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Vlaams groene stroomplan gemiste kans 

Febeliec: duur, niet efficiënt en nefast voor elektro-intensieve industrie 

  
De Vlaamse regering gaat zijn groene stroombeleid bijsturen. Terecht, vindt Febeliec, 
de federatie van industriële energieverbruikers. Maar ook een gemiste kans: in plaats 
van een fundamentele hervorming kiest men voor een overhaaste aanpak met 
bijzonder weinig kostenbewustzijn. Van een maximale groene stroomproductie tegen 
de laagste prijs is geen sprake. De verbruiker dreigt de dupe te zullen worden en de 
industrie vreest voor prijsverhogingen tot 40%. Dat is –zeker voor de elektro-
intensieve bedrijven- onbetaalbaar en dus nefast voor hun toekomst. 
  
Febeliec betreurt dat het plan werd voorgesteld zonder enige vorm van overleg met 
de eindgebruikers, die uiteindelijk toch de factuur van het groene stroombeleid zullen 
moeten betalen. De industriële verbruikers zijn ervan overtuigd dat er betere, 
efficiënte en meer transparante systemen beschikbaar zijn voor het stimuleren van 
groene stroom, die tegen lagere kosten meer resultaat opleveren, zoals de 
ervaringen in het buitenland aantonen. Ze zijn bereid hierover samen met de 
Vlaamse overheid en de andere stakeholders in dialoog te gaan. 
  
Het huidige systeem is bijzonder duur en de verbruikers zullen onvermijdelijk moeten 
opdraaien voor de aanzienlijke meerkosten. Als Vlaanderen op deze manier wil 
voldoen aan de EU-richtlijn zal dat zorgen voor een prijsstijging van 20 euro per MWh 
en meer. Voor de industrie, en zeker voor de bedrijven die met energie-intensieve 
procedés werken, is dat onoverkomelijk. Een aantal wordt dan ook in hun 
voortbestaan bedreigd. Febeliec vraagt daarom dat de Vlaamse regering specifieke 
maatregelen voorziet voor de industrie. 
  
Tot slot dringt Febeliec aan op bijkomende middelen voor Onderzoek en 
Ontwikkeling van nieuwe bronnen en productiemethodes voor energie. Een betere 
bevoorradingszekerheid, marktconforme prijzen en een minimaal impact op milieu en 
klimaat dienen daarbij de doelstellingen te zijn. 
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