalbaar geworden. Febeliec dringt aan op daadkracht en duidelijkheid in dit dossier: 
verlenging van de levensduur van de jongste kerncentrales biedt de beste basis voor bevoorradingszekerheid na 2025, 
met een lagere kost, minder afhankelijkheid van import en een lagere uitstoot van CO2.  
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-partners.be 
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