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Feiten & Cijfers

• De kerncijfers van FEBEG

• Markante feiten 2015

• Elektriciteits- en gasverbruik in 2015
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FEBEG – kerncijfers
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30 leden en 7.850 werknemers

19,4  Milliard EUR omzet

88 % van de in België geleverde elektriciteit * 

98,3 % van de productiecapaciteit op het transportnet ** 

85 % van het in België geleverd gas * 

+/- 2.626.000 toegangspunten gas *

+/- 4.985.000 toegangspunten elektriciteit  *

Berekend op basis van * CREG data (2014) en **Elia data (02/2016)

http://www.creg.info/pdf/Presse/2015/Press20150619fr.pdf
http://www.elia.be/nl/grid-data/productie/productiepark


Markante vaststellingen in 2015

1. Gasverbruik gestegen t.o.v. 2014: +9,6 %

2. Verbruik elektriciteit blijft dalen -1%  

3. Belgische elektriciteitsproductie daalt verder, import piekt

4. Klassieke thermische gas centrales compenseren voor een 
deel daling nucleaire productie

5. Strategische reserve werd niet ingezet

6. Verzurende emissies steeds beter onder controle

7. Dalend aantal klachten (-12,6%) door betere dienstverlening

8. Liefst 26 aanpassingen aan de elektriciteitsfactuur

9. Energiecomponent gedaald naar een vijfde van 
elektriciteitsfaktuur

10.Koolstofarmemaatschappij komt stap dichterbij dankzij
COP 21akkoord
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01/06/2016
• Jaarverslag FEBEG 2015 – Bron: Belfirst *aandacht de cijfers van 2015 zijn tot nu toe nog niet beschikbaar, Zij zullen zo spoedig mogelijk

gepubliceerd worden in een nieuwere versie van dit verslag,7

Omzet (2014*) gedaald: negatieve trend zet zich voort
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gepubliceerd worden in een nieuwere versie van dit verslag.8

Toegevoegde waarde (2014*) gedaald : negatieve trend 
zet zich voort
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Elektriciteitsverbruik blijft dalen
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Berekening dalend elektriciteitsverbruik: -1% ten
opzichte van 2014 en -5,5% ten opzichte van 
2010 
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Gasverbruik 9,6 %  hoger dan in 2014 
Gasverbruik blijft lager dan in de periode 2004-2013

Gasverbruik neemt toe met +9,6 % ten opzichte van 2014. Op historische
basis is de tendens desondanks dalend.
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Opleving van het gasverbruik in de 3 segmenten: 
residentieel, industrie en elektriciteitscentrales
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Rebound van het gasverbruik blijft in alle segmenten: huishoudelijke
verwarming, maar ook in industrie en productie van elektriciteit.  



Elektriciteits- en gasmarkt
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 Sinds 9 november 2010 zijn de dagmarkten in Centraal-West 
Europa gekoppeld op basis van de beschikbare
transmissiecapaciteit

 Op 20 mei 2015 is de marktkoppeling gebaseerd op stromen
met succes gelanceerd

 Het model op basis van de stromen beschrijft het 
transmissienetwerk op zo een manier dat rekening wordt
gehouden met de impact van grensoverschrijdende
uitwisselingen op de veiligheidslimieten van het net

 FEBEG heeft het invoeren van de marktkoppeling gebaseerd op 
stromen steeds gesteund omdat de welvaart in Centraal-West 
Europa vergroot

01/06/2016 • Jaarverslag FEBEG 201513

FEBEG steunt de marktkoppeling gebaseerd op stromen…
Elektriciteitsmarkt –Acties FEBEG
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… Niettemin neemt de prijsdivergentie toe
Elektriciteitsmarkt –Acties FEBEG

 Blijvende bezorgdheden bij de marktkoppeling gebaseerd op stromen:

 FEBEG stelt vast dat de prijsverschillen met Duitsland en Nederland zijn
toegenomen

 FEBEG pleit dan ook voor meer transparantie over de parameters die bij
het model gebaseerd op stromen worden gebruikt



