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EEN VERANTWOORDELIJKE 
MARKTLEIDER DIE DICHT 
BIJ ZIJN KLANTEN STAAT   

Electrabel is de belangrijkste ernergieonderneming in België, haar historische 
thuismarkt. De onderneming staat er dicht bij haar klanten en behoort 
tot de spelers die een essentiële bijdrage leveren aan de economische 
ontwikkeling van het land en aan het welzijn van de gemeenschappen. 
Als filiaal van de Groep ENGIE (de nieuwe naam van GDF SUEZ), één van de 
belangrijkste spelers ter wereld in de energiesector, produceert en verkoopt 
Electrabel elektriciteit. Daarnaast verkoopt de onderneming ook aardgas en 
energiediensten aan particulieren, professionele klanten, KMO’s, grote bedrijven 
en overheidsinstellingen. Die activiteiten worden geoptimaliseerd door Energy 
Management & Trading op de Europese energiemarkt. 

De kennis van Electrabel en de nauwe band die ze met de verbruikers 
onderhoudt, stellen haar in staat om aan 2,83 miljoen klanten innoverende 
en duurzame energieoplossingen aan te bieden met veel toegevoegde waarde 
en een gepersonaliseerde dienstverlening. 

Electrabel beschikt in België over een lokaal gediversifieerd productiepark 
van 9 020 MW verspreid over 83 verschillende sites. Het park bestaat uit 
centrales met hernieuwbare energiebronnen, centrales die fossiele brandstoffen 
gebruiken en kerncentrales. Electrabel is de grootste groenestroomproducent 
van het land en heeft een capaciteit aan hernieuwbare energie van 486 MW. 
De uitstoot van broeikasgassen door haar productiepark behoort tot de laagste 
in Europa.   

Met 4 855 medewerkers is Electrabel één van de belangrijkste werkgevers 
van het land. De onderneming is al meer dan een eeuw verankerd in de 
Belgische samenleving en is zich sterk bewust van haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, waarbij ze bijzondere aandacht besteedt aan de integratie 
van kansarmen. 
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64%
van de productiecapaciteit 
zonder CO2-uitstoot

453 mio EUR
investeringen en onderhoud

486 MW
capaciteit hernieuwbare 
energie 

9 020 MW
productiecapaciteit 
 

33,8 TWh
elektriciteitsproductie 

41,0 TWh
verkoop elektriciteit

49%
marktaandeel in elektriciteit

44,8 TWh
verkoop aardgas 

45%
marktaandeel in aardgas 

 elektriciteit en aardgas
 elektriciteit 
  aardgas

AANTAL KLANTEN 

2,83 MILJOEN 
9%

34%

30%

27%

  50 jaar en meer
 40 tot 49 jaar 
 30 tot 39 jaar 
  minder dan 30 jaar 

AANTAL MEDEWERKERS 

4 855

83
productiesites
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50% 

4% 

46%
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2014 IN HET KORT  
In 2014, een jaar dat bol stond van de gebeurtenissen en van 
grote uitdagingen, toonde Electrabel zich als lokale speler opnieuw 
bewust van haar industriële verantwoordelijkheden met een 
bijzondere aandacht voor het beste comfort voor haar klanten.    

ONTDOOI MEE  
Om het hoofd te bieden aan de risico’s 
op het tekort aan elektriciteit waarvoor 
de overheid waarschuwde, heeft Elec-
trabel niet op een inspanning gekeken 
om tegemoet te komen aan de verwach-
tingen van al haar klanten. Voor de pro-
ductie werd de kalender van de revisies 
van de centrales aangepast. Op com-
mercieel vlak heeft Electrabel diensten 
aangeboden zoals de “Blackout Scan” 
(zie pagina 37) en ze nam op een po-
sitieve manier deel aan de sensibili-
seringscampagne “OFF-ON” van de 
overheid (pagina 31).   

EERSTE GROENE PRODUCENT  
Electrabel is als eerste groene 

elektriciteitsproducent van het land actief 
in windenergie op de Noordzee en in lokale 
onshore parken. Philippe Van Troeye zet de 
toon: “Tegen 2020 willen we de capaciteit 

van ons onshore windpark verdubbelen. 
In 2015 zullen 25 nieuwe windturbines 

30 000 gezinnen voorzien van groene 
energie van Electrabel.” 

VERANTWOORDELIJK 
EN SOLIDAIR  
Electrabel bevestigt haar wil om een 
lokale speler te zijn, die dicht bij 
de mensen staat en die volop zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
opneemt. De onderneming zoekt ook 
naar originele oplossingen die jongeren 
sensibiliseren voor de maatschappelijke 
vraagstukken. In oktober 2014 zijn drie 
jongeren een dag bij Electrabel komen 
werken. Ze engageerden zich om hun 
salaris te storten aan Zuiddag in het ka-
der van de campagne “Work for Change” 
die helpt strijden voor een duurzame en 
rechtvaardige samenleving. 

64%
van het productiepark 
van Electrabel stoot 

geen CO2 uit. De uitstoot 
van broeikasgassen van 
het park behoort tot de 

laagste in Europa.  
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BELGISCHE 
NUCLEAIRE EXPERTISE  

In 2014 is de helft van het 
Belgische nucleaire park tijdelijk 

buiten werking geweest. Zowel 
bij de herstellingswerken en het 

opnieuw opstarten van Doel 4 
als bij de studies en analyses 

over het fenomeen van de 
“waterstofi nsluitsels” (Doel 3 en 
Tihange 2) hebben de teams van 

Electrabel en de Groep ENGIE 
blijk gegeven van heel veel 

professionalisme. Ze hebben op die 
manier aangetoond dat er in België 

een stevige en erkende nucleaire 
expertise aanwezig is.  

VOOR EEN DUURZAME 
MOBILITEIT 
Transport is verantwoordelijk voor 
18% van de CO2-uitstoot in Europa. 
Electrabel zet dan ook sterk in op het 
voorstellen van duurzame alternatieven. 
Het gaat onder meer om het intelli-
gente en supersnelle herlaadsysteem 
“CarPlug” voor elektrische wagens en 
om de ontwikkeling van tankstations 
met gecomprimeerd aardgas (CNG). 
Tegen 2018 zal Electrabel samen met 
partners een dertigtal nieuwe CNG-
stations openen.   

KITO: 
8 MILJOEN VRIENDEN  
Dicht bij de klanten staan, is voor 
Electrabel een absolute prioriteit. Op 
commercieel vlak bevestigde Electrabel 
dat de onderneming in staat is om alle 
klanten tegen een eerlijke prijs op de 
best mogelijke manier te adviseren en te 
ondersteunen bij hun projecten. Ook de 
sympathie voor het merk is gestegen: 
80% van het publiek associeert spontaan 
Kito met Electrabel en meer dan 
8 miljoen fans hebben zijn avonturen 
op internet bekeken.  
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ELECTRABEL:  
EEN VERANTWOORDELIJKE 
MARKTLEIDER DIE DICHT 
BIJ ZIJN KLANTEN STAAT  

“Wij willen onze identiteit als lokale speler die de klant 
centraal plaatst, duidelijk in de verf zetten. Wij willen de 
economische risico’s dragen die verbonden zijn aan onze 
activiteiten, maar we hebben nood aan een kader dat aan 
een industriële speler zoals wij de nodige stabiliteit en 
zicht op de toekomst biedt.” 

Interview met Philippe Van Troeye, 
Bestuurder Directeur-generaal  
van Electrabel 
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Hoe zou u het boekjaar 2014 
omschrijven?
2014 was op zijn zachtst gezegd een 
moeilijk jaar voor Electrabel. Het nucle-
aire productiepark kreeg te maken met 
een nooit eerder geziene situatie. Drie 
van onze kerncentrales waren immers 
verschillende maanden buiten werking. 
Dat betekent dat 3 000 MW, of de helft 
van de beschikbare productiecapaciteit 
van 6 000 MW wegviel. Dat de centra-
les in het verleden altijd bijzonder goed 
functioneerden en een aanzienlijke bij-
drage leverden tot de Belgische elektri-
citeitsproductie maakte het des te moei-
lijker om met die situatie om te gaan. 
Ik breng graag nog even in herinnering 
dat Electrabel met zijn gediversifi eerd 
productiepark goed is voor 43% van de 
productiecapaciteit van het land. 

Wat dacht u over die onuitgegeven 
situatie?
De toestand was zo ernstig dat ze 
ons met de neus op een wat vergeten 
realiteit drukte: het is niet evident 
dat er altijd en overal elektriciteit is. 
Om ze ter beschikking te stellen, zijn 
er immers productiemiddelen nodig. 
Technische factoren kunnen bijgevolg 
zorgen voor het eventueel opleggen van 
beperkingen aan het verbruik.

Betekent dit met andere woorden 
dat de gebeurtenissen van 2014 
een dieper liggend probleem 
hebben blootgelegd?
Ons land is in ieder geval minder en 
minder in staat om een tijdelijke onbe-
schikbaarheid van één van de productie-

middelen op te vangen. We kunnen niet 
naast die realiteit kijken die de structure-
le broosheid van het systeem illustreert. 
Terwijl de Europese gascentrales bijna 
een kwart van de productiecapaciteit 
uitmaken, draaien ze vandaag nog maar 
één dag op vier. Europa heeft er immers 
voor gekozen om hernieuwbare energie 
massaal te ondersteunen. Politiek gezien 
is dat een begrijpelijke keuze. Daar staat 
echter tegenover dat die nieuwe techno-
logieën, waaraan geen variabele kosten 
verbonden zijn, de klassieke installaties 
uit de markt plaatsen wanneer er groe-
ne energie aanwezig is. De gascentrales 
draaien met verlies terwijl ze voor het tota-
le energiesysteem onmisbaar zijn als men 
een blackout wil vermijden op het ogen-
blik dat er geen zon of wind is. 

