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vreg CONS-2020-05
Ontwerp van mededeling met betrekking tot het beleid van de VREG inzake de actieve en passieve
openbaarheid van bestuur, de kwalificatie als – en de omgang met – vertrouwelijke gegevens door de
VREG, en de interne richtlijnen rond de publieke consultaties georganiseerd door de VREG
Febeliec dankt de vreg voor de mogelijkheid om te reageren op deze consultatie. Febeliec kan de
gedetailleerde analyse van de vreg in grote lijnen onderschrijven.
Febeliec vraagt bijzondere aandacht voor het volgende punt:
Indien de voorstellen waarover openbaar geconsulteerd wordt, worden aangepast op basis van reacties die
als vertrouwelijk worden aangemerkt/beschouwd, of op basis van vertrouwelijke gegevens in een niet of
niet geheel vertrouwelijke reactie, dreigen de transparantie van het beslissingsproces en de openbaarheid
van bestuur in het gedrang te komen. Febeliec begrijpt ten volle het spanningsveld tussen enerzijds de
bescherming van de vertrouwelijkheid van de ontvangen reactie/gegevens en anderzijds de transparantie
van het beslissingsproces en de openbaarheid van bestuur, en dringt er daarom op aan dat de vreg in die
gevallen een evenwicht nastreeft tussen beide doelstellingen. Dit houdt in dat op zijn minst duidelijk wordt
gemotiveerd op basis van welke argumenten de oorspronkelijke voorstellen worden aangepast.
Met dank, beste groeten,
Peter Claes*
on behalf of Febeliec vzw/asbl
Federation of Belgian Industrial Energy Consumers
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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.

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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