 FEBEG heeft veel inspanningen
geleverd in het debat rond de 
nieuwe tarieven voor het gebruik
van het transmissienet van Elia 
(periode 2016-2019)

 Het proces om de nieuwe
tarieven goed te keuren was 
transparenter en heeft geleid tot 
een voldoende implementatietijd
voor de marktdeelnemers, wat 
reeds lang een wens van FEBEG 
was

01/06/2016 • Jaarverslag FEBEG 201515

Verbeteringen in transmissietarieven voor 2016-2019
Electriciteitsmarkt – Acties FEBEG

Steven Harlem, regulatory manager 
wholesale markets electricity & gas, 
FEBEG: “De nieuwe tarieven brengen 
heel wat verbeteringen, zoals 
bijvoorbeeld de meer dynamische 
tarieven voor het piekverbruik”.
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Maar… het injectietarief stijgt verder
en moet afgeschaft worden

Elektriciteitsmarkt – Acties FEBEG

 Nieuwe transmissietarieven:

 Het injectietarief is lichtjes verder gestegen tot 0,96 EUR/MWh terwijl het 
gemiddelde injectietarief van de buurlanden – waarmee Belgische centrales
concurreren - slechts 0,12 EUR/MWh bedroeg

 FEBEG blijft dan ook verder aandringen op het afschaffen van deze
concurrentiehandicap



 In december 2015 heeft Elia de 
‘Bevoorradingszekerheidsstudie voor België: nood aan 
strategische reserve voor de winter 2016-2017’ 
bekendgemaakt

 Door de leercurve en de dialoog met de stakeholders neemt de 
kwaliteit van deze jaarlijkse studie steeds toe

 De raming van de vraag en de importcapaciteit zijn gevoelig 
verbeterd

01/06/2016 • Jaarverslag FEBEG 201517

De kwaliteit van de bevoorradingszekerheidstudie neemt 
toe op vraag van FEBEG

Elektriciteitsmarkt – Acties FEBEG
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Strategische reserve: noodzakelijk in 
afwachting van nieuw ‘market design’

Elektriciteitsmarkt – Acties FEBEG

 FEBEG heeft het principe van een strategische reserve steeds 
gesteund

 Het is immers een relatief eenvoudig te implementeren
mechanisme met een beperkte marktverstoring

 Voor de Winter 2015-2016 is het volume aan strategische
reserve aanzienlijk verhoogd

 Voor FEBEG is het belangrijk om een goed evenwicht te
bewaren tussen de strategische reserve geleverd door 
productie en de strategische reserve geleverd door 
vraagbeheer

Steven Harlem, regulatory manager wholesale markets electricity & gas, FEBEG: 
“we roepen dan ook op om zo snel als mogelijk werk te maken van een adequaat en 
duurzaam market design dat de bevoorradingszekerheid van België veilig stelt.”



 Deze uitgebreide balanceringszone zal de operationele 
processen van de marktspelers vereenvoudigen en de 
marktliquiditeit verbeteren en geniet daarom de steun van 
FEBEG

 Het is uitermate belangrijk – voor het vertrouwen van de 
markt – dat de nieuwe balanceringsonderneming de regels 
van de ontvlechting respecteert - Press release FEBEG

01/06/2016 • Jaarverslag FEBEG 201519

FEBEG steunt de fusie van de Belgische en Luxemburge
balanceringszone, maar vraagt respect voor ‘unbundling’

Gasmarkt – Acties FEBEG

https://www.febeg.be/nieuwsbericht/febeg-ondersteunt-de-integratie-van-de-gasbalanceringszone-belgie-luxemburg


 Door het stijgend aandeel hernieuwbare
energiebronnen worden gascentrales steeds 
meer ingezet als flexibele en back-up 
centrales

 De verplichting om capaciteit op het 
gastransportnet op lange termijn te moeten
boeken, beantwoordt niet meer aan de nieuwe
noden van de gascentrales