Beschouwt u hernieuwbare 
energie dan als de bron van alle 
kwaad?
In geen geval! Begrijp me niet verkeerd! 
Electrabel is de belangrijkste groene 
investeerder van het land. We hebben 
trouwens de ambitie om tegen 2020 
de capaciteit van ons windenergiepark 
te verdubbelen. De productie van her-
nieuwbare energie ondersteunen is een 
lovenswaardige politieke keuze, maar 
het is ook belangrijk om alle consequen-
ties van die keuze onder ogen te zien 

De ondersteuning van hernieuwbare 
productie is een lovenswaardige politieke 

keuze, maar het is van belang om alle 
gevolgen van deze keuze in overweging 

te nemen en die te aanvaarden.” 

X2
We hebben de 

ambitie om tegen 
2020 onze capaciteit 

aan windenergie te 
verdubbelen.
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en er de verantwoordelijkheid voor op te 
nemen. En dat gebeurt momenteel niet, 
noch in België, noch in Europa.

U wijst ook regelmatig de 
marktprijzen met de vinger?
We leven in een paradoxale tijd. Op de 
groothandelsmarkt is elektriciteit nog 
nooit zo goedkoop geweest, maar de 
elektriciteitsfactuur van de eindverbrui-
ker, ongeacht of het om een gezin of om 
een onderneming gaat, is nog nooit zo 
hoog geweest. Het drama van de lage 
marktprijzen is dat ze ervoor zorgen dat 
er weinig nieuwe investeringen gebeuren 
en dat sommige installaties onrendabel 
worden.

Enerzijds is er een risico op 
blackouts en anderzijds worden 
effi ciënte centrales gesloten. Voor 
de burgers is dat toch moeilijk te 
begrijpen!
Dat klopt. De energiesector is bijzonder 
complex geworden. De liberalisering van 
de energiemarkt had voor een prijsdaling 
moeten zorgen, maar de energiefactuur is 
gestegen. Hernieuwbare energie zou voor 
nieuwe, minder dure productie capaciteit 

moeten zorgen, maar er wordt over af-
schakelplannen gesproken. De basis-
paradigma’s worden op hun kop gezet en 
als er niets verandert en als alle operato-
ren tot de conclusie komen dat hun ther-
mische centrales niet langer met verlies 
kunnen blijven draaien, zal het afschakel-
plan inderdaad in werking moeten treden. 
Om fl exibele maar weinig gevraagde pro-
ductiecapaciteit te behouden, zullen we 
aangepaste vergoedingsmechanismen 
moeten invoeren. Zo zijn sommige landen 
gestart met een capaciteitsmechanisme 
dat de producent niet alleen vergoedt 
voor de effectieve productie maar ook 
voor de volledige capaciteit die hij ter be-
schikking kan stellen. 

Een onderwerp dat voor veel 
polemieken blijft zorgen, is de 
door u gecontesteerde nucleaire 
bijdrage…
Ik vraag niemand om een gunstregime. Ik 
zou gewoon willen dat Electrabel dezelfde 
behandeling krijgt als al onze concurren-
ten en als alle industriële bedrijven van 
dit land. Maar op een gedeelte van ons 
productiepark moeten wij vandaag een 
“bijdrage” betalen die de marge van 
Electrabel integraal “opeet”. Tot nu toe 
heeft de Belgische regering al 2 miljard 
euro aan Electrabel onttrokken in de vorm 
van een “nucleaire bijdrage”. Investeren, 
innoveren en één van de belangrijkste 
werkgevers van het land blijven, kunnen 
we alleen maar als we onze rekeningen 
niet in het rood moeten afsluiten. Ik heb 
winstmarges nodig die ik opnieuw kan 
investeren. Maar de fi scale discriminatie, 
die voor geen enkele van onze concur-
renten geldt en die in geen enkel buur-
land bestaat, belet mij dat. Ik wens ten 
zeerste dat we op dit punt, via een con-
structieve dialoog met de overheid, snel 
vooruitgang kunnen boeken.

We zijn een lokale industriële speler, 
we investeren elk jaar meer dan 400 miljoen euro 

in de drie gewesten van het land."

2 miljard 
EUR

aan nucleaire 
bijdragen tot op 

vandaag.
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Hoe zult u, in een sector die 
zo complex is, Electrabel 
positioneren? 
Sinds ik in deze stoel zit, heb ik perma-
nent inspanningen geleverd om de rela-
ties met al onze gesprekspartners te nor-
maliseren. Er doen te veel misverstanden 
en fabeltjes de ronde over energie in het 
algemeen en over Electrabel in het bijzon-
der. Wij zijn een lokale industriële speler, 
wij investeren elk jaar meer dan 400 
miljoen euro in de drie gewesten van het 
land en met onze 5 000 medewerkers be-
horen wij tot de belangrijkste werkgevers 
uit de privésector. Ik wil dat profiel en die 
identiteit voort uitdragen en ik wil vooral 
onze residentiële en industriële klanten 
helpen en begeleiden bij de zogenaamde 
energietransitie.

Hoe kan Electrabel de motor zijn 
van wat men de “energietransitie” 
noemt?
In ons land zijn een miljoen woningen 
slecht geïsoleerd. Het is dan ook duide-
lijk dat de uitdaging erin bestaat om onze 
energie-efficiëntie te verbeteren. Op dat 
vlak is het een troef van Electrabel dat 
ze behoort tot een grote groep die actief 
is in de hele energieketen. Samen met 
de andere ondernemingen van de Groep 
ENGIE zijn we in staat om onze klanten te 
helpen om het verschil te maken. Boven-
dien zijn de goedkoopste kWh deze die 
men niet verbruikt. Het is dan ook van 
cruciaal belang om een daadwerkelijke 
promotie te voeren voor energie-effici-
entie. Zowel op het vlak van isolatie en 
warmtekrachtkoppeling als in het domein 
van rationeel energiegebruik is Electrabel 
op de Belgische markt de meest geloof-
waardige partner voor de klanten.

Met ons studiecentrum Laborelec, dat 
samenwerkt met de Belgische universi-
teiten, werken wij aan de energie en aan 
de oplossingen van morgen. Op dat vlak 
staan we zeker open voor samenwerking 
en gaan we, ten dienste van onze klanten, 
partnerschappen aan met innovatieve be-
drijven.

Waarin zit volgens u, naast de 
rol die Electrabel speelt als 
energieproducent en -leverancier, 
de toegevoegde waarde die ze de 
maatschappij te bieden heeft?
Sinds meer dan een eeuw is Electrabel 
verankerd in België en de onderneming 
heeft maatschappelijke verantwoordelijk-
heid altijd hoog in het vaandel gevoerd. 
We moedigen de opleiding en professio-
nele ontwikkeling van onze medewerkers 
aan en maken van de veiligheid op het 
werk een topprioriteit. Als lokale speler 
onderhouden we een permanente dia-
loog met de mensen die dicht bij onze 
installaties wonen en ontwikkelen we 
informatiekanalen die specifiek voor hen 
bestemd zijn. Ik ben een grote voorstan-
der van een sterk lokaal verankerde be-
nadering. Zo hebben we bijvoorbeeld een 
programma opgezet om de strijd aan te 
gaan tegen energiearmoede. Daarnaast 
ondersteunen we elk jaar een veertigtal 
culturele en maatschappelijke projec-
ten. Het gaat onder meer om projecten 
die integratie via de sport beogen en die 
bijzondere aandacht hebben voor de no-
den van kansarmen. We willen ook actief 
onze talrijke medewerkers ondersteunen 
die zich inzetten voor verenigingen met 
een sociaal doel. Ons interne program-
ma “Power2Act” geeft hen een concrete 
ondersteuning in hun maatschappelijk 
engagement. 

Op de Belgische 
markt is Electrabel 
voor de klanten 
de meest 
geloofwaardige 
partner."
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2014, HET JAAR  
VAN DE WAARHEID  

In 10 jaar tijd is het Europese energielandschap radicaal veranderd als gevolg 
van de combinatie van verschillende factoren: de liberalisering van de markten, 
de daling van de vraag door de economische crisis, de subsidies voor de 
hernieuwbare energie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Dat is op 
zich al een moeilijke context, maar daar is in 2014 nog een belangrijk nieuw 
feit bijgekomen: de risico’s rond de zekerheid van de energiebevoorrading. 
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DE ZEKERHEID VAN DE 
ENERGIEBEVOORRADING 
IS BEDREIGD  
De op zich al zeer complexe context werd 
in België in 2014 nog extra bemoeilijkt 
door een onverwachte gebeurtenis. Om-
dat de centrales Doel 3 en Tihange 2 
sinds maart stil lagen en door een inci-
dent dat leidde tot de sluiting van Doel 4, 
was de helft van het Belgische nucleaire 
productiepark tijdelijk buiten dienst. Die 
situatie legde de vinger op de wonde 
van de structurele broosheid van het 
huidige Belgische energiesysteem. Het 
is niet langer voldoende gewapend om 
het hoofd te bieden aan onverwachte 
onbeschikbaarheden van belangrijke een-
heden. Los daarvan is de broze situatie 
van de Belgische energieproductie ook 
het gevolg van een bijzondere context, 
die niet eigen is aan België, maar die een 
realiteit is op Europese schaal. 

AFSCHAKELPLAN  
Midden in de zomer van 2014 begon de 
vraag te rijzen over de zekerheid van de 
energiebevoorrading met de overweging 
van een afschakelplan om het risico op 
een blackout te vermijden. In die context 
heeft Elia, de beheerder van het transmis-
sienet voor elektriciteit, die bevoegd is 
voor de algemene stabiliteit van het Belgi-
sche hoogspanningsnet, in samenwerking 
met de overheidsdiensten een noodplan 
opgesteld om de energiebevoorrading 
van het land zo goed mogelijk te verzeke-
ren. Volgens Elia kunnen zich inderdaad 
problemen voordoen op een koude dag 
zonder wind en zonder zon. In dergelijke 
omstandigheden gebruikt Frankrijk, dat 
een belangrijke elektriciteitsleverancier is 
aan België maar waar de consumenten 
heel veel elektrische verwarmingstoestel-
len hebben, zijn elektriciteit immers om in 
de eigen behoeften te voorzien en kan het 
niet langer elektriciteit uitvoeren. 

