
 
 

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, papierdeeg & papier, cement, extractieve nijverheid, textiel en houtverwerking) 
en 24 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Antwerpen, Bekaert, 

Borealis Polymers, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, 
Solvay, Tessenderlo Chemie, Total Petrochemicals & Refining, 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. 
 

Offshorekost voor bedrijven: eindelijk duidelijkheid! 
 

 
Persbericht - Brussel, 7 november 2013. De federale ministerraad heeft vandaag beslist om de degressiviteit en 
plafonnering van de offshorekost voor industriële verbruikers structureel te maken. Hierdoor wordt de regeling die 
reeds werd toegepast tijdens de 2

de
 helft van dit jaar, verlengd voor de toekomst. Industriële bedrijven die aan 

bepaalde voorwaarden voldoen, zullen hierdoor hun meerkosten aanzienlijk zien dalen. Dat is goed nieuws voor de 
competitiviteit van onze bedrijven en voor het investeringsklimaat voor industriële activiteiten in ons land.   
 
De studie die Febeliec begin dit jaar liet uitvoeren door Deloitte, toont aan dat onze industrie voor haar 
elektriciteitskost een handicap heeft van 12 tot 45% ten opzichte van onze buurlanden. Een groot deel van deze 
handicap kan worden verklaard door de verschillende meerkosten die door de federale en gewestelijke overheden op 
het elektriciteitsverbruik worden gelegd.  
 
Febeliec verwelkomt dan ook deze beslissing van de federale regering om de bijdrage voor de offshorekost, net als de 
federale bijdrage, voor industriële verbruikers degressief te maken en te plafonneren. Dit betekent  een significante 
inhaalbeweging  van hun concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden. Aangezien de regeling structureel wordt 
gemaakt voor de toekomst, verbetert het ook het investeringsklimaat voor industriële activiteiten.  
 
Febeliec zal blijven ijveren voor competitieve prijzen voor elektriciteit en aardgas in ons land. Het geheel aan 
meerkosten (federaal + gewestelijk) blijft het aandachtspunt voor de competitiviteit van onze industrie. In dat verband 
stelt Febeliec voor, naar het voorbeeld van de loonnorm, in ons land een energienorm in te stellen (voor meer 
informatie, zie Memorandum Febeliec, 
http://www.febeliec.be/data/1382350032Memorandum%20Verkiezingen%202014_NL_FINAL.pdf). 
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