 Daarom heeft Fluxys twee nieuwe producten
ontwikkeld die beantwoorden aan de wensen
van FEBEG:

 de mogelijkheid om vandaag capaciteit te
boeken voor morgen

 het fix/flex-product

 Deze producten bieden meer operationele en 
financiële optimisatiemogelijkheden voor de 
operatoren van gascentrales

01/06/201620

Nieuwe diensten op de binnenlandse uittredepunten op 
voorstel van FEBEG

Gasmarkt – Acties FEBEG

• Jaarverslag FEBEG 2015



Productie

• Statistieken en productie

• FEBEG acties
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De elektriciteitsproductie in België daalde met 28,4% 
tussen 2010 en 2015

De elektriciteitsproductie in België bedroeg 65,5 TWh, 
een daling van -6,4% ten opzichte van 2014 en 
-28,4% ten opzichte van 2010

• Annual report FEBEG 2015 - Bron: FOD Economie, Eurostat
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Elektriciteitsproductie in België blijft grotendeels nucleair
en thermisch

Bron: FOD Economie

Ongeveer 13 % van de geproduceerde elektriciteit in België in 2015 is afkomstig
van wind of zon. Samen met hydro, biomassa en het hernieuwbar deel van 
afvalstoffen is ongeveer 21 % van de elektriciteitproductie afkomstig van 
hernieuwbare energiebronnen,

• Annual report FEBEG 2015

Meer dan 20%  elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie
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De netto invoer van elektriciteit piekt in 2015

Netto-invoer van elektriciteit piekt bij 21,03 GWh (+ 19,5% ten opzichte van 
2014). De invoer compenseert grotendeels de onbeschikbaarheid van een deel van 
het Belgisch nucleaire park.
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Productiecapaciteit ongeveer gelijk verdeeld over 
conventioneel thermisch, nucleair en hernieuwbaar

Source: Elia, ENTSOE

De in België geïnstalleerde productiecapaciteit op basis van hernieuwbare
energiebronnen bedraagt nu  meer dan 30% van de totale geïntalleerde capaciteit.

• Annual report FEBEG 2015 - Bron: FOD Economie, Elia
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Een lichte stijging van geïnstalleerde productiecapaciteit
tot 21.523 MW

Voornamelijk de hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie dragen bij tot de 
stijging. Conventionele thermische capaciteit stabiliseert ( lichte stijging)

• Annual report FEBEG 2015 - Bron: Elia, ENTSOE
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Voornamelijk windenergie draagt bij tot de verdere
capaciteitstoename van hernieuwbare energie tot 6,503 MW

Groeisnelheid lager dan de periode voor 2013. De groei is vooral te danken aan
windenergie. 
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 FEBEG heeft op verschillende domeinen hierrond
gewerkt: 

 Voorstellen inzake financiering van het HE beleid
in Vlaanderen

 Input over de berekening van de ‘onrendabele
top’ en discussie met VEA over de 
berekeningsmethode voor de ‘afslag’ in 
Vlaanderen

 Input en reacties op het project ‘Fast Lane’ in 
Vlaanderen en follow-up 

 Visievorming over mogelijke korte en lange 
termijn ontwikkelingen v/h steunsysteem – ook 
in relatie met de nieuwe staatssteunregels voor 
energie

01/06/201628

Een correct en stabiel steunsyteem is nodig voor een
gunstig investeringsklimaat voor hernieuwbare energie

Productie – Acties FEBEG

 Een stabiel steunsyteem dat de nood aan ondersteuning correct 
weergeeft (geen ondersteun geen oversteun), is cruciaal voor
investeringen in HE

• Annual report FEBEG 2015



01/06/201629

Herdefiniëring van de trajecten en doelstellingen van 
duurzame energieproductie in het Waals Gewest

Productie – Acties FEBEG

 Deelname aan de raadpleging georganiseerd door de regering: 

 De herdefiniëring van de doelstellingen 2020 en 2030, kan 
een beter en noodzakelijk inzicht geven aan de investeerder
voor de ontwikkeling van de investeringsprojeten. 

