
 
 

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 8 

sectorfederaties (chemie en life sciences, staal, glas, papierdeeg & papier, extractieve nijverheid, textiel en houtverwerking, 
baksteen, bouwmaterialen) en 26 bedrijven (Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen, 
Bekaert, Borealis, Covestro, Dow Belgium, Evonik Degussa Antwerpen, Glaxosmithkline, Infrabel, Ineos, Lanxess, NLMK Belgium, 

Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, Solvic, Tessenderlo Chemie, Total Petrochemicals & Refining, Umicore, Unilin, Vynova en Yara). Samen 
vertegenwoordigen zij ruim 80% van het industriële verbruik van elektriciteit en aardgas in België en zo’n 230.000 industriële jobs. 

 

PERSBERICHT 
 

In de buurlanden aanzienlijk minder belastingen op elektriciteit voor het bedrijfsleven  
 
Brussel, 11 april 2016 – Voor de vierde keer berekende Deloitte in opdracht van Febeliec de 

elektriciteitskosten voor industriële bedrijven in België en de drie buurlanden. Op een aantal vlakken werd 

vooruitgang geboekt, maar Belgische industriële bedrijven betalen nog steeds 16 tot 40% méér dan het 

gemiddelde van de buurlanden. Deze handicap is nefast voor het investeringsklimaat in ons land en voor 

de competitiviteit van onze industrie in het algemeen en dus voor de tewerkstelling. Een energienorm blijkt 

meer dan ooit noodzakelijk. 

 

Volgens de analyse die Deloitte uitvoerde voor Febeliec, betalen bedrijven 6 tot 11€/MWh méér in 

Vlaanderen en 7 tot 18€/MWh méér in Wallonië in vergelijking met de gemiddelde elektriciteitsprijzen van 

alle onderzochte landen. Febeliec analyseerde en interpreteerde de resultaten en stelde vast dat de analyse 

nogal verschilt voor de verschillende componenten van de totale elektriciteitskost (elektriciteitsprijs, 

netkosten en belastingen). Voor energie-intensieve bedrijven loopt de meerkost in de miljoenen euro per 

jaar – een handicap die in de huidige scherpe concurrentie niet te compenseren valt. 

 

De elektriciteitsprijs zelf lag in ons land doorheen het jaar 2015 nog significant hoger dan in de buurlanden, 

dit door de aanhoudende onbeschikbaarheid van verschillende kerncentrales en een tekort aan 

invoercapaciteit op momenten van hoge vraag. Naar het einde van het jaar toe, door de aangekondigde 

heropstart van Doel 3 en Tihange 2, en door de verlenging van de levensduur van Doel 1 en Doel 2, 

evolueerden de Belgische prijzen snel in de richting van het gemiddelde van de buurlanden. Heel wat 

bedrijven hadden op dat moment echter al contracten afgesloten voor 2016 en nemen deze prijshandicap 

nog mee gedurende verschillende trimesters, of zelfs het hele jaar.  
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Wat betreft de netkosten blijven de Eliatarieven globaal genomen competitief t.o.v. de buurlanden, maar 
voor specifieke verbruiksprofielen (in het bijzonder zeer stabiele en voorspelbare industriële afnemers) 
geven nu alle buurlanden significante kortingen (tot 90%!) aan hun industrie. Febeliec pleit er dan ook voor 
dat ook in ons land dezelfde afnameprofielen van dezelfde kortingen kunnen genieten.  
 
Bij de belastingen werd vooral de gedeeltelijke vrijstelling verwelkomd voor de openbaredienstverplichting, 
opgelegd aan Elia in Wallonië (inkoopplicht groenestroomcertificaten). Hierdoor werd retroactief de kost 
voor sommige bedrijven significant verlaagd, voor zover ze aan specifieke criteria voldoen. Toch blijft deze 
kost substantieel en een zware last voor de Waalse industrie. Voor alle Belgische industriële verbruikers steeg 
de kost voor de strategische reserve tot bijna 1€/MWh, zonder degressiviteit of plafonnering. Ook in de 
buurlanden werden talrijke evoluties opgetekend, maar globaal genomen bleven de belastingen op het 
elektriciteitsverbruik, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, significant hoger dan in de buurlanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febeliec blijft dan ook pleiten voor de invoering van een energienorm, waarbij de elektriciteitskost van onze 
bedrijven wordt gebenchmarkt t.o.v. die in de buurlanden. Indien de elektriciteitskost in België hoger ligt dan 
in de buurlanden, moeten de verschillende bevoegde overheden maatregelen treffen om de competitiviteit 
van onze industrie te herstellen. “Zowel de federale als de Vlaamse en Waalse regering steunen de idee van 
een energienorm”, zegt Peter Claes, directeur van Febeliec. “Wij dringen er dan ook op aan dat deze zo snel 
mogelijk wordt ingevoerd.” 
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) – 0475/47.82.33 – therese@opdebeeck-
partners.be 
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