110 GW
De voorwaarden om gascentrales 

rendabel te laten functioneren, zijn 
in heel Europa verslechterd. Tegen 
2020 zou in Europa 110 GW pro-

ductiecapaciteit kunnen verdwijnen 
als gevolg van een te lage, of zelfs 
negatieve rentabiliteit van de gas-

centrales.

De energiesector heeft nood aan massale 
investeringen, maar geen enkele marktindicator zet 
er momenteel toe aan om ook maar één euro uit 
te geven. Het is dan ook zeer dringend dat er een 
duidelijk kader wordt gecreëerd waarin investeringen 
voor de komende 15 of 20 jaar concreet gestalte 
kunnen krijgen."
 Philippe Van Troeye 
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In 2014 voerde België een record-
hoeveelheid elektriciteit uit het bui-
tenland in. Het netto ingevoerde saldo 
kwam uit op 17,6 TWh. Dat is liefst 
82,6% meer dan in 2013, een jaar 
waarin Doel 3 en Tihange 2 nochtans 
ook tijdens de eerste zes maanden 
stil lagen. Het netto ingevoerde saldo 
stemt overeen met 21,9% van het to-
tale elektriciteitsverbruik in België. In 
2013 kwam het netto ingevoerde saldo 
uit op 9,6 TWh of 11,7% van het totale 
elektriciteits verbruik.

ZICH VOORBEREIDEN OP 
DE VOLGENDE WINTER 
Het afschakelplan in werking stellen was 
eind 2014 uiteindelijk niet nodig. Dat is 
deels te danken aan de heropstart van 
Doel 4 half december 2014 en deels 
ook aan een vrij zachte winter. Toch zou 
het een vergissing zijn om de gespannen 
situatie van 2014 als een eenmalige ge-
beurtenis te beschouwen. Zoals het Plan-
bureau al in 2012 aangaf, is er wel dege-
lijk een reële kans dat op een dag het licht 
uitgaat. Ook de winter 2015-2016 zal op 
dat vlak vrij spannend zijn.

Als er geen akkoord komt met de rege-
ring over een verlenging, moeten Doel 1 
en Doel 2 in 2015 sluiten. Op die manier 
wordt een capaciteit van 900 MW aan de 
markt onttrokken, of zo’n 8 000 uren elek-
triciteitsproductie. 

120
mio EUR
Dat is de raming van 

wat een blackout van 
één uur zou kosten. 

Mobilisatie van alle spelers  
"Het had er alle schijn van dat het begin van de winter 
2014-2015 op het vlak van de energiebevoorrading 
erg moeilijk zou zijn. Het incident in Doel 4 en de 
onbeschikbaarheid van Doel 3 en Tihange 2 deden de 
totale productiecapaciteit met een derde dalen. 

In het kader van haar wettelijke opdracht liet Elia analyses 
uitvoeren met het oog op het inschatten van de risico’s 
op een potentiële energieschaarste. Daaruit bleek dat 
er inderdaad een risico bestond, zeker als West-Europa 
te maken zou krijgen met een koudegolf. In dergelijke 
omstandigheden bestond het gevaar dat niet volgens 
de wettelijke voorschriften aan de zekerheid van de 
bevoorrading van het Belgische energiesysteem zou 
kunnen worden voldaan. 

Elia heeft dan in overleg met de producenten de 
noodzakelijke maatregelen genomen om de rest van het 
productiepark maximaal te activeren. Zo werden vrijwel 
alle onderhoudswerken uitgesteld tot na de winter. 
Niettemin is België gedurende de hele winter structureel 
afh ankelijk gebleven van de invoer uit de buurlanden, 
die na een akkoord met de andere netwerkbeheerders 
eveneens werd geoptimaliseerd. 

Voor het eerst onderhandelde Elia onder de controle 
van de CREG ook over contracten met het oog op het 
opbouwen van strategische reserves voor een totale 
capaciteit van 850 MW. Deze reserves kunnen worden 
gebruikt in geval van een structureel onevenwicht tussen 
vraag naar en aanbod van elektriciteit. Als gevolg van 
de zachte winter en de voldoende hoge invoercapaciteit 
bleek het uiteindelijk niet nodig om van de strategische 
reserves gebruik te maken.” 

 Frank Vandenberghe, Chief Customers, 
 Market & System Offi  cer, Elia 
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Voorts blijft ook de vraag over de toekomst 
van een aantal centrales bijzonder actu-
eel, omdat hun rentabiliteit te laag ligt. 
Moeten ze open blijven, sluiten of worden 
toegevoegd aan de strategische reser-
ves? Het gaat over een productiecapaci-
teit van meer dan 1 000 MW en betreft 
onder andere de centrales van Drogenbos 
(460 MW), Esch (376 MW) en Herders-
brug (480 MW). Die laatste zal worden om-
gebouwd tot een centrale met een open 
cyclus (320 MW). 

En aangezien andere producenten niet 
alleen in België maar ook in het buiten-
land voor gelijkaardige beslissingen staan, 
houdt dat ook het gevaar in dat ze niet 
langer in staat zijn om elektriciteit uit te 
voeren, met name naar België.  

DE REALITEIT OVER 
DE ELEKTRICITEITS-
PRODUCTIE IN EUROPA  
De massale toevloed van gesubsidi-
eerde hernieuwbare energie in Europa, 
de daling van de elektriciteitsprijzen op 
de markt en de invoer van goedkope 
steenkool uit de Verenigde Staten, ge-
combineerd met de lage kosten van de 
CO2-uitstoot zijn stuk voor stuk elemen-
ten die in grote mate het plaatje van 

21,9%
De invoer is goed voor 

21,9% van het Belgische 
elektriciteitsverbruik.  

BEANTWOORDEN AAN DE NIEUWE 
VERWACHTINGEN VAN DE KLANTEN  
In een markt die volop in beweging is, moet een 

onderneming zich ook aanpassen aan het nieuwe 
gedrag van de consumenten die steeds meer 

“prosumenten” worden en zelf energiekeuzes willen 
maken of zelf energie willen produceren. Die evolutie 

houdt in dat Electrabel zich aanpast om aan die nieuwe 
verwachtingen te kunnen beantwoorden. Dat gebeurt via 
een concurrentieel aanbod dat steeds overzichtelijker is 
en steeds beter aangepast aan de specifi eke noden van 

de klanten. De onderneming is niet langer alleen een 
dienstverlener, maar ook een partner van de particuliere 

en industriële klanten, die de uitdagingen van de 
energietransitie zo goed mogelijk willen aanpakken.   

de Europese elektriciteitsproductie 
hebben hertekend. Maar net nu veel 
gesproken wordt over het risico dat de 
zekerheid van de energiebevoorrading 
in het gedrang komt, zou tegen 2020 
een capaciteit die het equivalent is 
van 110 kerncentrales, worden ge-
sloten wegens gebrek aan voldoende 
rentabiliteit. 

Om de zekerheid van de bevoorrading 
te garanderen, heeft Europa nood 
aan fl exibele gascentrales die snel in 
werking kunnen worden gezet op het 
ogenblik dat er geen zon of wind is. 
Het is dan ook hoogstnodig om capa-
citeit beschikbaar te houden via een 
remuneratiemechanisme. 
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DE PRODUCENTEN  
Ze gebruiken verschillende technologieën om 

in België of in het buitenland elektriciteit te 
produceren die in het net wordt geïnjecteerd. 

Electrabel, de grootste elektriciteitsproducent in 
België, produceert lokaal, dicht bij haar klanten.

DE TRANSMISSIENETBEHEERDER1

In België staat Elia in voor het transport van de elektriciteit vanuit 
de centrales via het hoogspanningsnet naar de grote industriële 

verbruikers en naar de distributienetten. Elia beheert het 
hoogspanningsnet en ziet toe op het evenwicht tussen het aanbod 

van en de vraag naar elektriciteit.  

1. Fluxys beheert het transportnet en de opslagplaatsen voor aardgas. 

DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS 
Zij zorgen voor de distributie van elektriciteit (en aardgas) tot bij 

de eindverbruiker via het midden- en laagspanningsnet. Ze zijn ook 
verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het net, de 

aansluitingen en de opname van de meters. Deze opdrachten worden 
voornamelijk uitgevoerd door Eandis en Infrax (Vlaanderen), Ores 

(Wallonië) en Sibelga (Brussel).   

EEN GELIBERALISEERDE  
ENERGIEMARKT 
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  Netkosten (transport en distributie)
  Energiekosten
  Bijdragen groene energie en warmtekracht 
  Taksen en heffi ngen  

VERDELING VAN DE TOTALE 
ELEKTRICITEITSFACTUUR IN 

VLAANDEREN

58%

24%

10% 

8%

DE KLANTEN  
Particulieren, bedrijven of gemeenschappen 
kiezen vrij hun elektriciteitsleverancier. 
Op deze markt bestaat in België veel 
concurrentie. De klant is vaak ook 
zelf producent wanneer hij beschikt 
over bijvoorbeeld zonnepanelen, een 
windturbine of warmtekracht.   

DE REGERINGEN EN 
REGULATOREN    
•  De regeringen bepalen het energiebeleid 

van het land en de gewesten.  

•  De regulatoren controleren de marktspelers 
en waken over het naleven van de 
regels. Het gaat om de CREG (federaal 
niveau), de VREG (Vlaanderen), de CWaPE 
(Wallonië) en Brugel (Brussel). 

