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TWEEDE VERVOLGSTUDIE PWC IN OPDRACHT VAN DE CREG PLEIT 
ANDERMAAL VOOR VERSTERKEN COMPETITIVITEIT ELEKTRO-INTENSIEVE 
VERBRUIKERS. FEDERALE REGERING ZET EERSTE STAPPEN. 
 

Zoals voorzien heeft PwC haar jaarlijkse updatestudie van 2017 voorgesteld aan de CREG. Deze tweede 

studie bevestigt in grote mate de conclusies die reeds voor 2016 werden geformuleerd. Concurrentie met 

elektro-intensieve verbruikers in het buitenland blijft een probleem. Deze bezorgdheden worden gedeeld 

door de federale regering die de CREG opdracht heeft gegeven om in het kader van het Modular Offshore 

Grid (MOG) voorstellen te formuleren om de competitiviteit van Belgische elektro-intensieve verbruikers 

te verbeteren.  

 
RETROSPECTIEF  

In haar studie van 2016 vergeleek PwC in opdracht van de CREG 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. PwC analyseerde 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.  

 
CONCLUSIES VOOR 2017 GELIJKLOPEND 

Voor elektriciteit zijn de resultaten in 2017 erg gelijkend met de resultaten voor 2016. Voor alle industriële 

elektriciteitsverbruikers is er slechts één buurland dat minder competitief is dan België: het Verenigd 

Koninkrijk. Voor alle elektriciteitsverbruikers en in alle gevallen heeft België een hogere elektriciteitskost 

dan Nederland. Daarnaast blijkt opnieuw dat niet-elektro-intensieve verbruikers in België een competitief 

voordeel hebben ten aanzien van de buurlanden. Het tegenovergestelde geldt voor elektro-intensieve 

verbruikers. Hun elektriciteitskost vormt nog steeds een belangrijk concurrentieprobleem, zeker in 

vergelijking met Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

Voor aardgas ligt de kost in België in vrijwel alle gevallen het laagst van alle onderzochte landen. Hoewel 

sommige sectoren tweemaal zoveel aardgas als elektriciteit verbruiken, blijft elektriciteit wel de meest 

doorslaggevende rol spelen in het bepalen van de totale energiekost en de competitiviteit. De impact van 

de relatief lage aardgasprijs is eerder beperkt.  

 

EERSTE STAPPEN NAAR AANPASSINGEN TEN VOORDELE VAN ELEKTRO-INTENSIEVE VERBRUIKERS IN 

BELGIE 

De studie is een bijzonder interessant werkdocument. Net zoals in 2016 concludeert PwC dat aanpassingen 

zich opdringen voor een meer concurrentiële energieprijs voor elektro-intensieve verbruikers, terwijl 

daarnaast een deel van het huidige concurrentievoordeel voor niet-elektro-intensieve verbruikers 

behouden moet blijven.   

Als onafhankelijke federale regulator beslist de CREG niet over maatregelen ter verbetering van de 

concurrentiële positie van de Belgische bedrijven, dit is de taak van de verschillende regeringen. De CREG 
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zal echter, zoals de federale regering het haar gevraagd heeft en binnen haar bevoegdheden, mee zoeken 

naar mogelijke aanpassingen binnen het transporttarief, de offshore bijdrage en de federale bijdrage om 

de concurrentiële positie van elektro-intensieve verbruikers te verbeteren. 

 

De CREG blijft de nadruk leggen op het belang van een monitoring op regelmatige basis en stelt met 

tevredenheid vast dat de opeenvolgende diepgaande analyses van PwC door de federale regering 

aangegrepen worden om de concurrentieproblemen van elektro-intensieve verbruikers in ons land aan te 

pakken. 
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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. 
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