
  
 

Febeliec represents industrial energy consumers in Belgium. It strives for competitive prices for electricity and natural gas for industrial 
activities in Belgium, and for an increased security of energy supply. Febeliec has as members 5 business associations (Chemistry and life 
sciences, Glass, pulp & paper and cardboard, Mining, Textiles and wood processing, Brick) and 39 companies (Air Liquide, Air Products, 

Aperam, ArcelorMittal, Arlanxeo Belgium, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Agriculture, 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, 
Proxiums, Sol, Solvay,  Tessenderlo Group, Thy-Marcinelle, Total Petrochemicals & Refining, UCB Pharma, Umicore, Unilin, Vynova and 
Yara). Together they represent over 80% of industrial electricity and natural gas consumption in Belgium and some 230.000 industrial 

jobs. 
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Febeliec antwoord op de Ontwerpbeslissing (B)2412 inzake de toekenning tot afwijking van de termijn 
voor het gebruik van het Europese platform voor frequentieherstelreserves met automatische activering 
(aFRR) 
 
Beste Marijn, 
 
Febeliec heeft op dit moment geen fundamentele bezwaren noch opmerkingen bij de CREG consultatie 
over de ontwerpbeslissing (B)2412 inzake de toekenning tot afwijking van de termijn voor het gebruik van 
het Europese platform voor frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR). Het blijft 
evenwel belangrijk te bewaken dat indien aan alle voorwaarden voldaan is zo snel mogelijk wordt 
overgeschakeld naar een koppeling met het Europese platform. 
 
Febeliec wenst wel op te merken dat zij betreurt dat er bij deze (en andere) consultatie(s) van de CREG 
minder dan een maand tijd wordt gegeven voor marktpartijen om te reageren, wat mogelijkerwijze het 
interne discussietraject beperkt en dus zou kunnen leiden tot minder goede evaluaties en dus minder 
relevante antwoorden op de consultaties. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Michaël 
 
 
Michaël Van Bossuyt 
 
Senior Energy & Policy Advisor 
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