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FEBEG verder investeren in de decarbonisatie van de 
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FEBEG houdt vandaag haar Algemene Vergadering. Dit is voor de sector van 
productie en levering van gas en elektriciteit het moment om een balans op te 
maken over het jaar 2015 en om enkele belangrijke tendensen onder de aandacht 
te brengen. 
 
Verdere daling van de meeste economische indicatoren 
Marc Van den Bosch, Algemeen Directeur van FEBEG: ‘Het jaar 2015 heeft jammer 
genoeg geen kentering gebracht voor de tendensen in de sector. De meeste 
economische indicatoren gaan er verder op achteruit: de werkgelegenheid en de 
omzet zetten hun structurele daling verder als gevolg van een vermindering van 
het elektriciteitsverbruik en de lage prijzen op de groothandelsmarkten. De 
gasmarkt kende een opleving qua volumes als gevolg van een iets koudere winter 
in 2014 en een hoger verbruik in de industrie en in de elektriciteitsproductie. Het 
overaanbod en de sterke concurrentie hebben de gasprijs verder doen krimpen. 
2015 was een recordjaar voor de invoer van elektriciteit die goed was voor bijna 
26 % van het eindverbruik in België. De marges van de leveranciers blijven 
ontoereikend. De situatie van de leveranciers is daarom zelfs kritiek want zij 
dragen bijna alleen de risico’s en de administratieve lasten die verband houden 
met het marktmodel. Hoewel de energiecomponent op de factuur verder daalt, 
blijft het gereguleerde deel en de taksen toenemen. FEBEG herhaalt haar oproep 
om het marktmodel dringend in evenwicht te brengen. Dit is nodig om de 
voordelen van de vrijmaking van de markt te kunnen behouden en de actoren in de 
vrijgemaakte markt toe te laten te investeren zodat zijn hun klanten kunnen 
begeleiden in de energietransitie’. Meer details zijn beschikbaar in het jaarverslag 
van FEBEG. 
 
Hernieuwbare energie in stijgende lijn: een troef voor het klimaat 
Marc Van den Bosch: ‘De moeilijke economische omstandigheden beletten de 
sector niet om zijn verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen de 
klimaatverandering. Dit blijkt uit de toename van de geïnstalleerde capaciteit in 
hernieuwbare energie die bijna oploopt tot een derde van de geïnstalleerde 
capaciteit in België. Wij moeten deze inspanningen voortzetten en vragen de 
overheden om ons daarbij te helpen door te zorgen voor een stabiel en 
voorspelbaar investeringskader.’  
 
Bevoorradingszekerheid blijft een uitdaging 
De problematiek van de bevoorradingszekerheid op middellange termijn is op 
scherp gesteld met de studie van Elia over de bevoorradingszekerheid (2017-
2027). FEBEG is van mening dat de hypotheses te optimistisch zijn, zeker op het 
vlak van de toekomstige beschikbaarheid van capaciteit in de buurlanden. Uit de 
studie blijkt ook dat de uitbating van flexibele capaciteit – die nodig is om het 
systeem in evenwicht te houden – niet meer rendabel is in de energiemarkt.  
Het is daarom essentieel voor de bevoorradingszekerheid en om de kosten voor de 
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klanten te beperken dat de bestaande flexibele en betrouwbare capaciteit wordt 
behouden. 
 
Leveranciers: economisch meest efficiënte oplossing om hun klanten door de 
energietransitie te gidsen 
Marc Van den Bosch: ‘De energietransitie maakt van onze klanten in een snel 
tempo actieve klanten. De energieleveranciers zijn in deze transitie het best 
geplaatst om innovatieve en efficiënte oplossingen aan te bieden aan hun klanten. 
Onze leveranciers ontwikkelen diensten zoals energieaudits, installatie en 
onderhoud van verwarming en zonnepanelen, vraagbeheer, energieopslag, 
energieëfficientie, groene mobliteit op basis van elektriciteit of LNG/CNG, … 
De leveranciers zijn de loyale partners niet alleen voor hun klanten, maar ook voor 
de overheden en de netbeheerders om kwalitatieve diensten en oplossingen op 
maat te ontwikkelen’. 
 
 
 
 
 
 
 
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 30 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 
7.500 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 19,4 miljard EUR 
vertegenwoordigen. 
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