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~ 8.000 werknemers

~ 23 miljard EUR omzet

~ 92 % geleverd aardgas in België (170 TWh)

~ 95 % geleverde elektriciteit in België (68 TWh)

98 % van de productiecapaciteit op het transmissienet (15.350 MW)



INHOUD

• Kerncijfers van de sector

– Elektriciteit

– Gas

– Tewerkstelling

– Milieu

– Elektriciteitsfactuur 

– Complexe en onstabiele regelgeving

• Belangrijkste dossiers 2013
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KERNCIJFERS 2013 VAN DE SECTOR

1. Elektriciteit: afname conventionele 
thermische capaciteit en zeer hoge import 
(9,6TWh)

2. Productie STEG’s 45% gedaald op 3 jaar tijd

3. Gasverbruik 1,3% gedaald. Sterke daling bij 
industrie en gascentrales 

4. Tewerkstelling 5% gedaald op 2 jaar

5. Elektriciteitsfactuur bij de hoogste in Europa, 
 aandeel energiecomponent gedaald
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ELEKTRICITEIT

Kerncijfers van de sector
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LICHT DALEND ELEKTRICITEITSVERBRUIK 
IN 2013
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LICHT STIJGENDE 
ELEKTRICITEITSPRODUCTIE IN 2013 – OP 

NIVEAU VAN 2002
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TWEEDE JAAR OP RIJ ZEER HOGE NETTO-
IMPORT
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AFNAME CONVENTIONELE THERMISCHE 
CAPACITEIT IN 2013 ≈ TOENAME WIND + PV

1 oktober 2014 10
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STEEDS TOENEMEND AANDEEL 
GEÏNSTALLEERDE HEB CAPACITEIT
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ELEKTRICITEITSPRODUCTIE IN BELGIË 
GROOTSTE DEEL NUCLEAIR EN THERMISCH
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PRODUCTIE STEG’S: 45% GEDAALD OP 3 
JAAR
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GAS

Kerncijfers van de sector
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BEPERKTE DALING VAN HET NATIONAAL 
GASVERBRUIK (-1,3%)
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VERDERE DALING VAN HET GASVERBRUIK IN DE INDUSTRIE 
(6,5%) EN DE GASCENTRALES (11%)
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TEWERKSTELLING

Kerncijfers van de sector
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TEWERKSTELLING: 5% GEDAALD OP 2 
JAAR
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28% VROUWEN IN DE SECTOR 
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SECTOR BLIJFT INVESTEREN IN VORMING 

• 4,28% van de loonmassa wordt geïnvesteerd in 
vorming van het personeel

• Streefcijfer voor alle Belgische ondernemingen 
1,9%
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MILIEU

Kerncijfers van de sector
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STEEDS DALENDE VERZURENDE EMISSIES 
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DE ELEKTRICITEITSFACTUUR VOOR 
DE RESIDENTIËLE KLANT

Kerncijfers van de sector
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HUISHOUDENS: ENERGIECOMPONENT ONDER GEMIDDELDE 
BUURLANDEN – EINDFACTUUR BIJ HOOGSTE VAN EUROPA
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Eurelectric

Household price components by country in 2012 



JAARLIJKSE ELEKTRICITEITSFACTUUR BIJ 
DE HOOGSTE VAN EUROPA
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Bron - CREG

Totale jaarlijkse elektriciteitsfactuur bij de hoogste van Europa 
terwijl de prijs van de energiecomponent in België daalt

Bron - CREG



ENERGIECOMPONENT SLECHTS 38%
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COMPLEXE EN ONSTABIELE 
REGELGEVING

Kerncijfers van de sector
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REGELGEVING: 185 WIJZIGINGEN SINDS 
2012
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Exclusief:  tariefbeslissingen regulatoren, charter neem ‘s 
op, consumentenakkoord, charter prijsvergelijkingstools, …  
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BELANGRIJKSTE DOSSIERS 2013
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REALISATIES 2013

1. Concurrentiehandicap gedaald door 
afschaffen federale bijdrage gas en reductie 
injectietarievengascentrales 

2. Strategische reserve wordt uitgewerkt

3. Ontwikkeling bulletin board secundaire markt

4. Kwaliteitsverbetering van de 
prijsvergelijkingswebsites

5. Realistische herziening consumentenakkoord

6. Actieve inname van standpunten bij 
herziening GSC en TPSF in Wallonië
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PLAN ‘WATHELET’
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•Bevoorradingzekerheid: tekort van 2.000 MW tegen 2017

