
 
 

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, 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 Antwerpen, Glaxosmithkline, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Lanxess, NLMK Belgium, 
Nyrstar Belgium, Praxair, Sol, 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. 
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Belgische industrie verliest andermaal concurrentievermogen door te hoge elektriciteitsprijzen 
Meerkost loopt op tot honderden miljoenen euro’s 

 
 
Brussel, 24 april 2017 - In opdracht van Febeliec vergeleek Deloitte voor het vijfde opeenvolgende jaar de 
elektriciteitsprijzen voor industriële gebruikers in België en onze drie buurlanden. De cijfers bevestigen 
de handicap die ook de vorige jaren werd vastgesteld: elektriciteit kost onze industriële gebruikers met 
een stabiel profiel jaarlijks gemiddeld tussen 10 en 40% meer dan hun concurrenten in de buurlanden, 
met een uitschieter van meer dan 70% in 2015 in Wallonië. Hoog tijd voor de overheden om de daad bij 
het woord te voegen en een energienorm in te voeren ! 
 
 
Belgische industriële bedrijven met een stabiel afnameprofiel betalen ook dit jaar aanzienlijk (11 tot 33%) 
meer dan hun concurrenten in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Voor bedrijven met een wisselend 
afnameprofiel ligt de handicap lager (9% of minder). Door de hogere beschikbaarheid van de Belgische 
(kern)centrales is de  prijs van de stroom zelf licht gedaald. Maar het nadeel ten opzichte van Nederland en 
(vooral) Duitsland blijft aanzienlijk. De netkosten (transmissienet) zijn nog steeds hoger, omdat al onze 
buurlanden belangrijke tariefkortingen toestaan aan industriële verbruikers. België laat dit na. Ook is het 
overheidsbeslag op elektriciteit nog steeds zwaarder dan bij de buren. 
 

  
 
 
Deze handicap komt voor de Belgische industrie neer op een meerkost van honderden miljoenen euro’s. 
Febeliec en andere organisaties pleiten daarom al jaren voor de invoering van een energienorm, dit om 
ervoor te zorgen dat onze industrie en haar duizenden arbeidsplaatsen in België blijven. Het voorstel is 
opgenomen in het Vlaams en federaal regeerakkoord en in het Waalse Marshallplan, maar tot vandaag 
werden nog geen concrete stappen gezet om een energienorm in te voeren. Deze situatie is zeer 
zorgwekkend en daarvoor is snelle actie nu meer dan nodig.  
 
  



 

 
FEBELIEC vzw/asbl 

Diamant Building, Bld. A. Reyerslaan 80, 1030 – Brussel/Bruxelles 

Tel: +32 (0)496 59 36 20, e-mail: info@febeliec.be, www.febeliec.be 

TVA/BTW BE 0439 877 578  

  

 
 
De analyse van Deloitte bevestigt in grote lijnen de conclusies van de PwC-studie voor de CREG over de 
elektriciteits- en gasprijzen voor industriële verbruikers. Wij verheugen ons erover dat er een algemene 
consensus blijkt te zijn gegroeid om maatregelen te treffen. Voor Febeliec moeten deze maatregelen (net 
zoals dat gebeurde in de buurlanden) rekening houden met de specificiteit van de eigen industrie en 
gebaseerd zijn op gerichte criteria zoals het aandeel van energie in de productiekosten, het verbruik en de 
blootstelling aan internationale concurrentie. Febeliec blijft pleiten voor de invoering van een energienorm 
om het competitief nadeel van onze industrie ten opzichte van haar internationale concurrenten te meten, 
en om de nood aan maatregelen te onderlijnen en de competitiviteit te herstellen. Febeliec biedt hiervoor 
haar expertise aan om samen met de overheden, regulatoren en andere stakeholders op zoek te gaan naar 
daadwerkelijke oplossingen. 
 
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) - 0475/47.82.33 - therese@opdebeeck-partners.be 
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