
 
 

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 6 
sectorfederaties (chemie en life sciences, staal, glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en houtverwerking) en 24 

bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, Bayer Antwerpen, Bekaert, Borealis, 
Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, Solvic, 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. 
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Dure elektriciteit jaagt industrie weg uit België. 
Regeringen moeten dringend energienorm invoeren.  

 
 
Brussel, 1 april 2015 - In opdracht van Febeliec, de federatie van industriële energiegebruikers, berekende 
Deloitte voor het derde opeenvolgende jaar de kostprijs van elektriciteit aangekocht door de industrie in 
België en in de buurlanden. De resultaten zijn bijzonder zorgwekkend: Belgische industriële gebruikers 
worden geconfronteerd met prijzen die liefst 27 tot 73% hoger liggen dan in de buurlanden! Dat vormt 
niet alleen een onoverkomelijke concurrentiehandicap, maar is bovendien een aanzienlijke verslechtering 
ten opzichte van de vorige jaren. 
 
“Als de betrokken overheden nu niet snel werk maken van een energienorm , zal de concurrentie-
achterstand dramatisch worden”, zo waarschuwt Peter Claes, directeur van Febeliec. “Voor ons is het dan 
ook vijf na twaalf: onze economie dreigt zeer snel nog meer industriële activiteiten te zien uitwijken naar 
andere landen, met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid in ons land.”  
 
In 2014 lag de totale kostprijs nog 9 tot 47% hoger, maar de nieuwe analyse toont aan dat sindsdien de 
situatie voor de Belgische industriële gebruikers nog gevoelig is verslechterd. In 2015 is de energiehandicap 
ten opzichte van de buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland nog opgelopen en ligt nu tussen 27 en 
73%. De marktprijs van de energie is, onder meer door de onzekerheid rond de beschikbaarheid van de 
kerncentrales en door een gebrek aan invoercapaciteit, gestegen tot de hoogste in de regio. Bestaande 
belastingen op elektriciteit zijn verder toegenomen en met de heffing ter financiering van de strategische 
reserve werd nog een bijkomende meerkost ingevoerd. Ten slotte liggen de transmissietarieven in al onze 
buurlanden aanzienlijk lager voor industriële gebruikers met een gelijkmatig verbruik. Daar kunnen 
vergelijkbare bedrijven genieten van tariefkortingen die 50 tot 90% belopen.  
 
“België stelt daar nog te weinig tegenover”, aldus Peter Claes. “De verschillende overheden in dit land 
dienen dan ook onmiddellijk  de energie-competitiviteit van de industriële gebruikers ten opzichte van de 
buurlanden te herstellen (zoals in de regeringsverklaringen opgenomen) en een energienorm in te voeren. 
Wij voelen ons hierin trouwens gesteund door de publieke opinie.” Onlangs voerde het enquêtebureau iVox 
een onderzoek uit waaruit blijkt dat 8 op 10 Belgen de invoering van een energienorm voor de industrie 
ondersteunen. “Concrete voorstellen voor de invoering van een energienorm liggen voor : nog langer dralen 
is spelen met vuur ”, aldus Febeliec.    
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-
partners.be 
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