•Flexibiliteit: risico tot overproductie tot 3.000 MW

Uitdagingen

•Verlenging met 10 jaar van een nucleaire eenheid die ter beschikking van de markt zal 
gesteld worden

•Vaststellen van een definitieve kalender voor de kernuitstap

•Omkadering van de sluiting van elektriciteitscentrales

•Offertevraag voor nieuwe gascentrales

Korte-termijn-plan

•Uitbouw interconnecties

•Beheer van de vraag en opslag

• Integratie van hernieuwbare energie

•Beter beheer van ondersteunende diensten

•Permanent toezicht op de bevoorradingszekerheid

•Vereenvoudiging van administratieve procedures

Visie op lange termijn



5 FEBEG AANBEVELINGEN
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Investeer in een lange-termijn-visie

Herstel het gelijk speelveld met de buurlanden

Indien nodig, implementeer een strategische 
reserve

Verbeter de werking van de groothandelsmarkt

Indien bijkomende acties nodig zouden zijn, 
neem dan maatregelen die niet marktverstorend 
of discriminerend zijn

Plan ‘Wathelet’ is tijd kopen en geen definitieve oplossing!



GELIJK SPEELVELD
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Kosten

• Transmissietarieven (injectietarief, tarief 
ondersteunende diensten ,…)

• Federale bijdrage en toeslag beschermde 
klanten

• Transporttarieven gas

• …

Inkomsten

• Ondersteunende diensten

• …



OFFERTEVRAAG NIEUWE CENTRALES
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• Offertevraag voor 800 MW aan nieuwe gascentrales

• Steun in de vorm van ‘contract for difference’ (CfD)

• Offertevraag is gepubliceerd op 10.01.2014 (erratum op 
22.01.2014)

• Einddatum is 22 juli 2014 om 18.00 uur

Stand van zaken

• Discriminatie tussen bestaande en nieuwe installaties

• Marktverstorend en contraproductief

Opinie van FEBEG (27.02.2014)

Juridische (rechtszaken) en economische (verslechterde 
marktomstandigheden) onzekerheid!



STRATEGISCHE RESERVE
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Periode Offertevraag en implementatie Werkingsregels Volumes

Maart/april Consultatie over de offertevraag en 
de implementatie door Elia(3/3-
25/04)

Ontwerp werkingsregels 
door Elia (3/3-25/04)

Analyse door Elia (20/03), 
advies van de administratie 
(3/04) en beslissing van de 
Minister  (13/04)

Mei Oproep voor kandidaten door Elia 
(5/05-2/06)

Analyse en goedkeuring door 
CREG (24/04-6/06)

Juni Offertevraag door Elia  (9/06-4/07)

Juli Selectie en opstellen rapport door 
Elia (7/07-25/07)

Augustus Advies van CREG (28/07-31/08)

September/oktober Implementatie (1/09-31/10)

28/05/2014 Consultatie door de 
CREG

Risico dat volume en prijs 
wordt opgelegd bij 
Ministerieel Besluit

Kritische timing

Het implementeren van de strategisch reserve tegen 1.11.2014 is een 
operationele uitdaging voor alle betrokkenen!

Periode Volume (productie + vraag)

Winter 2014-2015 0 - 800 MW

Winter 2015-2016 1.200 – 2.200 MW

Winter 2016-2017 1.300 – 2.300 MW

Optie om het volume te 
verhogen indien twee 

nucleaire reactoren (Doel 
3/Tihange 2) niet opnieuw 

beschikbaar worden



ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
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• Marktconforme vergoeding voor de diensten die centrales leveren om 
het evenwicht en de stabiliteit van het net te bewaren

• Vermijden van het opleggen van volumes en prijs voor de 
ondersteunende diensten bij KB

Doelstelling van FEBEG …

• Kortere termijn tussen de offertevraag, de beslissing en de levering 
van de ondersteunende diensten doet de risicopremie dalen

• Een kortere contractperiode laat toe dat meer – kleinere – partijen 
kunnen deelnemen wat de concurrentie en liquiditeit verhoogt

… door evolutie naar korte-termijn-aankopen R1 en R2

Vanaf 2014 koopt Elia tussen de 20 tot 30 % van de 
volumes R1 en R2 aan via korte-termijn-contracten



FACILITEREN SECUNDAIRE MARKT
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FEBEG heeft – samen met BELPEX – een ‘bulletin board’ 
voor reservecapaciteiten ontwikkeld waarop marktpartijen 

hun koop- of verkoopintenties kunnen publiceren



FLUXYS VERVOERSMODEL
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Vervoersmodel is in werking getreden op 1.10.2012

