
 
 

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 40 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, Janssen Pharmaceutica, Kaneka Belgium, Kronos, Lanxess, Nippon Gases 
Belgium, Nippon Shokubai Europe, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Oleon, Pfizer, 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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Febeliec verwelkomt federaal energie-akkoord maar vraagt dringend maatregelen voor industrie 

 
Brussel, 22 maart 2022 - Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers van België, verwelkomt 
de beslissing van de federale regering om twee kerncentrales te verlengen en onze afhankelijkheid van 
ingevoerde fossiele brandstoffen te temperen. Tegelijk vraagt zij dringend aandacht voor de impact van 
de hoge energieprijzen op de internationale competitiviteit van onze industriële energieverbruikers.   
 
De beslissing om 2 kerncentrales te verlengen biedt in de huidige context de beste optie voor 
bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid van elektriciteit en klimaat. Febeliec dringt er bij de regering en de 
uitbater op aan om de verlenging spoedig en efficiënt te voltooien, met respect voor de nucleaire 
veiligheid. Febeliec steunt ook het streven van de federale regering om de afhankelijkheid van ons land van 
geïmporteerde fossiele brandstoffen te temperen, dit als een stap naar een klimaatneutraal 
energiesysteem. Febeliec dringt in dat verband aan op een evenwichtige strategie, met aandacht voor de 
kost, de bevoorradingszekerheid en het klimaat, en met respect voor de technologieneutraliteit. Als één 
van de eerste  stappen zal in dat kader beslist  moeten worden of een marktbreed 
capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) nog verantwoord is, dan wel of andere oplossingen kunnen 
worden weerhouden (vb. strategische reserve). 
 
Intussen wordt onze industrie steeds nadrukkelijker geconfronteerd met de hoge energieprijzen in Europa 
en delen van Azië. Deze ondermijnen de internationale competitiviteit van onze bedrijven, die dreigen een 
deel van hun productie te verliezen, met alle potentiële gevolgen voor de economische activiteit, de uitvoer 
en de tewerkstelling. 
 
Febeliec begrijpt dat de aandacht van de regeringen totnogtoe in de eerste plaats naar de gezinnen is 
gegaan, maar dringt aan op dringende maatregelen die ook de gevolgen voor de bedrijven kunnen 
verzachten. Competitieve energieprijzen en bevoorradingszekerheid zijn niet alleen noodzakelijk om de 
huidige industriële activiteiten te kunnen behouden in ons land, maar ook om toekomstige investeringen te 
kunnen aantrekken. 
 
Febeliec stelt de volgende maatregelen voor om energie betaalbaar te houden voor  Belgische bedrijven  
 
1. Drastische verlaging van ALLE taksen en meerkosten (federale, gewestelijke en gemeentelijke) op 

energieverbruik, zowel voor gas als elektriciteit. 
2. Nettarieven die, zowel voor gas als elektriciteit, voor industriële klanten in lijn liggen met de 

buurlanden. 
3. Bekijk alternatieve gasbronnen. Europese en Belgische overheden kunnen ondersteuning bieden voor 

het aankopen van aardgas tegen globaal concurrentiële voorwaarden. Streef naar gascontracten met 
landen die competitieve prijzen kunnen bieden binnen en buiten EU en Azië, maar onderhandel ook 
betere prijzen met o.m. Noorwegen, Algerije, Lybië, Qatar, de VS, ….  

4. Speciale aandacht moet ook gaan naar het aanvullen van de gasvoorraden in Europa vóór volgende 
winter om speculatie te vermijden.  

5. De werking van de Europese elektriciteitsmarkt moet worden herbekeken. Windfall profits door 
marginale prijszetting en kunstmatig hoge CO2-prijzen mogen niet leiden tot excessieve winsten. Het 
investeringssignaal voor bijkomende productiecapaciteiten moet worden herbekeken. 

6. Efficiënter energiegebruik promoten door o.m. onderzoek & innovatie veel meer te ondersteunen. 
Focus hierbij op korte termijn richt zich op besparingen (bv. verwarming, transport), op lange termijn 
op energie-efficiëntie (vb. isolatie). 
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7. Verminder de globale energie-afhankelijkheid aan een zo laag mogelijke kost. Hernieuwbare energie 
levert hierin een bijdrage,  maar kan op zich geen bevoorradingszekerheid garanderen. Er is nood aan 
een evenwichtige mix van primaire energiebronnen.  Bij het maken van de keuzes, is het belangrijk alle 
opties open te houden en een technologie-neutrale houding aan te nemen.   

8. Onderzoek alle lokale bronnen voor primaire energie in Europa  
9. Maak volop gebruik van de mogelijkheden geboden door de Europese mededingingsautoriteiten om 

bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen  
 

 
De Belgische en Europese industrie staat in deze bijzondere omstandigheden voor cruciale maanden, die 
bepalend kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling en zelfs het voortbestaan van bepaalde activiteiten in 
ons land. Febeliec is bereid haar kennis en ervaring ter beschikking te stellen van alle betrokken overheden 
om bij te dragen tot maatregelen die de competitiviteit van onze bedrijven kunnen ondersteunen.  
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-
partners.be 
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