 FEBEG is van mening dat de voorgestelde trajecten de 
voortzetting van de ontwikkeling van hernieuwbare energie
zou moeten kunnen verzekeren rekening houdend met de 
realiteit op het terrein en de maatschappelijk aanvaardbare
meerkost voor de eindconsument. 

• Annual report FEBEG 2015

Vincent Deblocq, power generation & retail markets advisor, FEBEG: 
«deze eerste positieve elementen zijn een stap in de richting van een algemene
verbetering van het investeringskader. FEBEG merkt dat er nog steeds een hele reeks
obstakels zijn die verhinderen de doelstellingen te halen : bijvoorbeeld de zekerheid
en stabiliteit van vergunningen, het ontbreken van praktische modaliteiten voor
compensatie in geval van activering van de flexibiliteit, de gemeentebelasting op 
windturbines en andere extra kosten.»



 De meeste nieuwe productie-eenheden > 10 kVA worden 
aangesloten op het distributienet (1-36 kV). De voorwaarden en 
modaliteiten hiertoe zijn vastgelegd in het aansluitingscontract.

 Aansluitingscontract in Vlaanderen

 Dit werd in 2015 door Eandis en Infrax herzien en 
geconsulteerd. De voorstellen waren voor FEBEG en ODE 
onaanvaardbaar:

 Onevenwichtige verdeling van rechten, plichten en 
aansprakelijkheden

 Ontwikkeling van een flexibiliteitsmarkt gefnuikt

 Te zware impact van modulatie van productie-installaties (i.e. 
gedeeltelijke of volledige beperking van elektriciteitsinjectie in het 
net)

 Na besprekingen verwachten we een duidelijke – maar onvoldoende
– verbetering v/h contract (publicatie voorzien eind S1 2016) en de 
start van een breder overleg met de netbedrijven; o.a. om een
nieuwe herziening voor te bereiden.

30

Nood aan evenwichtige aansluitings- en werkings-
modaliteiten voor productie-eenheden op distributienet

Productie – Actie FEBEG

• Annual report FEBEG 201501/06/2016



 Modulatie van productie-eenheden of “technische flexibiliteit”: Centraal hierin 

staat de begrenzing van het aantal afschakelingen en de vergoeding hierbij. FEBEG 

heeft gepleit voor een evenwichtige oplossing bij de vele gesprekken met de 

diverse actoren in Vlaanderen en Wallonië: :

 De compensatieregeling mag geen een uitzondering worden.

 Compensatie voor verlies van inkomsten teneinde de rentabiliteit van de 

projecten te behouden, de DNB’s blijven stimuleren en aanmoedigen om te 

investeren in hun netwerk

 Totale transparatie over de voorwaarden op het moment van aansluiting. 

 Rekening houden met de impact op de BRP 

 FEBEG stelt altijd een model ‘compensatie in natura’ voor - effeciënter in 

verhouding met kosten/effectiviteit.

31

Nood aan evenwichtige aansluitings- en werkings-
modaliteiten van productie-eenheden op distributienet

Productie – Acties FEBEG

01/06/2016 • Annual report FEBEG 2015
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Network Codes: een must op de weg naar een Europese
energie unie

Productie – Acties FEBEG

De netcodes zijn Europese regels met het doel de  
Europese energiemarkt te harmoniseren, integreren en 
efficiënter te maken. Eenmaal vastgelegd, moeten deze
worden ingevoerd door middel van nationale wetgeving. 

 Voor het uitvoeren van deze nationale implementatie, 
heeft Elia een experten groep ‘Network Codes’ 
opgericht in 2015. 

 FEBEG heeft met success de grondslag gelegd voor een
samenwerking tussen 5 federaties van producenten in 
België: FEBEG, ODE, Edora, BOP, COGEN (‘BGA’, Belgian 
Generators Associations) voor het formuleren van 
gemeenschappelijke standpunten. 

