
 
 

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 5 
sectorfederaties (Chemie en life sciences, Glas, papierdeeg & papier en karton, Ontginningsbedrijven, Textiel en houtverwerking, 

Baksteen) en 38 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Arlanxeo Belgium, 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, Kronos, Lanxess, Nippon Gases Belgium, Nippon Shokubai 
Europe, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Oleon, Proximus, Recticel, Sol, Tessenderlo Group, Thy-Marcinelle, Total Petrochemicals & 
Refining, UCB Pharma, 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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GEMEENSCHAPPELIJK VOORSTEL VAN DE BELGISCHE GEWESTELIJKE REGULATOREN: 
NOODLEVERANCIERSREGELING – reactie van Febeliec 
 
 
 

Beste,  
 
Febeliec dankt de 3 gewestelijke regulatoren voor de geboden gelegenheid om te reageren op het 
gemeenschappelijk voorstel. Febeliec verwijst naar haar antwoord op de consultatie van begin 2018 en 
wenst geen antwoorden te formuleren op de specifieke vragen gesteld in dit voorstel, maar heeft wel de 
volgende algemene opmerkingen:  
 

• Febeliec betreurt dat het voorstel geen concrete maatregelen formuleert over de voorafgaande 
opvolging van de leveranciers (hoofdstuk 3.2). Febeliec hoopt dat spoedig ook voorstellen kunnen 
worden geformuleerd door alle regulatoren in België mbt. de preventieve opvolging van de 
activiteiten van de leveranciers. 

• Febeliec betreurt dat geen contact is genomen met de beheerders van gesloten distributienetten / 
réseaux fermés professionnels alvorens dit voorstel uit te werken. In hoofdstuk 3.4 suggereren de 3 
regulatoren zelf een aantal pistes om tot een regeling voor een noodleveranciersprocedure te 
komen voor klanten aangesloten op deze netten, die niet zijn besproken met de GDN/RFP-
beheerders zelf. Febeliec dringt erop aan dat dit overleg snel plaatsvindt en dat in afwachting 
daarvan deze suggesties van de regulatoren niet in regelgeving worden omgezet. In haar antwoord 
op de consultatie van begin 2018 heeft Febeliec al een aantal argumenten aangereikt waarom de 
regeling van toepassing op de distributienetten niet zonder meer kan worden toegepast op de 
GDN/RFPs. Febeliec is graag bereid de dialoog met de 3 regulatoren over dit onderwerp aan te 
gaan. 

• Het voorstel is erg laconiek over de kosten die kunnen gepaard gaan met de invoering van een 
noodleveranciersregeling en hun doorrekening. Febeliec dringt aan op een debat over dit thema en 
vraagt dat er wordt toegezien dat kosten gemaakt voor het toepassen van een 
noodleveranciersregeling voor één bepaalde groep klanten niet in de tarieven van de andere 
klantengroepen worden doorgerekend, aangezien de voorgestelde noodleveranciersregelingen 
grondig verschillen tussen klantengroepen. 
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* acting as Manager of Econergy VOF, General Manager of Febeliec 

Febeliec represents the industrial consumers of electricity and natural gas in Belgium. 
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