Hoewel de 
energie maar 24% 

van de energiefactuur 
vertegenwoordigt, is 

het de leverancier die het 
volledige bedrag van de 
verschillende onderdelen 
ervan (energie, transport, 
distributie, belastingen) 
aan de eindklant moet 

factureren.

DE LEVERANCIERS  
De leveranciers kopen op 
energiebeurzen elektriciteit (en aardgas) 
die ze doorverkopen, of ze produceren 
zelf stroom, zoals Electrabel, en 
verkopen hem aan hun klanten. De 
leverancier is ook het aanspreekpunt 
voor de eindklant.  
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DE WIL OM BIJ TE 
DRAGEN AAN DE 
BELGISCHE ECONOMIE  

In een markt die steeds concurrentiëler wordt, 
onderscheidt Electrabel zich door haar lokale 

verankering. Als energieleverancier, als werkgever en 
als industriële onderneming is ze een verantwoordelijke 

marktspeler waar niet naast kan worden gekeken en  
die een belangrijke bijdrage levert  

aan de Belgische economie.    
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EEN BELANGRIJKE WERKGEVER  
Eind 2014 waren bij Electrabel 4 855 
medewerkers aan de slag. Daarmee be-
hoort de onderneming tot de 20 groot-
ste rechtstreekse werkgevers van 
België. Ongeveer de helft van de mede-
werkers is actief in de productie en een 
kwart in de verkoop. Electrabel zorgt ook 
voor een aanzienlijke onrechtstreekse 
en afgeleide tewerkstelling. Alleen al de 
activiteit van de kerncentrales is op dat 
vlak goed voor 7 000 banen.  

De dochterondernemingen van Electrabel 
stelden 1 110 mensen tewerk, van wie 
863 in het contactcentrum N-Allo en 226 
bij het onderzoekscentrum Laborelec. 

In 2014 heeft Electrabel 163 nieuwe 
medewerkers aangeworven. Het tota-
le personeelsbestand is echter met 
296 personen gedaald, voornamelijk als 
gevolg van het bereiken van het einde 
van de loopbaan of het niet verlengen 
van de arbeidsovereenkomst.  

De onderneming zal een bijkomende in-
spanning leveren om de recrutering van 
jonge medewerkers en van specialisten 
in de nucleaire energieproductie voort te 
zetten. Ze zullen worden aangeworven 
om aan de slag te gaan in de kerncentra-
les van Doel en Tihange om er de exploi-
tatie te verzekeren of om er toekomstige 
projecten tot een goed einde te brengen.  

AANWEZIG VOOR- 
EN ACHTERAAN DE 
ENERGIEKETEN  
Electrabel heeft twee "petten": die van 
een grote industriële speler die ten dien-
ste staat van de gemeenschap, maar ook 
die van een merk dat zich tot een zeer 
breed publiek richt met alles wat dat 
impliceert op het vlak van informatie en 
transparantie. 

De onderneming is aanwezig aan het be-
gin van de energieproductieketen, maar 
ze is er ook de laatste schakel van, deze 
die in een rechtstreekse relatie staat met 
de klant. 

Deze dubbele identiteit heeft ook gevol-
gen gehad voor de manier waarop de 
onderneming functioneert in een markt 
die de jongste jaren geliberaliseerd is en 
waarop heel wat concurrenten actief zijn. 
In die context heeft Electrabel logischer-
wijze marktaandeel verloren, maar die 
trend is in 2013 beginnen keren en de 
stabilisering van het aandeel heeft zich 
in 2014 bevestigd. De vele inspanningen 
die werden geleverd om de klanten com-
petitieve prijzen en een dienstverlening 
met toegevoegde waarde aan te bieden 
zijn daar niet vreemd aan. 

MARKTAANDEEL ELECTRABEL EIND 2014     
(in % van het aantal toegangspunten) 

Vl. Wal. Bru. BE

Elektriciteit 44 49 72 49

Aardgas 40 44 70 45

Bron: regulatoren 

Electrabel is een onderneming waarbij 4 855 
medewerkers aan de slag zijn die er werken in een 
kader met een open sociale dialoog. Ze zijn zich goed 
bewust van de uitdagingen die de onderneming moet 
aangaan. We hebben de ambitie om in een wereld in 
verandering de marktleider te blijven en we beschikken 
over de nodige energie om dat doel waar te maken."
 Philippe Van Troeye 

13,6%

6,3%

22,3%

  productie
 verkoop
  energy management 
& trading 
  ondersteuning

AANTAL  
MEDEWERKERS  

4 855

 elektriciteit en aardgas  
 elektriciteit 
  aardgas  

AANTAL KLANTEN  

2,83 MILJOEN  

1,42

0,103

1,31

57,8% 
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JAARREKENING

KERNCIJFERS BOEKJAAR 2014 
(in miljoen euro)

Omzet  12 4121

Bedrijfsresultaat 380

Financieel resultaat 35

Uitzonderlijk resultaat 692

Resultaat van het boekjaar 
na belasting

1 114

1 waarvan 7 055 miljoen € in België  

In 2014 realiseerde Electrabel nv 
een omzet van 12,4 miljard euro en 
een bedrijfsresultaat van 380 miljoen 
euro. Dat bedrag ligt 42 miljoen euro 
(10%) lager dan in 2013. Deze terug-
val is voornamelijk toe te schrijven aan 
een mindere beschikbaarheid van de 
kerncentrales en aan de daling van de 
marges op de verkoop, wat gedeeltelijk 
werd gecompenseerd door inspannin-
gen om de performantie op te drijven. 

Dit impliceert dat in het afgelopen 
boekjaar de nucleaire bijdrage van 407 
miljoen euro, die geboekt wordt als een 
uitzonderlijke last, hoger lag dan de be-
drijfswinst.

In vergelijking met 2013 is het fi nan-
ciële resultaat (35 miljoen euro) sterk 
gedaald als gevolg van de lagere divi-
denden en van negatieve wisselkoers-
effecten. 

DE WIL OM TE INVESTEREN  
Ondanks een context die over het alge-
meen ongunstig blijft, zet Electrabel de 
investeringen voort om ervoor te zorgen 
dat het productiepark goed blijft func-
tioneren. Elk jaar investeert de onder-
neming zowat 400 miljoen euro om de 
bestaande installaties te verbeteren. 

Als belangrijke speler in de energiesec-
tor is Electrabel ook vastbesloten om 
de federale en gewestelijke regeringen 
te helpen om hun doelstellingen in het 
kader van de energietransitie waar te 
maken. Meer nog dan gelijk welke an-
dere speler heeft de onderneming de 
uitgesproken ambitie om via een gedi-
versifi eerd park lokaal te produceren. 

Maar omdat de marktsignalen negatief 
zijn en omdat niet duidelijk is hoe de 
economische omgeving zal evolueren 
en hoe stabiel die evoluties in Europa 
zullen zijn, staan de meeste spelers uit 
de Europese energiesector terughou-
dend tegenover investeringen in nieuwe 
projecten.  

Electrabel brengt van haar kant 600 mil-
joen euro bij elkaar voor investeringen 
in de kerncentrale van Tihange 1 om ze 
10 jaar langer uit te baten. Het economi-
sche en industriële risico wordt daarbij 
volledig gedragen door de eigenaars van 
de centrale (Electrabel en EDF). Het met 
de overheid afgesloten akkoord voorziet 
nergens een gegarandeerde prijs per ge-
produceerde megawattuur. 

De gebeurtenis-
sen die in 2014 
onze productie 
hebben verstoord, 
hadden een niet 
te onderschat-
ten negatieve 
impact op de 
bedrijfsresultaten. 
De impact ervan 
op ons imago was 
bovendien zeer 
negatief.”   
 Philippe
 Van Troeye 

De Belgen 
verbruikten 
minder energie
Hoewel Electrabel er in 2014 in 
slaagde om haar marktaandeel 
te behouden, leidden de 
algemene daling van het verbruik, 
de zwakke industriële activiteit 
en de over het algemeen 
zachtere temperaturen dan in 
2013 tot een daling van de 
verkochte volumes van zowel 
elektriciteit als aardgas.  

 361  Kerncentrales  
 17  Hernieuwbare 

productie  
 32  Klassieke 

productie 
 43 IT

INVESTERINGEN EN 
ONDERHOUD  

(IN MILJOEN EURO)



Electrabel �
 Feiten &

 cijfers 2014     19   

Daar staat tegenover dat het uitzonder-
lijk resultaat bijna 3 miljard euro beter 
is dan tijdens het vorige boekjaar. Dat 
is enerzijds te danken aan de terugna-
me van provisies en anderzijds aan de 
meerwaarde die werd geboekt op de 
verkoop van het belang van Electrabel 
in de Vlaamse distributieintercommuna-
les. Het voorgaande jaar 2013 werd ook 
gekenmerkt door uitzonderlijke afschrij-
vingen op de gascentrales.   

Dat betekent dat uiteindelijk het boek-
jaar 2014 werd afgesloten met een 
winst van 1,1 miljard euro, een bedrag 
dat voor twee derden te danken is aan 
het uitzonderlijk resultaat. 

Na toepassing van de Belgische fi scale 
regels op het resultaat is het bedrag dat 
effectief aan de vennootschapsbelasting 
wordt onderworpen nul. Toch heeft Elec-
trabel ook in 2014 een belangrijke fi scale 
bijdrage geleverd aan de federale begro-
ting en de begrotingen van de gewesten 
en de lokale gemeenschappen, via de 
betaling van andere belastingen voor een 
bedrag van 512 miljoen euro, waarin ook 
de nucleaire bijdrage vervat zit.  

De gedetailleerde jaarrekening van 
de vennootschap is beschikbaar op 
de website van de Nationale Bank: 
www.nbb.be

ELECTRABEL: EEN GROTE LOKALE SPELER 
IN HET BELGISCHE ECONOMISCHE WEEFSEL   

512 Mio €

4 855
rechtstreekse jobs

1 110 jobs in de filialen

7 000 onrechtstreekse en 
afgeleide jobs dankzij de 
kerncentrales

+
+

Tewerkstelling 

Belastingen, 
taksen en bijdragen  

42%
van de elektriciteitsvraag van 
het land wordt geleverd door 
de Belgische centrales van 
Electrabel.