 Meerdere gemeenschappelijke standpunten werden
intussen voorgelegd aan Elia.
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CO² emissies Belgische EU-ETS sector steeds lager

Productie – Acties FEBEG

• Annual report FEBEG 2015

Dalende tendens door wijzigen van productietechnologiën (minder kolen, 
meer duurzame energie), invoer. 

-40 %



 Onze sector heeft een
emissiehandelssyteem nodig (EU 
ETS) dat zorgt voor een CO2 prijs
die hoog genoeg en stabiel is om 
de investeringen in hernieuwbare
energie uit te lokken

 Begin 2015: pleitte FEBEG voor het 
op punt stellen van een snelle en 
efficiënte ‘Market Stability Reserve’

 Juli 2015: De Europese Commissie
stelt haar wetsvoorstel voor over de 
herziening van de EU ETS

 FEBEG nam deel aan de 
Belgische dialoog over deze
herziening binnen het CCIM 
(Coordinatiecomite
Internationaal Milieubeleid) + 
presentatie

01/06/201634

EU-ETS: FEBEG doet oproep voor hervorming CO2 markt
Productie – Acties FEBEG

• Annual report FEBEG 2015
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https://www.febeg.be/nieuwsbericht/europese-emissiehandel-een-snellere-en-sterkere-co2-markstabiliteitsreserve-cruciaal
http://www.klimaat.be/files/7914/4368/7604/Programma_CCIM_stakeholdermeeting_EU_ETS.pdf
https://www.febeg.be/sites/default/files/20150930_febeg_ets_herziening_standpunt_voor_ccim.pdf


 In 2015 was het eindresultaat van de MBO 
(milieubeleidsovereenkomst) over de periode 2010-2014 tussen 
FEBEG en het Vlaams gewest over de uitstoot van NOX en SO2 

bekend. 

 Deze leidde tot het opmerkelijk resultaat dat de NOX - en SO2 -
uitstoot van de elektriciteitsproducenten onder de MBO in 
Vlaanderen verminderde met liefst 41% (NOX) en 57% (SO2) op 
vijf jaar tijd. 

 Persbericht over MBO resultaten

01/06/201635

“Deze resultaten zijn zeer positief voor het milieu. Om hun verzurende uitstoot aanzienlijk 
te verminderen hebben de elektriciteitsproducenten grote inspanningen geleverd dankzij 
een combinatie van technische maatregelen, zoals onder andere het installeren van low 
NOx-branders, de installatie van en efficiëntieverbeteringen in SCR’s (Selective Catalytic
Reduction Installations), de vermindering van steenkoolgebruik en sluitingen van oude 
installaties”. 
Silvie Myngheer, power generation & environmental policy advisor van FEBEG.

Inspanningen van FEBEG leden leiden tot fors dalende 
verzurende emissies in het kader van de MBO

Productie – Acties FEBEG

• Annual report FEBEG 2015

https://www.febeg.be/sites/default/files/20151125_febeg_persbericht_-_sterke_vermindering_van_verzurende_uitstoot_dankzij_milieuvriendelijkere_elektriciteitsproductie.pdf
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Verzurende emissies van de energiesector spectaculair 
gedaald: inspanningen leveren resultaten op

• Annual report FEBEG 2015
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 Openingstoespraak door Minister 
Annemie Turtelboom. 

 Diverse case-studies in binnen –en 
buitenland (Duitsland, Frankrijk) 

 Potentiële impact van elektrische
mobiliteit bij het opslaan van energie
door Professor Joeri van Mierlo (VUB)

 Debat met de stakeholders (regulators, 
industrie, producenten etc.)

