
 
 

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 27 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, Thy-Marcinelle, 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 
 

PwC-studie bevestigt handicap elektriciteitskosten 
Overheden moeten dringend werk maken van een energienorm 

 
Brussel, 11 juli 2016 – In opdracht van de federale energieregulator CREG heeft consultant PwC een vergelijking 
gemaakt van de elektriciteits- en gasprijzen in België en de buurlanden (incl. het Verenigd Koninkrijk). Voor de 
elektriciteitskosten bevestigen de resultaten de conclusies van de gelijkaardige studie die Deloitte al sinds enkele 
jaren uitvoert voor rekening van Febeliec: onze elektro-intensieve elektriciteitsgebruikers hebben af te rekenen met 
een significante kostenhandicap tegenover de rechtstreekse buurlanden. Febeliec roept de federale en gewestelijke 
overheden er dan ook toe op dringend werk te maken van een energienorm zoals aangekondigd in hun 
regeerakkoorden en in het Marshall-plan voor Wallonië. 
 
Hiertoe dient in de eerste plaats een afspraak te worden gemaakt tussen de betrokken overheden om minstens 1 keer 
per jaar een objectieve meting uit te voeren van de elektriciteitsprijzen (met zijn componenten) in België (opgesplitst 
per gewest) en onze buurlanden. In een volgende stap moeten de prijscomponenten die leiden tot een 
concurrentiehandicap voor onze industrie, worden aangepakt. Febeliec ziet hier momenteel de volgende prioriteiten: 

- Meer duidelijkheid over de toekomst van onze kerncentrales en onze energievisie voor de volgende jaren zal 

de onzekerheid voor investeerders doen afnemen en onze elektriciteitsprijs verder doen convergeren met die 

van onze buurlanden. 

- Duitsland, Nederland en Frankrijk geven substantiële kortingen (tot 90%) op de transmissietarieven aan klanten 

met een stabiel of voorspelbaar verbruiksprofiel. Febeliec dringt erop aan dat ook ons land dit voorbeeld volgt, 

gezien de bijdrage die deze gebruikers leveren aan de netstabiliteit. 

- Voor de federale heffing ter financiering van de strategische reserve dringt Febeliec aan op een aanpassing die 

de competitiviteit van de industrie vrijwaart. 
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