Energie-
onafh ankelijkheid 

453 Mio €
LTO investeringen 
(Long Term Operation): 
Tihange 1: 600 Mio €
Doel 1 en 2: 700 Mio €

+

Investeringen 

124 Mio €

Sociale zeker-
heidsbijdragen 

2/3
Het uitzonderlijk 
resultaat draagt 
voor twee derden 
bij tot het resultaat 
van het boekjaar.

Het bedrag van de 
nucleaire bijdrage 
(407 miljoen euro) ligt nu 
hoger dan de opbrengst 
van de operationele 
activiteiten (380 miljoen 
euro). De bijdrage blijft 
discriminerend ten 
opzichte van andere 
productiemethodes en 
industrieën. 
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2014, EEN JAAR 
VAN GROTE 

UITDAGINGEN 

Electrabel beheert in België een productiepark van 
9 020 MW dat zowel op het vlak van de gebruikte 

technologieën als op dat van de gebruikte brandstoff en 
erg gediversifi eerd is. Die diversifi catie en de expertise 
waarover Electrabel beschikt, stelden de onderneming 

in staat om de impact van de onvoorziene lagere 
beschikbaarheid van de kernencentrales te beperken. 

43%
Alle centrales van 
Electrabel samen 

vertegenwoordigen 
43% van de 

volledige Belgische 
productiecapaciteit.
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Kenmerkend voor het productiepark van 
Electrabel is het gediversifieerde karak-
ter ervan. Het bestaat uit thermische 
centrales op aardgas, kerncentrales, 
installaties die draaien op hernieuwbare 
energie en pompcentrales.  

Voor Electrabel is een evenwichtige 
energiemix het meest geschikte ant-
woord op de huidige energie-uitdagin-
gen, zoals concurrentiële prijzen, een 
gewaarborgde en stabiele bevoorrading 
en het respect voor het milieu met een 
focus op de beperking van de CO2-uit-
stoot.    

ENGAGEMENTEN 
NAKOMEN  
Rekening houdend met de door de over-
heid en de netwerkbeheerder voorop-
gezette mogelijkheid van elektriciteits-
schaarste, heeft Electrabel in de winter 
van 2014 alles in het werk gesteld om 
haar verantwoordelijkheid op te nemen. 
Zo werden de normale revisieperiodes 
van verschillende centrales (Tihange 1 
en 3, Coo) aangepast, opdat ze volledig 
beschikbaar zouden blijven tijdens de 
wintermaanden. 

De gascentrales van Drogenbos, Twinerg 
en Herdersburg werden klaargemaakt 
voor de winter en de biomassacentra-
le Max Green werd opnieuw opgestart. 
Electrabel sloot ook akkoorden af met 
ondernemingen die veel energie verbrui-
ken om op piekmomenten hun verbruik 
tijdelijk te verminderen.   

AANDEEL VAN DE CENTRALES 
IN DE CAPACITEIT EN DE PRODUCTIE 2014

  Stoom- en gasturbine 
(STEG) 

  Waterkracht, wind, zon 

  Warmtekracht
  Energierecuperatie, 
gasturbine, turbojet 

  Klassiek (biomassa 
inbegrepen)  
 Spaarbekken
 Kerncentrale 

Capaciteit

Capaciteit

AANDEEL VAN DE BRANDSTOFFEN 
IN DE CAPACITEIT EN DE PRODUCTIE 2014

  Aardgas
  Biomassa, water, 
wind, zon

  Olie, 
energierecuperatie, 
hoogovengas  

 Spaarbekken
 Kernenergie

Productie 

Productie 

  uit hernieuwbare bronnnen    zonder CO
2
-uitstoot

PRODUCTIECAPACITEIT

9 020 MW 

PRODUCTIE 
ELEKTRICITEIT

33,8 TWH 

5,4%

29%

5%

7%
13%

46%

21% 16%

1,5%

11%

1,5%

9%

3%

58%2%
6%

5%
7%

13%

46%

27%

4%

8%

3%58%

3,7%

64,1%  65,1%  
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DOEL 3 EN TIHANGE 2: 
GRONDIGE ANALYSES 
Tijdens de zomer van 2012 hadden in-
specties de aanwezigheid van waterstof-
insluitsels in de reactorvaten van de 
kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 aan 
het licht gebracht, wat aanleiding gaf 
tot zeer gedetailleerde analyses. Na de 
heropstart van de reactoren in juni 2013 
en als gevolg van het feit dat resultaten 
van een test uitgevoerd op bestraalde 
materialen – de test maakte deel uit van 
een programma overeengekomen met 
het Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC) – niet overeenstemden 
met de verwachtingen, besliste Electra-
bel op 25 maart 2014 om vooruit te lo-

pen op de geplande stops van de twee 
reactoren en de analyses verder uit te 
diepen om deze resultaten te verifi ëren 
en te verklaren.

Heel het jaar door hebben Electrabel 
en het FANC de analyses voortgezet en 
gegevens uitgewisseld. De teams van 
Electrabel hebben permanent alles in 
het werk gesteld om op alle vragen van 
het Agentschap een antwoord te kunnen 
formuleren. Concreet is een programma 
van mechanische testen en van metal-
lurgische expertise opgezet en zijn meer 
dan 1 500 testen uitgevoerd op materi-
alen. Na het overhandigen van het jus-
tifi catiedossier, zal uiteindelijk het FANC 
beslissen over de toestemming om de 
centrales opnieuw op te starten. 

Onze allereerste 
bekommernis is het 

indienen van de 
veiligheidsdossiers 

voor de 
reactorvaten van  

Doel 3 en Tihange 2. 
Die dossiers moeten 

onberispelijk zijn." 
 Wim De Clercq, 

Chief Nuclear Offi  cer

600 mio 
EUR

 investeringen 
voor de verlenging 

van Tihange 1. 
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TIEN JAAR LANGER 
VOOR TIHANGE 1 … 
EN MISSCHIEN VOOR  
DOEL 1 EN 2?  
Op 4 juli 2012 besliste de Belgische 
regering dat Doel 1 en Doel 2 in 2015 
na 40 jaar uitbating moeten sluiten. 
Ze bevestigde anderzijds dat Tihange 
1 nog 10 jaar langer actief zou blijven. 
Na meer dan een jaar onderhandelen, 
ondertekenden de betrokken partijen – 
de Belgische Staat, EDF dat een belang 
heeft van 50% in Tihange 1 en Electrabel  
– in maart 2014 een overeenkomst 
met daarin de economische parameters 
voor deze verlenging van de levensduur 
van Tihange 1. 

Op 18 december 2014 heeft de minis-
terraad op voorstel van minister van 
energie Marie-Christine Marghem even-
wel beslist om met het oog op het verze-
keren van de energiebevoorrading, ook 
de levensduur van Doel 1 en Doel 2 met 
tien jaar te verlengen. Voor de verdere 

exploitatie van de beide eenheden in 
alle veiligheid, is een investering nodig 
van ongeveer 700 miljoen euro. Het 
spreekt voor zich dat die investering er 
alleen kan komen in een gedetailleerd en 
stabiel juridisch en economisch kader. 

Voor Tihange 1 is Electrabel inmiddels 
al gestart met een LTO-programma 
(Long Term Operation) gericht op het 
verbeteren van het concept van de 
centrale om de nucleaire veiligheid te 
versterken en de exploitatieperiode te 
verlengen door het vervangen van een 
aantal uitrustingen. Liefst 837 aanpas-
singen staan op het programma. Ze zijn 
ondergebracht in een honderdtal pro-
jecten. Logischerwijze is een groot deel 
ervan gekoppeld aan het verouderings-
proces: elektrische en mechanische cir-
cuits, instrumenten, gebouwen… 

Dit engagement vertegenwoordigt een 
investering van zowat 600 miljoen euro 
en bevestigt de wil van Electrabel om 
één van de belangrijkste industriële ac-
toren van België te blijven. 

Het LTO-project 
zorgt ervoor 
dat de nucleaire 
veiligheid van 
Tihange 1 
opgetrokken 
wordt tot het 
allerhoogste 
niveau. En ik hoop 
dat de ervaring die 
we zullen hebben 
opgedaan ook 
kan bijdragen tot 
een eventuele 
beslissing om 
Doel 1 en 2 langer 
open te houden."
 Guy Pironet,  
 projectleider LTO  
 Tihange 1 
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DOEL 4 STILGELEGD  
Op 5 augustus 2014 is kerncentrale 
Doel 4 automatisch en op een volledig 
veilige manier volgens de voorziene 
procedures stilgelegd. De oorzaak was 
olieverlies dat de stoomturbine in het 
niet-nucleaire gedeelte van de centrale 
ernstig had beschadigd.  

Het FANC werd verwittigd en is ter plaat-
se gekomen om de nodige vaststellin-
gen te doen. Na analyse is gebleken dat 
het incident wellicht te wijten was aan 
het doelbewust manueel opendraaien 

Alleen door teamwork slaagden we erin deze 
complexe opdracht tot een goed einde te 
brengen. Iedereen heeft, met respect voor de 
veiligheidsnormen, in een zo kort mogelijke 
periode werk van uitstekende kwaliteit geleverd. 
Dit illustreert nog eens dat elektriciteitsproductie 
teamwork is!" 

 Raf Verheyden, projectleider kerncentrale Doel 

van een olie-afvoerklep. Electrabel heeft 
daarop met de bevoegde autoriteiten 
alle acties bekeken die als gevolg van dit 
incident moesten worden ondernomen. 

