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Studie van PwC voor de CREG bevestigt geenszins de noodzaak
tot het invoeren van een energienorm.

Naar aanleiding van een aantal persartikels over de studie van PwC in opdracht van de CREG
onder de titel “A European comparison of electricity and gas prices for the large industrial
consumers” stelt Febeliec dat de studie de noodzaak bevestigt tot het invoeren van een
energienorm. Dit is niet correct.
De studie gemaakt door PwC in opdracht van de CREG spreekt zich op geen enkele wijze uit
over de noodzaak, de opportuniteit of de dringendheid van een energienorm. De studie doet
een aantal belangrijke vaststellingen omtrent vier profielen van industriële energieverbruikers in
België, met variabele resultaten. Deze moeten verder worden uitgediept om tot een conclusie te
komen over de energie-competitiviteit (gas EN elektriciteit) van onze industrie. Hierbij moet ook de
representativiteit van de verschillende profielen voor onze economie bekeken worden, net als de
blootstelling aan internationale concurrentie van de verschillende sectoren.
Verder is de interpretatie van Febeliec omtrent verbruikers 'van meer dan 100 GWh/jaar' in de
studie van PwC niet correct. De resultaten in de studie van PwC in opdracht van de CREG die
Febeliec vernoemt (“PWC et la CREG estiment que ce handicap se situe entre 15 et 20% en 2014
pour des consommateurs de 100 GWh et plus”) hebben betrekking op gebruikers van 250
GWh/jaar, en niet op consumenten van 100 GWh/jaar. Het is ten andere opvallend dat Febeliec
ervoor kiest om de resultaten voor industriële verbruikers van 25 GWh/jaar (waar België
competitiever is) niet te vermelden.
Tot slot is de negatieve evolutie inzake de competitiviteit van industriële consumenten van aardgas
tussen 2014 en 2015 die Febeliec beschrijft niet van die aard om het competitief voordeel van
Belgische verbruikers - dat in de studie van PwC aangetoond wordt - teniet te doen. In de studie
wordt dit duidelijk beschreven op pagina 74.
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De CREG herhaalt dat verder onderzoek en nuancering noodzakelijk zijn, onder meer naar het
effect van de combinatie tussen elektriciteit en gas, naar het industrieel profiel van de verschillende
regio's en naar de effectiviteit van steunmaatregelen die sommige landen voorzien op het vlak van
de energiecomponent, de netwerkkosten of de taksen en heffingen.
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Over de CREG
De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar
adviserende taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht
op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Verder waakt de CREG
erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past,
steeds rekening houdende met de essentiële consumentenbelangen.

Meer informatie op www.creg.be.
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