
 
PERSBERICHT  

  
Dure elektriciteit bedreigt toekomst industrie in België 

  
Brussel, 27 maart 2013 – De Belgische industrie betaalt een veel hogere elektriciteitsprijs dan haar 
concurrenten in de buurlanden. Dat blijkt uit een studie van Deloitte in opdracht van Febeliec, de 
vereniging van industriële verbruikers. De voornaamste oorzaak zijn de belastingen op elektriciteit 
en andere overheidsmaatregelen in de onderzochte landen. Zonder trendbreuk is het voortbestaan 
van de industrie in ons land bedreigd.  

 
Het is de eerste maal dat in kaart is gebracht hoeveel de industriële verbruikers in België, Nederland, 
Frankrijk en Duitsland betalen voor hun elektriciteit. De resultaten wijzen op significant hogere 
prijzen in ons land. Uit de studie blijkt overduidelijk dat de Belgische industriële verbruikers voor hun 
elektriciteitsprijs (marktprijs, transportkosten, belastingen en heffingen) meer betalen dan hun 
buitenlandse concurrenten en dit ten gevolge van overheidsmaatregelen in de betrokken landen. Het 
verschil varieert naargelang verbruik en regio van 12 tot 45%.  
 
Febeliec vreest dat bij ongewijzigd beleid de situatie in de volgende jaren snel verder zal ontsporen. 
Dringende maatregelen zijn dan ook noodzakelijk om de toekomst van onze industrie, motor van 
onze welvaart en belangrijke factor in de tewerkstelling, te garanderen. “Als we industriële 
tewerkstelling in België willen behouden, moet de elektriciteitsfactuur dringend omlaag. De overheid 
heeft hiertoe de sleutel in handen. We vragen dan ook dat de regeringen in ons land de hoogste 
prioriteit geven aan deze uitdaging en ons op hetzelfde prijsniveau brengen als de concurrerende 
buurlanden”, aldus Peter Claes, directeur van Febeliec.  
  
België scoort bijzonder slecht op het vlak van de belastingen en heffingen. Terwijl in de buurlanden 
deze meerkosten ingeperkt worden, bijvoorbeeld voor energie-intensieve activiteiten, of via een 
degressief tarief en een plafond, gaan ze in ons land uit de bocht. Voor het totaal van de Belgische 
industrie moet men rekenen met een meerkost van vele honderden miljoenen euro’s per jaar. “Bij 
ongewijzigd beleid zal de concurrentiehandicap van de Belgische industriële verbruiker de volgende 
jaren bovendien snel toenemen. Dat is een bedreiging die voor de industrie even groot is als de 
loonkosten”, aldus Peter Claes.  
  
Deze situatie legt een zware hypotheek op de ontwikkeling van de industrie en bijgevolg op de 
tewerkstelling en welvaart in dit land. Hoge energiekosten blokkeren immers investeringen en leiden 
tot niet-competitieve productiekosten in onze ondernemingen. 
  
Febeliec dringt daarom aan op spoedig overleg met en dringende maatregelen van de bevoegde 
overheden. “Ons land heeft niet alleen een loonnorm nodig maar ook een energienorm zodat 
deelektriciteitsprijs de industrie niet wegjaagt uit België”, zo zegt Peter Claes nog.  
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Over Febeliec 
Febeliec vertegenwoordigt de industriële energieverbruikers in België. Zij ijvert voor competitieve prijzen voor elektriciteit en 
aardgas voor industriële activiteiten in België, en voor een verbeterde bevoorradingszekerheid in energie. Febeliec telt als 
leden 7 sectorfederaties (chemie en life sciences, staal, glas, papier, cement, extractieve nijverheid, textiel en 
houtverwerking) en 23 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer, 
Bekaert, Borealis Polymers, Dow Belgium, Duferco, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, Nyrstar, Praxair, 
Sol, Solvay, Tessenderlo Chemie, Umicore, Unilin en Yara). Samen vertegenwoordigen zij ruim 80% van het industriële 
verbruik van elektriciteit en aardgas in België en zo’n 230.000 industriële jobs. 
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