Gedurende verschillende weken heb-
ben de teams van Electrabel continu 
gewerkt om de elementen van de groot-
ste stoomturbine van België opnieuw te 
assembleren. Alle testen voorafgaand 
aan de heropstart van de centrale, in 
het bijzonder deze om na te gaan of 
alle onderdelen perfect zijn uitgelijnd, 
bleken in orde. De heropstart gebeur-
de dan ook in alle veiligheid, zodat de 
centrale trapsgewijs opnieuw haar volle 
productie capaciteit bereikte op 19  de-
cember 2014.  

Een teamexploot 
Het heropstarten van centrale 
Doel 4 was het resultaat van 
intense en erg gewaardeerde 
inspanningen van de teams 
van Electrabel en van alle 
toeleveranciers van de 
onderneming. 
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600
mensen gemobiliseerd. 

1 500 ton
materiaal.

150 000 uren 
werk nodig om dit project 

zonder voorgaande tot een goed 
einde te brengen.

Meer dan 1 500 ton 
materiaal (schoepen, 
rotoren, lagers, 
schoependragers…) 
werden vervoerd  
per vliegtuig, 
vrachtwagen of boot.  

 Frank Minne, 
projectleider European Maintenance Service  

De heropstart van Doel 4 
was teamwork  
"Dankzij onze vele jaren ervaring met grote projecten, 
hebben wij deze heropstart tot een goed einde kunnen 
brengen. Gedurende vier maanden hebben we continu 
gewerkt om de planning en de veiligheid op de werf 
te optimaliseren en zo goed mogelijk te respecteren. 
Het doel was om Doel 4 opnieuw op te starten vóór 
31 december. De opdrachten van European Maintenance 
Service omvatten naast het monteren en demonteren 
in Doel ook de opvolging van de herstellingswerken 
bij verschillende leveranciers, zowel in België als in het 
buitenland. Dankzij de ervaring en de knowhow van onze 
beste technici, zijn we er samen met de collega’s van 
Doel in geslaagd om binnen de afgesproken deadline 
op de grootste turbo-alternatorgroep van België een 
titanenwerk te verrichten. Deze perfecte samenwerking 
met alle collega’s van de Groep was werkelijk uniek, 
vooral in deze tijden van crisis.”
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BELANGRIJKSTE 
PRODUCENT VAN GROENE 
STROOM  
Electrabel is de belangrijkste producent 
en leverancier van groene stroom in 
België. De productie van hernieuwbare 
energie van 1,25 TWh dekte in 2014 
het jaarverbruik van 360 000 gezinnen. 
De globale energiecontext, de onduide-
lijkheid rond de regelgeving en de lokale 
weerstand zijn echter factoren die de ont-
wikkeling van hernieuwbare energie niet 
in de kaart spelen. 

De sluiting of de beperking van de produc-
tie van verschillende biomassacentrales 
en de problemen om nieuwe windparken 
te kunnen bouwen, bemoeilijkt het voor 
Electrabel om haar doel te bereiken om 
tegen 2015 groene stroom te produceren 
voor 1 miljoen gezinnen.   

ZEVEN NIEUWE 
WINDPARKEN  
Één van de belangrijkste uitdagingen van 
2015 bestaat erin om tegen het einde 
van het jaar zeven nieuwe windparken te 
bouwen, verspreid over heel Vlaanderen 
en één in Wallonië. Het gaat om Darsen 
in de haven van Gent (3 windturbines), 
Wuustwezel (4), Westerlo (2), Genk Fores-
co (1), Gent Coal Terminal & Tower Auto-
motive (3), Gingelom E40 (7) en Sterpe-
nich (3). Er komt ook een uitbreiding van 

EMISSIES DOOR HET PRODUCTIEPARK  
in g/kWh (CO2) en mg/kWh (andere)

CO
2

SO
2

NO
x

Stof

Totaal 
productiepark                                

181 11  62 0,5

Centrales 
met fossiele 
brandstoffen          

767 48 265 2 

64%
De productiecapaciteit 
van het productiepark 
van Electrabel bestaat 

voor 64% uit centrales die 
geen CO2 uitstoten.  

45,5%
gemiddeld rendement 
van de centrales met 
fossiele brandstoffen 

181 g/kWh
globale CO2-uitstoot 

7 631 kt
CO2-uitstoot van de 
centrales met fossiele 
brandstoffen  

-5,6 mio t
CO2-uitstoot van het productiepark 
in de periode 2008-2014 

PRODUCTIE UIT 
HERNIEUWBARE ENERGIE  

1 253 GWH

 Biomassa 
 Waterkracht

CAPACITEIT 
HERNIEUWBARE ENERGIE  

486 MW

835

53

361
4

 Wind
 Zon

285

21,8

174,6

4,6
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het bestaande park van Dour met twee 
windturbines. Deze 25 nieuwe windmo-
lens moeten 30 000 gezinnen van groene 
stroom voorzien.  

De nieuwe windparken in Vlaanderen 
zullen worden geïntegreerd in de coöpe-
ratieve vennootschap Electrabel CoGreen, 
die aan de buurtbewoners de mogelijk-
heid biedt om erin te investeren en om 
te profi teren van het rendement van de 
windturbines. 

Voor de bouw en de exploitatie van deze 
nieuwe parken sluit Electrabel partner-
schapsakkoorden af met de lokale spe-
lers (groeperingen van gemeenten) of met 
andere ondernemingen, zoals Infrabel 
voor het project langs de E40.

EEN PARK MET WEINIG 
KOOLSTOF 
De productiecapaciteit van Electrabel 
bestaat voor 64% uit centrales die geen 

 Karen Warnier, Business Developer Electrabel - 
 Renewable Energies BeLux 

De bewoners regelmatig informeren  
"Electrabel gelooft heel sterk in de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Daarom hebben we grote 
ambities rond windenergie. Tegen 2020 willen we minstens onze capaciteit verdubbeld hebben. 
Concreet houdt dit in dat we elk jaar 20 nieuwe windturbines zullen bouwen om zo het vermogen 
te verhogen van 175 tot 400 MW. Electrabel houdt er ook absoluut aan vast om regelmatig de 
buurtbewoners te informeren over haar windenergieprojecten. Via informatiesessies, projecten in 
scholen, werfb ezoeken en inhuldigingen geven wij zoveel mogelijk informatie. Aan de mensen die in 
de buurt van een windpark wonen, bieden wij ook de mogelijkheid aan om rechtstreeks te participe-
ren in het project via de coöperatieve vennootschap Electrabel CoGreen. 

Recent heeft Electrabel met Wind4Flanders en Wind4Wallonia twee nieuwe vennootschappen op-
gericht. Daardoor kunnen wij een partnerschap opzetten met de fi nancieringsintercommunales die 
de gemeenten vertegenwoordigen. De lokale gemeenschappen worden op die manier van heel nabij 
betrokken bij onze windprojecten. Momenteel werkt een team van 40 mensen aan de ontwikkeling, 
de realisatie en het onderhoud van de windturbines. Van bij de start van de ontwikkelingsfase tot en 
met de uiteindelijke uitbating van de windparken, onderhouden wij een zeer nauwe band met alle 
betrokken stakeholders.” 

CO2  uitstoten, namelijk kerncentrales, 
spaarbekkencentrales en hernieuwbare 
energie, en voor 28% uit centrales die 
weinig CO2 uitstoten, namelijk de stoom- 
en gasturbines en de warmtekracht-
centrales (aardgas). 

De specifi eke CO2-uitstoot van het pro-
ductiepark (181 g CO2/kWh) lag in 2014 
18% hoger dan in 2013 als gevolg van 
de onbeschikbaarheid van nucleaire een-
heden en de hogere productie door cen-
trale Knippegroen die hoogovengassen 
verbrandt. 

Desondanks blijft het productiepark van 
Electrabel één van de parken in Europa 
die het minst CO2 uitstoten, met een ni-
veau dat ongeveer 50% onder het Europe-
se gemiddelde ligt. 

De gecumuleerde CO2-besparingen sinds 
2008 vertegenwoordigen 5,6 miljoen ton. 
Dat is ruimschoots meer dan de 
oorspronkelijk als streefdoel vooropgezette 
1,7 miljoen ton.
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 Kerncentrale  
 Klassieke centrale
 Warmtekracht 
 Spaarbekkencentrale 
 Stoom- en gasturbine (STEG)  Electrabel 

produceert in 
België al meer 
dan 100 jaar 
elektriciteit.  

GEDIVERSIFIEERD EN 
LOKAAL PRODUCTIEPARK   
(TOESTAND EIND 2014)

Herdersbrug Knippegroen

Rodenhuize

Awirs

Drogenbos

Tihange

Doel

Saint-Ghislain
Amercoeur

Coo

Zandvliet Power Rodenhuize

Wondelgem Volvo Trucks

Lochristi
DS Textile

BASF
Hoogstraten

Sint-Gillis-Waas

Gembloux Bütgenbach

Quévy

Zwevegem

Kasterlee

Perwez

Ford Genk
Lanaken

Schelle
Pathoekeweg

Zeebrugge

IzegemPoperinge

Dour
Leuze-Europe

Frasnes-lez-Anvaing

Bullange

Volvo Cars

Awirs
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 Windturbinepark 
 Fotovoltaïsche panelen (> 0,2 MW) 
 Biomassa
 Waterkrachtcentrale  

Electrabel is de 
grootste producent 
van groene stroom 
in België.  

