Persbericht

FEBEG vraagt de snelle uitvoering van een volledig pakket
aan energiemaatregelen
Brussel, 12 december 2016

Het akkoord van de federale regering voorziet een reeks maatregelen voor de
bevoorradingszekerheid aan elektriciteit in België te verzekeren.
Deze maatregelen bevatten:
 de verbetering van de marktwerking en de grensoverschrijdende
uitwisselingen
 de ontwikkeling van vraagbeheer
 de ontwikkeling van opslag
 de ontwikkeling van een vergoedingsmechanisme voor capaciteit en, in
afwachting hiervan, de strategische reserve bewaren en verbeteren.
Op voorstel van Minister M.C. Marghem heeft de Ministerraad hierover vandaag
een oriëntatienota goedgekeurd. In dit kader legt de minister ook een wetsvoorstel
voor om in het bijzonder opslag en vraagbeheer te ontwikkelen.
FEBEG ondersteunt dit politiek initiatief maar het lijkt ons essentieel dat bijkomend
aan deze reeds voorgestelde concrete maatregelen, het geheel van maatregelen
zoals voorzien in het regeerakkoord snel in uitvoering wordt gebracht. De
oplossing om de bevoorradingszekerheid te garanderen, ligt immers in de
combinatie van de voorgestelde maatregelen.
Marc Van den Bosch, General Manager FEBEG: “Voor FEBEG moet het de

gemeenschappelijke prioriteit van klanten, overheid en de sector zijn om in de
eerste plaats in te zetten op energie-efficiëntie en op productie van duurzame
elektriciteit om te beantwoorden aan de klimaatuitdaging. Bijkomende en back-up
capaciteit, samengesteld uit vraagbeheer, opslag en productie, blijft hierbij
onmisbaar. Dit zowel om de ogenblikkelijke noden te dekken als om de
bevoorradingszekerheid te garanderen.”
FEBEG roept de minister en de overheid op om snel de andere maatregelen van het
pakket uit te werken. Het volledig pakket moet een ‘level playing field’ creëren
tussen vraagbeheer, opslag en productie, wat de voorwaarde is om tot een eerlijke
concurrentie te komen in de markt tussen de verschillende vormen van capaciteit.
Deze eerlijke concurrentie zal de laagste kost garanderen voor de zekere
bevoorrading van de Belgische consument.

Over FEBEG
FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de
producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals
de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 32 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan
7.850 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 19,4 miljard EUR
vertegenwoordigen.
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