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Verlenging kerncentrales: een gemiste kans 
 
 
Brussel, 13 oktober 2009. Het openhouden van de kerncentrales had heel wat 
mogelijkheden kunnen bieden. De federale regering mist vandaag een unieke gelegenheid 
om de prijzen voor particuliere EN industriële verbruikers te verlagen en het 
windmolenpark op zee op een alternatieve manier te financieren. Febeliec, de federatie 
van industriële energieverbruikers betreurt ook dat het huidig akkoord in geen enkele 
mate bijdraagt tot een betere werking van de Belgische energiemarkt.  
 
Febeliec roept de regering ertoe op om in de volgende weken maatregelen te treffen om te 
komen tot een meer concurrentiële marktwerking en tot een verbetering van de koopkracht van 
de burgers en de concurrentiekracht van de industrie via lagere, competitieve energieprijzen in 
ons land: 

- een deel van de inkomsten uit de nucleaire rente gebruiken om de offshore te 
financieren, waarvan de kost vandaag zonder enige beperking weegt op de 
elektriciteitsprijs van alle verbruikers; 

- in samenspraak met de CREG, de Franse, Nederlandse, Duitse en Luxemburgse 
regeringen en regulatoren, de nodige en desnoods drastische maatregelen treffen om tot 
een reële concurrentie tussen producenten en leveranciers te komen op de Centraal-
West-Europese markten voor elektriciteit en aardgas;  

- de rol en de bevoegdheden van de CREG consolideren om te komen tot transparante, 
niet-discriminerende tarieven en een efficiënte monitoring van de markten; 

- het overheidsbeslag op de elektriciteits- en gasprijzen afbouwen (federale bijdrage, 
offshore heffing, certificatensystemen in de gewesten, …) om het prille economische 
herstel in de industrie niet in de kiem te smoren. Voor heel wat industriële bedrijven zijn 
de energiekosten van doorslaggevend belang bij de keuze van de productie-installaties 
die eerst zullen worden opgestart; 

- in afwachting van een competitieve marktwerking, overgangsmaatregelen treffen met het 
oog op competitieve prijzen voor de industrie, dit in navolging van o.m. Frankrijk; 

- het investeringsklimaat voor zowel infrastructuur voor transport van gas en elektriciteit 
als de bouw van nieuwe productie-eenheden te verbeteren. 

 
Febeliec blijft ter beschikking van de regering om concrete voorstellen te formuleren.  
 
Contact: Peter Claes, Tel. +32 496-59 36 20, info@febeliec.be. 
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