• Balancering en elektronisch dataplatform

• Toewijzen van capaciteit aan binnenlandse uittredepunten

• Implementatie van de Netwerk Code ‘Capacity Allocation
Mechanisms’ en de ‘Congestion Management Procedures’

Evaluatie en aanpassingen in 2013

• Korte-termijn-boekingen van capaciteiten, in het bijzonder voor 
elektriciteitscentrales

• Mogelijkheid om capaciteiten te herschikken

Voorstellen van FEBEG voor verdere verbetering



CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN 
VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES

• Opzet

– Onafhankelijke, betrouwbare en correcte  
prijsvergelijkingswebsites (initiatief CREG)

• Inzet FEBEG

– FEBEG heeft actief meegewerkt aan 

gestandaardiseerde en uniforme berekeningswijze o.b.v. 
de best beschikbare gegevens 

Verhoogde transparantie door betere vergelijkbaarheid 
van producten

Best mogelijke inschatting van de factuur



CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN 
VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES

• Status

• Op 15.7.2013 hebben de FEBEG-leden het globaal akkoord 
over een gestandaardiseerde en uniforme wijze van 
prijsberekening en prijsvergelijking ondertekend (als bijlage 
bij het Charter)

FEBEG is tevreden met de gestandaardiseerde en uniforme  
berekening !



HERZIENING CONSUMENTENAKKOORD 

• Opzet
– Betere bescherming van de consument en betere marktwerking 

(op initiatief van de Ministers J. Vande Lanotte en M. Wathelet)

• Inzet FEBEG 
– Transparante communicatie van prijzen, producten en diensten

– Duidelijke spelregels voor van de consument
Verdere verfijning van tariefsimulatoren 

 Jaarlijkse communicatie van de goedkoopste tariefformule aan de klant

 Toepassing van goedkoopste equivalent product bij verlenging van 
contracten

Mogelijkheid om slotfacturen niet te domiciliëren

Afschaffing van verbrekingsvergoeding bij switch

…
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HERZIENING CONSUMENTENAKKOORD 

• Status

• Met de ondertekening 
van dit Akkoord op 
16.10.2013 bevestigen de 
leveranciers nogmaals 
hun engagement om het 
de consument 
gemakkelijker te maken 
en de transparantie te 
verbeteren. 



KLIMAATBELEID EU

• Opzet: door de lage CO2-prijs verliest het ETS haar slagkracht om aan te 
zetten tot koolstofarme investeringen – EU actie is nodig

• FEBEG:
– Stelt duidelijk dat ETS het belangrijkste instrument moet zijn in het 

klimaatbeleid; ook voor HEB en energie-efficiëntie. Voorwaarde is een hogere 
(langetermijn)CO2-prijs.

– Brengt deze boodschap in verschillende fora over (werkgeversorganisaties, 
administraties, adviesraden,…). Het FEBEG standpunt werd duidelijk 
gerespecteerd vb. in de VBO-standpunten en ondersteunt de visie van 
‘Belgische’ overheden.

– Steunt expliciet het backloading voorstel; FEBEG verstuurde brieven naar de 
Belgische parlementairen in de EU en naar de vertegenwoordigers van België 
in de Raad.

– Gaf input in de consultatie over de opties om het ETS te verbeteren.
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Hoe toereikend 
is een CO2-prijs 
rond 5€/ton… ?

Jan ‘09 Jan ‘11 Jan ‘13Jan ‘07



HERVORMING VLAAMS HEB-
STEUNSYSTEEM

• Opzet: de hervorming van het Vlaams steunsysteem 
voor HEB moet in praktijk gebracht worden

• FEBEG:
– Stelde standpunten op over de wijzigingen van zowel het 

energiedecreet en –besluit; 
– Was kritisch voor de voorgestelde waarden van 

Onrendabele Top en bandingfactoren;

– Reageerde op de ontwerpdocumenten “subdoelstellingen 
groene stroom 2020”, “quotumpad” en gaf input op het 
SERV-advies m.b.t. het energiedecreet en –besluit en 
tijdens de consultatie over de VREG-mededeling m.b.t. de 
concrete toepassing van het Energiedecreet en –besluit;

– Nam deel aan de reflecties over het flexibel toewijzen van 
groenestroomcertificaten.
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HERVORMING VLAAMS HEB-
STEUNSYSTEEM

• Stand van zaken: 

– Er komt routine in de periodieke evaluatie 
bandingfactoren en vaststelling nieuwe BF’s –
FEBEG reageert steeds. 

