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Energieprijzen voor industriële grootverbruikers 
 

Studie PwC in opdracht van de CREG  legt nadruk op 
 « belang van regelmatige monitoring en passende  

ondersteunende maatregelen » 
 

In 2015 maakte PwC in opdracht van de CREG een studie onder de titel “A European comparison 

of electricity and gas prices for large industrial consumers”. Hieruit bleek dat de situatie van de 

Belgische industriële verbruikers complex is. Verder onderzoek was noodzakelijk.  

De vervolgstudie, die vandaag verschijnt, vergelijkt opnieuw de energieprijzen voor zes industriële 

verbruikers (vier in elektriciteit en twee in aardgas) in België en de vier buurlanden: Duitsland, 

Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze analyseert verder op diepgaande wijze het 

industriële weefsel van de Belgische regio’s aan de hand van enerzijds vijf industriële sectoren die 

het meest relevant zijn voor de impact van de energiekost, en anderzijds zes consumptieprofielen 

vastgelegd in overleg met de industriële federaties.  

Uit een vergelijking van de opbouw van de prijzen blijkt voor elektriciteit een grote complexiteit als 

gevolg van overheidsinterventies die erop gericht zijn de elektriciteitskost voor sommige 

categorieën industriële verbruikers te verminderen. Voor aardgas zijn de verschillen tussen de 

landen kleiner dan voor elektriciteit, en is de prijssamenstelling ook minder complex.  

Voor wat betreft de competitiviteit van België zijn de conclusies gemengd. Voor alle industriële 

elektriciteitsverbruikers is er slechts één buurland dat met zekerheid minder competitief is dan 

België: het Verenigd Koninkrijk. Voor alle elektriciteitsverbruikers en in alle gevallen heeft België 

een hogere elektriciteitskost dan Nederland.  

Voor industriële aardgasverbruikers is de conclusie wel duidelijk: de kost in België is in vrijwel alle 

gevallen de laagste van alle onderzochte landen. Hoewel sommige sectoren tweemaal zo veel 

aardgas als elektriciteit verbruiken, blijft elektriciteit wel de meest doorslaggevende rol spelen in het 
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bepalen van de totale energiekost en de competitiviteit. De impact van de relatief lage aardgasprijs 

is eerder beperkt.  

Het rapport van PwC maakt verder een belangrijk onderscheid tussen elektro-intensieve en niet-

elektro-intensieve verbruikers. Voor industriële verbruikers in alle belangrijke industriële sectoren in 

België die concurreren met elektro-intensieve bedrijven in de buurlanden, vormt de totale 

energiekost een belangrijk concurrentieprobleem. Dit is niet het geval voor niet-elektro-intensieve 

verbruikers. Zij hebben een duidelijk competitief voordeel met betrekking tot hun totale energiekost 

in vergelijking met de niet-elektro-intensieve verbruikers in de buurlanden. 

Het kan dus nuttig zijn stil te staan bij een eventuele hervorming op regionaal en federaal vlak van 

de huidige steun die erop gericht is de elektriciteitskost voor grootverbruikers te verminderen. Hierbij 

dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen elektro-intensieve en niet-elektro-

intensieve bedrijven en dienen, zoals in het buitenland, elektro-intensieve criteria uitgewerkt te 

worden. 

Deze studie van PwC in opdracht van de CREG is een bijzonder interessant werkdocument. Een 

diepgaande analyse van het Belgisch industrieel weefsel was noodzakelijk. De CREG zal de 

conclusies en aanbevelingen vervat in het rapport overmaken aan de verschillende regeringen. Als 

onafhankelijke federale regulator staat de CREG enkel in voor het aanbrengen van bevindingen. 

Beslissingen over maatregelen ter verbetering van de concurrentiële positie van de Belgische 

bedrijven zijn de bevoegdheid van de verschillende regeringen. Voor de CREG blijft het wel van 

belang dat een monitoring van de overheidsinterventies in de buurlanden op zeer regelmatige basis 

gebeurt. Enkel op die manier kan het best worden ingespeeld op de snel evoluerende realiteit op 

het terrein.  
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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.  

 