 Verslag evenement hier

01/06/201637

Opslag als marktgegeven. Evenement:
‘Electricity Storage: from technology to market solutions’

Productie – Acties FEBEG

• Annual report FEBEG 2015

https://www.febeg.be/nieuwsbericht/febeg-evenement-electricity-storage-technology-market-solution


LEVERANCIERS

• Statistieken

• Acties FEBEG
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De tevredenheid van de klant stijgt verder in 2015

 De Federale Ombudsdienst: 

 -12,6% van de ontvangen
klachten (4.211) ten opzichte
van 2014

 De helft minder klachten in 
vergelijking met 2012 

 21% van de klachten zijn over 
het operationel beheer van de 
DNB’s

 40% van de klachten zijn
gerechtvaardig (1.402)

• Annual report FEBEG 2015

Marc Van den Bosch: «indien men rekening houdt met het feit dat de leden leveranciers van 
FEBEG ongeveer 7,6 miljoen leveringspunten (gas + elektriciteit) belevreren en gezien het 
aantal klachten ontvangen van massamakten als ‘telecommunicatiesector’ (+/-18.000 
klachten) en de postdiensten (+/- 15.000 plaintes), moet onze sector zeker niet 
beschaamd zijn voor dit resultaat. Natuurlijk zullen onze leden alles doen om 
klantendiensten verder te verbeteren in 2016, ook al hebben ze niet alle hefboomen in 
handen..
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Sociaal tarief: Een service van de leveranciers aan de 
maatschappij die geoptimaliseerd moet worden

 In het belang van de klant: 
492.000 klanten met ‘sociaal 
tarief’ in België

 10,2% van de residentiële klanten
genieten van het sociaal tarief

 97% van hen worden bediend door
de leveranciers en 3% door de 
DNB’s

• Annual report FEBEG 2015 – Bron: dashboard CREG 12/2015 

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: «FEBEG heeft
gevraagd aan de betrokken autoriteiten om samen te werken aan
een evalutatie van het systeem zodat de toekenning van het 
sociaal tarief kostenneutraal zou worden voor de leveranciers en  
aan een administrateive vereenvoudiging van het systeem. 

We moeten ondertussen de weg inslaan van 100% automatisering
zodat de klanten die van het sociaal tarief genieten een optimale 
service krijgen,  een administratief eenvoudig systeem doorlopen
en een duidelijk zicht hebben op hun status als rechthebbende».

245 000

64 228

182 754

492,000 social customers in Belgium

VL BR WAL

https://www.febeg.be/nieuwsbericht/hervorming-van-het-sociaal-tarief-om-rechthebbenden-beter-te-bedienen
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Sociale beschermingsmaatregelen moeten doeltreffender
worden in Brussel en Wallonië

 FEBEG, de DNB’s en de federatie van OCMW’s in Wallonië
hebben gezamenlijke voorstellen geformuleerd over de 
maatregelen voor sociale bescherming in het Waals Gewest:

 Zich richten op personen met reële problemen op vlak van energie armoede

 Oplossingen steunen die de administratieve en operationele lasten
verminderen voor de operatoren. 

 Beheersen van de verhoogde kosten van de OSP

 FEBEG heeft deelgenomen aan het symposium georganiseerd
door Brugel: ‘Welke bescherming voor de Brusselse residentiële
klant? 

• Annual report FEBEG 2015

Vincent Deblocq, FEBEG: «FEBEG stelt een onevenwicht vast in 
de maatregelen op vlak van de sociale bescherming op de 
Brusselse energiemarkt. Door het bevorderen van de 
accumulatie van schulden en door de doelgroep van 
begunstigden slecht af te bakenen, zijn de 
bescherminsmaatregelen - in het bijzonder voor de 
kwetsbaarste consumenten - ondoeltreffend in het Brusselse
Gewest,. Dit onevenwicjht veroorzaakt een hoge kost en een
ondraaglijk financiëel risico voor de leveranciers».
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Marktmodel biedt voordelen voor de klanten
Leveranciers– Het marktmodel moet evolueren

Door inspanningen van de leveranciers is 
de prijs voor de consument sneller 
gedaald dan de groothandelsprijs

Aantal klachten is met helft
verminderd sinds 2012

‘Switch rate’ gas en elektriciteit tussen
de hoogste in Europa. Klant heeft een

ruime keuze

‘SPOC’

Split 

Bill

Het ‘SPOC’ 
fakturatiemodel is
veruit het 
goedkoopst voor
de consument 
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Risico’s en kosten voor de leveranciers nemen toe
Leveranciers – Het marktmodel moet evolueren

Steeds meer extra taken gratis of onder kostprijs
uitgevoerd door leveranciers voor derden (kosten

204 MEUR in 2014)

Ongeveer een derde
van de faktuur draagt

bijna alle risico’s.