– (Systeem)kost certificatensysteem begint door te 
wegen 
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FEBEG werkgroep buigt zich over middellangetermijn
hervorming steunsystemen (proactieve reflecties voor een 
future proof steunsysteem



PROGRESSIEVE EN SOLIDAIRE TARIEVEN 

• opzet : toekennen van een aantal gratis kWh gemoduleerd in functie van de 
gezinssamenstellingen en het statuut – al dan niet beschermd - van de klant 
(400 à 800kWh). Deze toekenning wordt vervolgens als een ODV in de tarieven
van de DNB’s verrekend. Zo wordt een progressieve tariefzetting van 
elektriciteit gerealiseerd. 

• FEBEG standpunten:
– FEBEG heeft zich steeds verzet tegen de verantwoording van de 

maatregelen (REG en sociaal beleid) 
– FEBEG heeft steeds gewezen op de complexiteit voor de praktische 

invoering van de maatregel;
– Het FEBEG standpunt werd verdedigd bij de kabinetten van de Waalse 

regering en de CWAPE;
– Deelname aan consultaties over de ontwerp versies van de wettekst;
– Versturen van gemeenschappelijke standpunten DNB-FEBEG;
– Inschatting door FEBEG van de kosten voor de implementatie en de 

toepassing van de maatregel. 
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Dankzij deze acties werd de definitieve goedkeuring van de 
maatregel door de Waalse regering uitgesteld, werd een 
tussenkomst bekomen voor de administratieve kosten en het beheer 
van het systeem en werd de praktische toepassing van de maatregel 
licht verbeterd



Herziening systeem GSC in Wallonië
• Opzet: hervorming van het systeem groenstroomcertifcaten

met als doel:
• De efficiëntie en de kost van het systeem verbeteren;
• Een correcte ondersteuning bieden aan de verschillende

technologieën ;
• FEBEG standpunten  bediscussieerd met meerdere 

stakeholders:
• Verzet tegen de invoering van dubbele quota;
• Verzet tegen bindende subdoelstellingen per 

technologie;
• Behoud van 1 doelstelling met indicatieve doelstellingen 

per technologie die opgevolgd worden;
• De noodzaak van een gewaarborgde billijke vergoeding 

voor de investeerder (IRR 9-13% afhankelijk van d 
etechnologie);

• Afschaffing van alle taxen op windmolens.
47



EINDELOOPBAAN

• Opzet: aanpassen van het systeem eindeloopbaan in de 
sector aan de nieuwe wettelijke bepalingen die de 
leeftijdsgrenzen en loopbaanduur voor de  vervroegde 
wettelijke pensioenen verhoogd hebben, dit om de sociale 
spanningen die de onderhandelingen over het de sociale 
programmatie blokkeerden weg te werken.

• Gerealiseerd:
– Paritaire verklaring omtrent de vervroegde uitstap “57-59 jaar” 

voor de werknemers oude arbeidsvoorwaarden : mogelijkheid 
om 1 tot 3 jaar vervroegd uit te treden voor de leeftijd van het 
vervroegd wettelijk pensioen, onder een aantal voorwaarden

– Voortzetten van de gesprekken over de algemene problematiek 
eindeloopbaan voor alle werknemers van de sector
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Deze 2 realisaties hebben toegelaten de onderhandelingen 
over de sociale programmatie 2013 – 2014 te deblokkeren 



SOCIALE PROGRAMMATIE 2013 -2014

• Opzet: Een akkoord over de sociale programmatie 
afsluiten dat voldoet aan de “nulnorm” (= geen extra 
kosten voor de werkgever), zoals bepaald door de 
federale overheid.

• Gerealiseerd:  de onderhandelingen in 2013 hebben 
geleid tot een protocol akkoord afgesloten op 
3.04.2014, dat een aantal maatregelen bevat die een 
quasi nulkost betekenen voor de werkgever:

 Fiscale optimalisatie van de jubilarissenpremie

 Verbetering van het systeem aanvullende pensioenen

 Uitbreiding van de gemotiveerde tijdskredieten en de regeling einde 
loopbaan. 

 Aanpassingen van de grenzen aan het systeem overuren conform met de 
nieuwe wettelijke bepalingen. 
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CONTACT

Marc Van den Bosch

Marc.vandenbosch@febeg.be

0032-500 85 80

www.febeg.be
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