Meer informatie over de samenstelling 
van het productiepark op p. 48+

Herdersbrug Knippegroen

Rodenhuize

Awirs

Drogenbos

Tihange

Doel

Saint-Ghislain
Amercoeur

Plate Taille

Coo

Zandvliet Power Rodenhuize

Wondelgem Volvo Trucks

Lochristi
DS Textile

BASF
Hoogstraten

Sint-Gillis-Waas

Gembloux Bütgenbach

Quévy

Zwevegem

Kasterlee

Perwez

Ford Genk
Lanaken

Schelle
Pathoekeweg

Zeebrugge

IzegemPoperinge

Dour
Leuze-Europe

Frasnes-lez-Anvaing

Büllingen

Volvo Cars

Awirs
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MINDER VERBRUIKEN, 
BETER VERBRUIKEN,
SLIM VERBRUIKEN  
Electrabel verkoopt elektriciteit, aardgas en energiediensten. 
De onderneming biedt haar 2,83 miljoen residentiële, 
professionele en industriële klanten innoverende en op maat 
gesneden energieoplossingen met toegevoegde waarde aan.  
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In 2014 zijn talrijke initiatieven ontwik-
keld om de consumenten te sensibili-
seren voor het verstandig verbruiken 
van energie. Deze dynamiek die dui-
delijk illustreert hoe Electrabel haar 
klanten in hun acties wil begeleiden 
en ondersteunen, zal in de toekomst 
nog worden versterkt. Electrabel zal in 
2015 haar gamma diensten sterk uit-
breiden om aan alle huidige en toekom-
stige klanten de mogelijkheid te bieden 
om hun verbruik nog vrijer en effi ciënter 
te beheren.   

OFF-ON CAMPAGNE, IN DE 
EERSTE PLAATS 
SENSIBILISEREN 
"Als we allemaal ons elektriciteits-
verbruik wat aanpassen, kunnen we 
deze winter misschien een afschake-
ling vermijden.” Dat was de boodschap 
van de OFF-ON campagne die de rege-
ring begin november 2014 lanceerde in 
samenspraak met de gewesten en met 
Elia. Burgers, gemeenten en ondernemin-
gen werden allemaal rechtstreeks aange-
sproken met de boodschap “OFF en we 
blijven ON”.

ONTDOOI MEE = 10 
DAGEN ENERGIEVERBRUIK 
UITGESPAARD
In dat kader voerde Electrabel op inter-
net de campagne “ontdooimee.be”.

Die had tot doel om het verbruik te ver-
minderen door speciaal te focussen op 
een huishoudelijk toestel dat heel veel 
energie vreet: de diepvriezer. Die ver-
tegenwoordigt immers tot 10% van het 
elektriciteitsverbruik van een gemiddeld 
gezin.

Door de diepvriezer te ontdooien kan 
elk gezin 10 dagen elektriciteitsver-
bruik uitsparen. De sensibiliserings-
operatie kende een groot succes want 
ze kon meer dan 3 000 energiebewus-
te consumenten overtuigen om zich 
op de website te registreren. Samen 
spaarden ze 298 000  kWh uit. Dat 
stemt overeen met 30 000 dagen elek-
triciteit. Het initiatief en het resultaat 
werden lovend onthaald door Vlaams 
energieminister Annemie Turtelboom.   

In al onze bekommernissen, al onze 
overwegingen en al onze innovaties wil ik 
onze klanten centraal stellen. Ons imago is op 
een gegeven ogenblik wat vertroebeld maar 
vandaag is er opnieuw sprake van helderheid."

 Philippe Van Troeye 

Tips en informatie:
ontdooimee.be  

3 000
“verantwoordelijke” 

consumenten 
gemobiliseerd.

VERKOOP ELEKTRICITEIT IN 2014  

41,0 TWH

 Business
 Retail
 Wholesale

VERKOOP AARDGAS IN 2014 

44,8 TWH

18,6

20,2

6,0

22,6
12

6,4
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Samen  

kunnen we een 

stroomtekort 

voorkomen

Hang me op waar je maar 

wil: in de keuken, in je 

bureau, aan je voordeur ...  

Zo inspireer jij ie
dereen 

thuis of op het werk  

om minder te verbruiken, 

vooral tussen 17 en  

20 uur. Want als  

iedereen meedoet,  

blijven we langer ON.

Je kunt nog méér 

doen. Vind de leukste 

affiches en doe-het-

zelfmateriaal op 

OffOn.be

Hier draait  

de wasmachine  

‘s avonds een  

wasje minder.

Verbruik ook minder elektriciteit, 

vooral tussen 17 en 20 uur.  

Zo blijven we samen ON.

Ook meedoen? Kijk op OffOn.be

Hier blaast  

de stofzuiger  

’s avonds uit.

Verbruik ook minder elektriciteit, 

vooral tussen 17 en 20 uur.  

Zo blijven we samen ON.

Ook meedoen? Kijk op OffOn.be

Gedaan?  

Laat het licht 

niet aan.

Verbruik ook minder elektriciteit, 

vooral tussen 17 en 20 uur.  

Zo blijven we samen ON.

Ook meedoen? Kijk op OffOn.be

Wij doen 

mee!
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MEER COMFORT 
EN MINDER VERBRUIK  
Het Electrabel Smart-gamma heeft 
een dubbele doelstelling: de eindklant 
meer comfort bieden en zijn verbruik 
doen dalen. Hoe? Door de mogelijkheid 
te geven om elektrische toestellen en 
verwarming op aardgas of mazout van-
op afstand te programmeren en te con-
troleren met een smartphone, tablet of 
laptop. 

Het Smart-gamma bestaat uit Smart 
energy box, Smart thermostat en Smart 
thermostat touch. 

Zo goed mogelijk 
de verwachtingen 
van onze klanten 
beantwoorden  
“Wij functioneren in feite als een start-
up van Electrabel. Met een twaalftal 
mensen werken we aan concrete 
oplossingen rond energie-effi  ciëntie. 
Mijn team is verantwoordelijk voor de 
hele keten: we ontwikkelen nieuwe 
diensten, brengen ze op de markt om 
te testen in welke mate ze aanslaan 
bij de consumenten, we optimaliseren 
de producten op basis van de reacties 
en we zorgen ook voor de dienst na 
verkoop. We hebben zeer uitgesproken 
ambities, want heel wat andere on-
dernemingen, zowel concurrenten als 
niet-concurrenten, komen eveneens 
op de markt met energiediensten. 
We moeten dan ook zo dicht mogelijk 
bij de behoeften en verwachtingen 
van onze klanten blijven. Alleen op 
die manier zullen we onze rol van 
marktleider kunnen blijven spelen. 
Aardgas en elektriciteit aanbieden 
tegen aantrekkelijke prijzen blijft van 
essentieel belang, maar als we com-
mercieel een sterkere positie willen 
innemen, kunnen we niet anders dan 
innoveren.”  

 Bruno Defrasnes, 
 verantwoordelijke van het team 
 “Nieuwe diensten” 

Home Doctor
Een diagnose met 
praktische tips om ervoor 
te zorgen dat de woning 
minder energie verbruikt.  
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INNOVEREN OM DICHT BIJ DE 
KLANTEN TE BLIJVEN 
Electrabel is constant op zoek naar 
nieuwe oplossingen met een hoge 
toegevoegde waarde die het leven van 
de klanten vergemakkelijken en hen 
energie en geld doen besparen. Sinds 
2014 spitst een gespecialiseerd team 
van Electrabel zich volledig toe op deze 
doelstelling van energie-effi ciëntie. In 
een proces van permanente informatie- 
uitwisseling met de klanten ontwikkelt 
het innovatieve producten. De fi lialen 
van de Groep ENGIE die in België actief 
zijn, zoals Cofely en het studiecentrum 
Laborelec zijn van nabij betrokken bij 
het proces.  

In die context is het isolatieaanbod van 
Electrabel sinds begin 2015 beschik-
baar op de markt. Het richt zich tot ei-
genaars die het comfort van hun woning 
willen verhogen via enkele eenvoudige 
ingrepen waarvan zij de kostprijs vrij 
snel kunnen terugverdienen. Dit aan-
bod krijgt navolging met een dienst rond 
verwarming – van de herstelling tot de 
vervanging van de verwarmingsketel – 
en met Home Doctor, een diagnose met 
praktische tips om ervoor te zorgen dat 
de woning minder energie verbruikt. 

Laborelec, een ideale partner  
“Voor een energieleverancier zoals Electrabel is innovatie van 
cruciaal belang. Ze staat garant voor de versterking van onze 
positie op de markt. In een globale context waarin meer en 
meer wordt gevraagd naar hernieuwbare energie en waarin 
energiebesparingen een must zijn, is het vak van de energie-
specialisten grondig aan het veranderen. Dat geldt zowel voor 
de keuze en het inzetten van nieuwe productietechnologieën 
als voor de relatie met de klanten, die steeds meer evolueert in 
de richting van het leveren van een energiedienst. 

Die innovatie stelt nu al onze residentiële en professionele 
klanten in staat om via vernieuwende oplossingen heel 
nieuwe ervaringen op te doen. Ik denk daarbij onder meer 
aan de isolatieoplossingen voor particulieren, aan effi  ciëntere 
verwarmingstechnieken met de Smart thermostat of aan de 
mogelijkheden om een wagenpark van elektrische voertuigen 
of wagens die op aardgas rijden te herladen, om zo tot een 
groenere mobiliteit te komen.   

Laborelec, het technologisch onderzoekscentrum van de Groep 
ENGIE gespecialiseerd in alle domeinen die met elektriciteit 
te maken hebben, is een ideale partner om nieuwe technolo-
gische oplossingen op te sporen, te ontwikkelen, te testen en 
te valideren. Voor de komende jaren werken we bijvoorbeeld 
aan nieuwe gedecentraliseerde oplossingen voor elektriciteits-
opslag die de markt opnieuw grondig zouden kunnen doen 
veranderen.” 

 Michaël De Koster, 
 Director Electricity, Grids and End-Use 

Maar in een goed geïsoleerd huis 
is het altijd gezellig warm.

Meer dan een miljoen huizen in België zijn onvoldoende geïsoleerd. Dat zijn meer dan 
een miljoen bomma’s die koud hebben. Electrabel helpt je je huis te isoleren van 
A tot Z: van persoonlijk advies en subsidie-aanvragen tot opvolging van het project. 
Jij hoeft zelf niets te doen. 