74 MEUR definitieve
afschrijvingen in 2014

Meer dan 26 
wijzigingen aan de 
elektriciteitsfactuur
in 2015

Groeiend
onevenewicht
tussen het 
energie
component en 
gereguleerde
componenten
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16 jaar na de start van het liberaliseringsproces in België is het tijd
om de bestaande werkwijzen in samenwerking met alle betrokkenen
te  optimaliseren

I. Behoud de unieke factuur

II. Vermijd structurele schuldopbouw

III. Coördineer veranderingen aan het systeem

IV. Analyseer en evalueer regelgeving op 
kosten en baten

V. Optimaliseer toekenning sociaal tarief

VI. Spreid de risico’s over de ganse 
waardeketen

Marktmodel: De oplossing ligt in het optimaliseren
van het systeem

• Annual report FEBEG 2015 - Source: Accenture supplier’s model study for FEBEG 2015

BELGIUM 

NV



Sociaal

• Statistieken

• Acties FEBEG
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 Belangrijkste acties

 Afsluiten van een sectorale CAO van de sociale programmatie
voor 2015 en 2016 met naleving van de loonnorm

 7 dossiers verzoeningsbureau leden

 Evolutie loonkost

 Blokkering van de gezondheidsindex sinds april 2015 ten
gevolge een besluit van de federale regering

 Loonnorm: geen verhoging in 2015 

 Verhoging van 0,5% bruto en van 0,3% netto in 2016

Duurzame context van vertraging van de verhoging van de 
salariskost

Positieve evolutie voor de sector
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Het sociaal departement in actie
Social – Actions FEBEG

• Annual report FEBEG 2015
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Werkgelegenheid daalt structureel
bij de FEBEG effectieve leden
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Rekening houdend met de indirecte tewerkstelling genereren de FEBEG 
leden meer dan 15.240 jobs in België (ratio van1,94 volgens Planbureau). 
De werkgelegenheid is met -10,6% gedaald tussen 2011 en 2015.

- 10,6%



30% vrouwen in de sector
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99,5% van de werknemers heeft een contract van onbepaalde duur. 
3,66% van de loonmassa wordt gebruikt voor vorming.



Communicatie FEBEG

• Statistieken en acties van FEBEG
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 Nieuw logo, nieuwe positionering

(Juni 2015), nieuwe stijl!

 Aanpassing van alle media en 
verwante FEBEG

01/06/201650 • Annual report FEBEG 2015

 Nieuwe website FEBEG 

 Internet site vernieuwd en regelmatig
geanimeerd met nieuws

 Inhoud en statistieken verbeterd

 Lay-out duidelijk en eenvoudig



 Newsletters & mailing

 15 mailing campagnes

 6 newsletters

 1.520 geadresseerde
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 Aanwezig op sociale media 

 79 tweets & 315 volgers op Twitter

 194 op LinkedIN

 Profiel You Tube & Flickr on line

https://twitter.com/febeg_be
https://www.linkedin.com/company/9406054?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,entityType:entityHistoryName,clickedEntityId:company_9406054,idx:0


 Twee wervende evenementen

 Evenement ‘Algemene vergadering’

 Evenement ‘Electricity Storage’ (première)
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https://www.febeg.be/fr/nieuwsbericht/evenement-febeg-electricity-storage-technology-market-solution
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 Pers relaties

 11 persberichten in 2015

 Vertrouwensrelatie met de 
pers opbouwen

01/06/2016



‘FEBEG is powering a sustainable, secure and affordable 
energy future for families and businesses’


