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Brandstofprijzen dalen, maar Belgische bedrijven betalen meer voor hun energie 
 
Hoewel de brandstofprijzen in ons land vorig jaar met liefst 40 procent daalden, betalen de Belgische bedrijven nog 
altijd even veel voor hun energie. De grote bedrijven zagen hun elektriciteitsfactuur in 2009 zelfs stijgen met 
minstens 10 procent. De gasfactuur daalde wel voor de meeste bedrijven, maar minder snel dan de dalende 
internationale gasprijzen. Dat blijkt uit een enquête bij 320 industriële bedrijven. Febeliec, de federatie van de 
industriële verbruikers, klaagt de gebrekkige marktwerking in ons land aan en wijst ook op de gevolgen van de 
stijgende overheidstaksen op energie. Die zorgen voor een verslechtering van de concurrentiepositie van ons land.  
 
De enquête werd uitgevoerd bij leden van de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences 
(essenscia), het Verbond van de Glasindustrie (VGI), de Federatie van de Voedingsindustrie (FEVIA), de Vereniging van 
de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton (Cobelpa), de Federatie der Papier- en Kartonverwerkende 
Bedrijven (Fetra), de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie (Fedustria) en de Federatie van de 
technologische industrie (Agoria). 
 
Elektriciteitsprijs verdubbelde sinds 2002 

 
 
Vooral de grootste verbruikers zagen hun elektriciteitsfactuur fors toenemen. In de afgelopen 7 jaar stegen de 
elektriciteitsprijzen voor de industrie, naargelang het opgenomen vermogen en het aantal verbruiksuren (zie grafiek), 
met gemiddeld 5 tot 15% per jaar. Tussen 2002 en 2009 verdubbelde voor heel wat bedrijven de elektriciteitsfactuur. 
In dezelfde periode steeg de Nc-index, de parameter die de evolutie van de gemiddelde brandstofkosten voor de 
Belgische elektriciteitsproducenten weergeeft ook, maar veel minder snel, nl. met 39%. 
De kosten voor de elektriciteitsproducenten stegen dus, maar de industriële klanten betalen nog een stuk meer dan 
dat. Vooral het afgelopen jaar werd dat verschil erg duidelijk. In 2009 daalden de brandstofkosten voor de Belgische 
elektriciteitsproducenten met liefst 39,1 procent, zo blijkt uit gegevens van de CREG. Maar dit hebben de industriële 
afnemers niet gevoeld; de elektriciteitsfactuur van kleinere afnemers zoals KMO’s daalde lichtjes met 3,5 procent. De 
grootste afnemers zagen hun factuur zelfs met 12 procent stijgen.  
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Bedrijven betalen ook stuk meer voor gas 

 
 
Sinds 2002 stegen de industriële gasprijzen in ons land met gemiddeld 100 tot 110%. De internationale gasprijzen 
daalden vorig jaar met 25,5 procent. Ook de Belgische bedrijven profiteerden hiervan, maar weer niet in dezelfde 
mate. De gasfactuur voor kleine afnemers daalde met 4,6 procent. Bij de gemiddelde afnemers bleef ze stabiel. Bij de 
grootverbruikers daalde de factuur met 15 procent. 
 
België is duurste energieland 
Dat België zware loonkosten met zich meesleept was al geweten, maar nu sleept ons land ook een zware energiekost 
met zich mee. “Een dubbelde handicap voor onze bedrijven in de internationale concurrentiestrijd,” stelt Peter Claes, 
bestuurder van Febeliec, vast. “Vergelijkingen met de buurlanden op basis van Eurostat-gegevens tonen aan dat de 
Belgische industriële elektriciteitsprijzen vorig jaar bij de hoogste van Europa bleven.” 
 
Febeliec erkent dat deze prijsevoluties verscheidene tendensen verbergen, en dat onder meer het type en de datum 
van het contract en het verbruiksprofiel vaak kunnen leiden tot forse prijsverschillen, maar structureel is ons land de 
voorbije jaren uitgegroeid tot een wel erg duur energieland. 
 
Graag meer concurrentie voor energieleveranciers 
 
Febeliec vraagt daarom efficiënte maatregelen die de concurrentie in West-Europa moeten bevorderen; Febeliec 
heeft in dat verband een eigen marktmodel ontwikkeld dat moet leiden tot competitieve prijzen.  
 
Taksen verzwaren energiefactuur 
 
Ook vraagt de federatie een afbouw van het overheidsbeslag op de elektriciteitsprijzen. Claes: “De verschillende 
overheden in ons land blijven onder meer via heffingen, bijdragen, boete- en certificatensystemen allerlei aspecten 
van het beleid financieren op kosten van de elektriciteitsverbruiker. We schatten dat tot één derde van de 
elektriciteitsprijs voor bedrijven louter taksen en heffingen zijn.”  
 
Een voorbeeld: de federale bijdrage op elektriciteit stijgt ook dit jaar weer, en dit keer zelfs met 55%. Sinds haar 
introductie in 2003 is de federale bijdrage op elektriciteit liefst verviervoudigd. Concreet betaalt een industrieel bedrijf 
- al naargelang van zijn elektriciteitsverbruik - straks enkele tienduizenden tot zelfs honderdduizenden euro's extra.  
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Febeliec dringt ook aan op een evenwichtige aanwending van de afroming van de nucleaire rente door de federale 
regering ten gunste van alle verbruikerscategorieën 
 
Febeliec wijst tot slot op de negatieve gevolgen van het gebrek aan concurrentiële prijzen en het hoge 
overheidsbeslag op de energiefactuur. Claes: ”In sommige grote industriële bedrijven bedragen de energiekosten 
ongeveer de helft van de exploitatiekosten. Zo wordt ondernemen in ons land voor de industrie een stuk duurder en 
dat op een moment dat onze bedrijven zwaar lijden onder de crisis. Ook zouden sommige bedrijven kunnen 
overwegen naar buurlanden te trekken waar de energiekost wel lager is.” 
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