
 
 

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 4 

sectorfederaties (Chemie en life sciences, Glas, papierdeeg & papier en karton, Textiel en houtverwerking, Baksteen) en 34 bedrijven 
(Air Liquide, Air Products, Aperam, ArcelorMittal, Aurubis Belgium, BASF Antwerpen,  

Bayer Agriculture, Bekaert, Borealis, Brussels Airport Company, Covestro, Dow Belgium, Evonik Antwerpen, Glaxosmithkline 
Biologicals, Google, Ineos, Infrabel, Inovyn Belgium, Kaneka Belgium, Kuraray-Eval Europe, Lanxess, Nippon Gases Belgium, NLMK 

Belgium, Nyrstar Belgium, Oleon, Proximus, 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. 
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PERSBERICHT 

Elektriciteitsprijzen blijven ook in 2020 hoger dan in de buurlanden 
Energienorm en verlenging kerncentrales onvermijdelijk voor industriële relance na coronacrisis 

 

Brussel, 22 april 2020 – In opdracht van Febeliec brengt Deloitte sinds 2013 de elektriciteitsprijzen en hun 
componenten in kaart voor de Belgische industrie om ze te vergelijken met de buurlanden. Al die jaren 
hebben onze industriële bedrijven hogere elektriciteitsprijzen moeten betalen, een significant competitief 
nadeel. Hierdoor loopt ons land investeringen en jobs mis. 
 
Volgens de meest recente analyse van Deloitte in opdracht van Febeliec betalen Belgische industriële verbruikers in 
2020 tussen 8 en 29% méér dan het gemiddelde van de 4 onderzochte landen. Vooral de belastingen blijven substantieel 
hoger in ons land, en ook de nettarieven (transmissie) zijn fors duurder voor bedrijven met een stabiel of voorspelbaar 
verbruiksprofiel. Voor de grootste bedrijven loopt de handicap in de miljoenen euro’s. Zoals berekend door de 
KULeuven/VIVES1 kost dit onze economie jaarlijks honderden miljoenen euro’s aan investeringen en tienduizenden jobs. 
 

 
 
Febeliec stelt vast dat de elektriciteitsprijzen op zich (zonder taksen en netkosten) nu dichter in de buurt liggen van die 
in de buurlanden, onder meer dankzij het toegenomen vertrouwen van de marktspelers in de beschikbaarheid van de 
kerncentrales. In het verleden leidde de onzekerheid rond de kerncentrales steevast tot hogere prijzen op de markten 
voor de Belgische verbruikers. Febeliec dringt dan ook aan op snelle en duidelijke beslissingen vanwege de overheid 
over de kernuitstap. Het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) zal allicht te laat zal komen, en dus pleit Febeliec 
voor de verlenging van de levensduur van 3 kerncentrales, waar mogelijk voor 20 jaar. Dit is vandaag de enige manier 
om onze marktprijzen in lijn te houden met die van de buurlanden en met een minimale impact op het klimaat. 
Daarnaast moeten de verschillende regeringen in ons land dringend werk maken van de invoering van een energienorm. 
Essentiële sectoren moeten extra zuurstof krijgen tijdens en na deze coronacrisis om onze economie zoveel mogelijk te 
beschermen en een industriële heropbouw na de crisis mogelijk te maken  
 
Contact: Thérèse van Bellinghen (Op de Beeck & Partners) – 0475/47.82.33 – therese@opdebeeck-partners.be  

 
1 "The impact of electricity prices on jobs and investment in the Belgian manufacturing industry", zie 
http://www.febeliec.be/data/1522308702Impact%20Electricity%20Price%20v20180323.pdf.  
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