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De voortdurende en onvoorspelbare dagelijkse stijgingen van de elektriciteitsprijzen
bezorgen de Belgische koel- en vriesbedrijven grote kopzorgen. Aangezien de koelinstallaties
van diepvriesopslagbedrijven draaien op elektriciteit, is elektriciteit – naast de lonen van het
personeel – de belangrijkste kostenpost. De stijging van de lonen wordt bepaald door de
evolutie van consumptie-index en dank zij de voorspellingen van het planbureau kan de
uitbater van een vrieshuis daarmee rekening houden bij zijn kostprijsberekening.
Maar als op het einde van de maand de elektriciteitsfactuur plots het dubbele is van wat hij
verwacht had, dan is dat een ramp, aangezien de opslagkost vooraf wordt afgesproken met
de klant.
Om de bedrijven uit de koel- en vriessector te beschermen tegen deze situatie, adviseert de
BVBVK om vanaf 1 september 2022 over te schakelen van een trimestriële naar een
maandelijkse energietoeslag.
Sinds de energieprijzen vorig jaar door het dak schoten, heeft de BVBVK, de “energieprijstoeslag”
geïntroduceerd. Een calculatie op basis van objectieve gegevens, te weten de Belpex-prijzen die dagelijks
gepubliceerd worden op de website van Elexys, om zo per maand of per kwartaal transparant naar
klanten toe te kunnen communiceren.
Voor het ogenblik dat de “energietoeslag” werd geïntroduceerd bedroeg de gemiddelde maandelijks
elektriciteitsprijs 42,77 €/MWh. In de maand juli steeg de prijs tot 321,33 €/MWH, wat ruim 7,5 keer
hoger is dan daarvoor. Voor de maand augustus is de kaap van 400€/MWh reeds overschreden.
Op de website van de BVBVK worden de benodigde gegevens voor de berekening hiervan maandelijks
gepubliceerd, waarbij ieder bedrijf in functie van hun verbruiken en afspraken dit voor hun klanten
kunnen gebruiken.
Waar de bedrijven uit de sector aanvankelijk dachten dat een trimestriële toepassing van de
“energietoeslag” zou volstaan, om de stijgende elektriciteitsprijzen te kunnen opvangen en door te
rekenen aan hun klanten, is dat in de huidige situatie niet meer het geval.
Omdat de bedrijven uit de sector van de diepvriesopslag te maken hebben met een situatie van
overmacht, zijn zij genoodzaakt de gestegen energiekosten onmiddellijk - d.w.z. maandelijks – door te
rekenen aan hun klanten. Zo niet vrezen zij verplicht hun activiteiten - tijdelijk - stop te moeten
zetten.
Omdat wij als branche een belangrijke en onmisbare schakel zijn in de opslag en levering van voedsel
in de keten, zou dit voor de ganse Belgische landbouw- en voedingsnijverheid, maar ook voor de
voedingsmiddelendistributie, een ramp zijn.
In België is het momenteel onduidelijk of er enige steun voor energie-intensieve sectoren zal komen.
BVBVK treedt ook het standpunt van den Nederlandse Branche Vereniging (NEKOVRI) bij, nl.: “We
mogen onze positie in Europa en wereldwijd niet verliezen. Bovendien verdampt ook onze
investeringsruimte om te verduurzamen”.
Als Belgische Branche Vereniging (BVBVK) geven wij de sector het advies om vanaf 1 september 2022
de energietoeslag maandelijks toe te gaan passen.
Het BVBVK-Secretariaat.
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