
 
 

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 28 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, Oleon, Praxair, Sol, Tessenderlo Group, 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. 
 

 
Door huidige energiebeleid loopt België tienduizenden jobs en miljoenen euro aan 
investeringen mis. Overheid heeft een hefboom voor jobs in handen, maar doet er 

niets mee. 
 
 
Brussel, 27 maart 2018 - Voor de allereerste maal  werd de impact van de hoge elektriciteitsprijzen op de 
Belgische industrie onderzocht en berekend. De nieuwe studie, uitgevoerd door Vives- KULeuven in 
opdracht van Febeliec, toont aan dat de hoge elektriciteitsprijzen een grote impact hebben op de 
tewerkstelling en investeringen in België. In de huidige omstandigheden loopt ons land minstens 12.000 
jobs en jaarlijks 550 miljoen euro aan investeringen mis. 
 
Om de impact van deze meerkost te kunnen bepalen, heeft Febeliec aan de KULeuven gevraagd om te 
onderzoeken of er een verband bestaat tussen de prijzen voor elektriciteit, de tewerkstelling en 
investeringen. 
De studie verzamelde data uit 10 Europese landen en 25 industriële sectoren. Gegevens met betrekking tot 
tewerkstelling, investeringen, elektriciteitsintensiteit en -prijzen werden naast elkaar gelegd en vergeleken. 
De conclusie van de studie is dat een daling met 10% van de Belgische elektriciteitsprijzen zou leiden tot een 
stijging met 3% op gebied van tewerkstelling en een verhoging met 6% in investeringen. “Dit betekent dat 
onder het huidige energiebeleid de Belgische industriële bedrijven zo’n 12.000 tot 36.000 jobs mislopen en 
dat elk jaar tussen de 550 miljoen euro en 1,5 miljard euro aan investeringen in andere landen gebeurt” zegt 
Peter Claes, Directeur Febeliec.  “De overheid heeft hier een hefboom voor jobs in handen maar doet er niets 
mee. Een energienorm, zoals de overheden al jaren beloven, zou al veel helpen”.  
 
Deze situatie is des te schrijnender aangezien de jaarlijkse studie die Deloitte namens Febeliec uitvoert,  ook 
dit jaar aantoonde dat de Belgische industrie - ten opzichte van onze buurlanden - een meerkost van 10,5 tot 
34% betaalt voor elektriciteit. Dit weegt zwaar op de  industriële ontwikkeling en de winstgevendheid   van 
onze bedrijven. Maar nu is dus onomstotelijk bewezen dat deze hoge elektriciteitsprijzen – en met name de 
belastingen en heffingen erop -  ook  de tewerkstelling geen goed doen.  
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