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PERSBERICHT 
Brussel, 18 oktober 2010 

 
Industriële bedrijven betalen in 2020 1 miljard euro aan taksen op elektriciteit 

Febeliec: “België prijst zichzelf uit markt als industrieland” 
 

In 2020 zal een gemiddeld Belgisch bedrijf 3 tot 4 keer hogere taksen betalen op zijn elektriciteitsprijs. In 
totaal zal deze factuur voor alle industriële bedrijven oplopen tot 1 miljard euro in 2020, zo blijkt uit een 
analyse van Febeliec, de federatie van industriële energieverbruikers. Zo zal de energiefactuur voor een 
KMO tussen 100.000 en 1 miljoen euro extra kosten. Bij een groot bedrijf kan de factuur zelfs oplopen tot 24 
miljoen euro. Het gaat om zowel federale als gewestelijke taksen. Nu bestaat de elektriciteitsprijs al voor 
één vijfde uit allerlei taksen, in 2020 zal dit toenemen tot één derde. “België is één van de duurste 
energielanden. Als de meerkosten de komende jaren blijven stijgen, prijst België zich definitief uit de markt 
als industrieland,” zegt Peter Claes, directeur van Febeliec. 
 
Federale bijdrage, financiering van offshore windparken, groene certificatensystemen, sociale tarieven, … : 
naast de kost voor energie en de distributie hiervan, vinden bedrijven op hun elektriciteitsfactuur een 
steeds langer wordend lijstje van bijkomende kosten. In onze buurlanden worden ook meerkosten 
aangerekend door de overheden, maar hier bestaan wel duidelijke plafonds voor de industrie of 
compensaties indien deze meerkosten een bepaald niveau overschrijden. In ons land is dit echter bijna niet 
het geval, met alle gevolgen van dien voor de factuur. 
 
Hoeveel zal de factuur bedragen? 
 
Wat betekent dit nu concreet voor een bedrijf? Nemen we het voorbeeld van een KMO in het Vlaams 
gewest met enkele tientallen werknemers en een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 10.000 MWh. Zij 
dienden in 2009 door allerlei taksen 81.349 euro extra op hun factuur te betalen. In 2020 loopt dit al op tot 
254.231 euro. Dezelfde KMO in het Waals gewest is nog slechter af. De KMO diende vorig jaar 94.508 euro 
meerkosten te betalen, in 2020 zal dit bedrijf 306.559 euro betalen. 
 
Nog sprekender is het voorbeeld van het grote industriële bedrijf. Zij stellen duizenden mensen tewerk en 
hebben een elektriciteitsverbruik van 1.500 GWh. Een dergelijk bedrijf in Wallonië betaalde in 2009 
ongeveer 3,5 miljoen euro aan taksen. In 2020 zal dit bedrijf iets meer dan 15 miljoen euro aan taksen 
betalen. Een vergelijkbaar bedrijf in Vlaanderen betaalt nog meer: in 2009 ongeveer 6 miljoen euro, in 2020 
zal het bijna 24 miljoen euro meerkosten betalen. 
 
Wie wil dat blijven betalen? 
 
 “In het kostenplaatje van een industrieel bedrijf, gaat goed 20 procent naar energiekosten, bij sommige 
verwerkende bedrijven kan dit zelfs oplopen tot 60 procent. Indien de factuur blijft stijgen zoals we 
voorspellen, wordt het onbetaalbaar. In onze buurlanden worden wel maatregelen genomen om de 
energiefactuur binnen de perken te houden. Heel wat bedrijven zullen zich de vraag stellen waar ze het 
best investeren en jobs creëren,” zegt Claes. 
 
Febeliec roept de verschillende regeringen in ons land op om werk te maken van billijke en betaalbare 
elektriciteitsprijzen. Claes: “Zo kan men zich de vraag stellen of het haalbaar en verantwoord is dat sociale 
maatregelen worden gefinancierd door heffingen op het elektriciteitsverbruik? Aan de federale regering 
vragen we de federale bijdrage aan te passen en de bijdrage in euro’s te plafonneren en niet langer in 
megawatturen, want dit komt nadelig uit voor de middelgrote bedrijven.” 
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Febeliec vraagt ook de invoering van degressieve tarieven en plafonnering op de heffingen ter financiering 
van de offshore-windparken. Ook vraagt de federatie om de certificatensystemen op gewestelijk niveau 
grondig te hervormen. Claes: “We vragen een efficiënt beleid dat niet leidt tot windfall profits voor de 
leveranciers, en dat de impact op de elektriciteitskost voor de industriële verbruikers inperkt.” 
 
“De verschillende overheden in ons land blijven onder meer via heffingen, bijdragen en 
certificatensystemen allerlei aspecten van het beleid financieren op kosten van de elektriciteitsverbruiker. 
Zo wordt naast de loonkost ook de energiekost een steeds grotere handicap voor ondernemingen. 
Betaalbare elektriciteitsprijzen zijn dus meer dan ooit nodig,” besluit Febeliec. 
 

Het extra kostenplaatje 
 
Febeliec berekende hoe de verschillende meerkosten die vandaag boven op de prijs van 
elektriciteit komen, bij ongewijzigd beleid, in de volgende jaren fors zullen toenemen: 
 

 De federale bijdrage, die in 2003 bij haar invoering 1€/MWh bedroeg, zou in 2011 een 
nieuwe forse stijging kennen en in de buurt van 5€/MWh uitkomen. Hoewel er een 
plafond bestaat vanaf een verbruik van 250.000 MWh, zouden heel wat bedrijven 
bijdragen betalen tot meer dan 700.000 euro. In de volgende jaren zou de bijdrage nog 
gevoelig verder stijgen.  

 De kosten voor de financiering van de offshore windparken zullen vanaf 2011 een ware 
explosie kennen. De heffingen ter financiering van de kabel en de certificaten, tot dit 
jaar samen nog beperkt tot ongeveer 0,27€/MWh, zouden volgend jaar boven 1€/MWh 
stijgen, in 2015 naar meer dan 3€/MWh toenemen en in 2020 zelfs boven 7 à 8€/MWh 
stijgen. Op deze heffingen is geen degressiviteit of plafonnering van toepassing voor de 
verbruikers.  

 Op gewestniveau zouden, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, de kosten van de 
certificatensystemen gevoelig toenemen. Door de snelle stijging van de doelstellingen 
voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling (WKK), zouden de kosten van de 
certificatensystemen in Vlaanderen volgend jaar stijgen tot meer dan 7,5€/MWh en in 
Wallonië zelfs tot meer dan 12€/MWh. De stijging zou nog progressief toenemen in de 
daaropvolgende jaren; voor de kosten van deze certificatensystemen bestaat een 
beperkte degressiviteit voor de industriële verbruikers, maar geen plafonnering.  

 Daarnaast bestaan zowel in Vlaanderen als in Wallonië nog andere meerkosten, 
waarvan de impact momenteel vrij beperkt is. Afhankelijk van het beleid in de volgende 
jaren, kan evenwel ook hiervan de impact op de elektriciteitskost van de bedrijven nog 
fors toenemen.  

 
De berekeningen van Febeliec houden bovendien geen rekening met de kosten van bepaalde 
openbare dienstverplichtingen die worden doorgerekend in de transmissie- of 
distributietarieven. Zo zal de inkoopverplichting voor zonne-energie die is opgelegd aan de 
distributienetbeheerders in Vlaanderen in de volgende jaren leiden tot een forse stijging van de 
distributietarieven.  
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