Maak nu een afspraak met onze isolatie-expert op electrabel.be/isoleren

‘t Trekt.
Maak nu een 

afspraak voor een 

GRATIS 
isolatie-o  erte

Isolatie 
Electrabel biedt 
voortaan innoverende 
oplossingen aan om 
goed te isoleren en 
minder energie te 
verbruiken. 
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IN DIALOOG GAAN 
MET DE CONSUMENT  
Het webcafé van Electrabel dat in 2014 
is gelanceerd, is een 100% interactief 
dialoogplatform voor het uitwisselen van 
ervaringen. Het is een duidelijker en ge-
bruiksvriendelijker communicatiekanaal, 
met meer content, tips en informatie. 
Dit nieuwe platform maakt het mogelijk 
om een dialoog aan te gaan over alle 
vragen die de consumenten zich stellen 
over hun energie. 

Of het nu gaat om de tariefformule, het 
comfort in huis, actualiteitsvragen of 
technologische innovaties, het webcafé 
van Electrabel is altijd open.  

Het webcafé 
Hebt u een vraag over tarieven, 
nieuwe technologieën of gewoon 
over de actualiteit in verband 
met energie? Afspraak op  
www.electrabel.be/webcafe.
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EEN NIEUWE SHOP TEN 
DIENSTE VAN DE KLANTEN  
In 2014 opende Electrabel in de buurt 
van het Brusselse Noordstation een 
nieuwe klantvriendelijke en informatieve 
Electrabel Shop om de vragen van 
klanten te beantwoorden. 

Een energieadviseur geeft er persoonlijk 
een antwoord op alle vragen en verschaft 
alle nuttige informatie over producten 
en diensten. De Shop biedt daarnaast 
de klanten ook de mogelijkheid om alle 
klassieke operaties uit te voeren.

KWALITEIT VAN DE DIENST-
VERLENING AAN DE TOP
In 2014 kende de Vlaamse regula-
tor van de elektriciteits- en gasmarkt 
(VREG) opnieuw de maximumscore van 
5 sterren toe aan de dienstverlening 
van Electrabel. De VREG en de federale 
ombudsdienst noteerden in Vlaanderen 
maar 1,48 klachten per 5 000 klanten 
aan het adres van Electrabel. In Wallo-
nië bevestigt de CWaPE (Waalse Com-
missie voor Energie) het relatief lage 
aantal klachten gericht aan Electrabel: 
de onderneming ontving slechts 36% 
van het totale aantal klachten, terwijl 
ze een marktaandeel van ongeveer 50% 
heeft. 

Gaat u verhuizen? 
Reken voor uw 
energie op ons.

Verhuizen, het gaat niet vanzelf. Maar wel als het om uw energie gaat. Bij Electrabel helpen we u om die verhuizing 
vlot te laten verlopen. We doen zelfs meer. Wellicht weet u nog niet hoeveel u in uw nieuwe woonst gaat verbruiken. 
Daarom helpen we u ook graag om dat goed in te schatten en verrassingen bij uw factuur te voorkomen.

Bel ons op 078 35 33 33 of kijk op electrabel.be

14014_ADV_KITO_Caisses_200x244_NL.indd   1 22/04/14   09:42

TOP
Electrabel haalde opnieuw 

de 5-sterrenerkenning 
binnen voor haar 

dienstverlening aan haar 
klanten.

Op een ludieke manier 
energie besparen  

"Doe de klik” is een educatief 
project van Electrabel dat op een 
ludieke manier aan kinderen van 

6 tot 12 jaar leert hoe ze energie 
kunnen besparen. Spelletjes, 

quizzvragen en een wedstrijd zijn te 
vinden op www.doedeklik.be  

60 scholen  
nemen deel aan dit project 

90 000
klanten hebben 
in 2014 gebruik 
gemaakt van de 

energiediensten van 
Electrabel. 
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ENERGIEFACTUREN BETER 
BEHEREN MET DE BUDGET 
OPTIMIZER  
De Budget Optimizer, die in 2014 is 
gelanceerd, maakt het mogelijk om 
verrassingen te vermijden bij de jaar-
lijkse afrekening door de tussentijdse 
facturen aan te passen. Dit instrument 
nodigt de klanten uit om de meterstand 
in te voeren op een formulier op de 
website van Electrabel. Meteen wordt 
dan het bedrag van de tussentijdse 
factuur opnieuw berekend en krijgen 
de klanten de keuze om al dan niet het 
bedrag van de te betalen voorschotten 
te veranderen. 

Budget 
Optimizer
Facturen goed 
beheren, is 
ook intelligent 
verbruiken.

Electrabel reikte haar 
industriële klanten een 
oplossing op maat aan om 
hen te helpen de risico’s van 
een stroomonderbreking te 
identifi ceren en de gevolgen 
ervan te voorkomen. 
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EEN PARTNER 
VOOR DE ONDERNEMINGEN  
Het risico op een stroomafschakeling 
en de gevolgen daarvan was in de eer-
ste plaats een reden tot bezorgdheid bij 
niet-residentiële klanten, zowel kleine 
ondernemingen als grote industriële groe-
pen. Electrabel heeft die klanten een op-
lossing op maat aangereikt om hen te hel-
pen de risico’s te identifi ceren en om te 
voorkomen dat ze zich zouden voordoen. 
Met haar aanbod “Blackout Scan” heeft 
Electrabel haar missie kracht bijgezet om 
een actieve partner te zijn van onderne-
mingen om hen te helpen bij het anticipe-
ren op eventuele kritische situaties zoals 
een afschakeling of een blackout. 

Electrabel heeft ook de dienst “Check-up 
Heating” ontwikkeld. Het gaat om een na-
zicht van de verwarmingsinstallatie con-
form de van kracht zijnde reglementering. 
De klant ontvangt daarbij ook concrete 
tips voor verbeteringen op korte en op 
lange termijn.   

 

 Jan Luyckx, technisch manager 
 van de Koninklijke Maatschappij 
 voor Dierkunde van Antwerpen die 
 de Antwerpse zoo en het dierenpark 
 Planckendael uitbaat 

Voor de veiligheid van onze 
werkzaamheden en onze 
bezoekers is de zekerheid 
van de energiebevoorrading 
van cruciaal belang
"Wij zijn als bedrijf een wat speciaal geval qua 
energiebeheer: we zijn 171 jaar oud en onze die-
rentuinen zijn projectmatig gegroeid. Dat zie je aan 
onze infrastructuur: voor elk nieuw onderkomen 
voor dieren dat er door de jaren heen bijkwam, is er 
een andere oplossing voor verwarming, verkoeling, 
isolatie… Het maakt dat er bij een stroompanne 
bijvoorbeeld wel voldoende werkplaatsverlichting 
is, maar dat noodstroomaggregaten nog niet overal 
voorzien zijn. Met de Blackout Scan bekeken we 
ons gamma aan energievoorzieningen en –installa-
ties en identifi ceerden we de verbeterpunten.

De scan bracht de meest kritische punten in 
onze dierentuinen in kaart. Zo weten we dat 
gedeelten als het aquarium en Vriesland om het 
grootste vermogen vragen en het meest kritisch 
zijn voor stroomuitval. Kampen de pompen en 
de zuiveringsinstallatie langer dan vier uur met 
een elektriciteitspanne, dan sterven er vissen. De 
waterbehandelingsinstallatie bij de pinguïns werkt 
dan weer op biocultuur, ook die vertoont al snel 
tekenen van aftakeling na een stroomtekort. Der-
gelijke voorbeelden tonen aan hoe belangrijk een 
gegarandeerde stroomvoorziening voor ons is. 

De scan heeft ons verplicht om na te denken over 
de problematiek van de blackout en stelt ons in 
staat om een prioriteitsplan uit te werken om de 
veiligheid van onze dieren en onze bezoekers te 
garanderen.” 
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VOOR EEN  
DUURZAME 
MOBILITEIT  

Vervoer is verantwoordelijk voor 18% van de emissie 
van broeikasgassen in Europa. In dit verband engageert 

Electrabel zich om economische vervoermiddelen aan 
te moedigen die weinig CO2 uitstoten. De onderneming 
ontwikkelt partnerschappen om haar klanten geschikte 

oplossingen aan te bieden voor voertuigen die op 
aardgas en elektriciteit rijden.   

CARPLUG: AANSLUITEN EN DE 
AUTO IS GELADEN! 
In 2014 heeft Electrabel de installatie 
van de CarPlug bij haar klanten voortge-
zet.  

Het CarPlug-systeem is een beveiligd op-
laadsysteem dat het mogelijk maakt om 
60% sneller te laden dan met de kabels 
die bij de auto’s worden geleverd. Het 
systeem is compatibel met alle model-
len van elektrische en hybride wagens. 
Het kan zowel binnen als buiten worden 
geïnstalleerd en het kan vanop afstand 
worden bestuurd.   

Deze laadpaal is het resultaat van een 
samenwerking tussen de jonge Belgische 
start-up Powerdale, Electrabel en Cofely. 

PARTNER VAN DUURZAME 
MOBILITEIT  
Via een partnerschap met Cofely biedt 
Electrabel ondernemingen de mogelijk-
heid om een duurzaam mobiliteitsplan op 
te zetten dat het best aangepast is aan 
hun behoeften. De CarPlug-oplossing stelt 
ondernemingen in staat om het laden en 
het verbruik van hun volledige wagen-
park vanop afstand te beheren. Dankzij 
CarPlug kunnen werkgevers die aan hun 
medewerkers een elektrisch voertuig ter 
beschikking stellen het herladen van de 
wagen controleren, ongeacht of dat op het 
bedrijf of thuis bij de medewerker gebeurt. 

Samen met andere partners nam 
Electrabel begin 2014 deel aan de lance-
ring van Belfi us E-Fleet, de eerste multi-
modale transportformule met elektrische 
bedrijfswagens in België. Het gaat om een 
combinatie van enerzijds intelligente en 
ecologische bedrijfsmobiliteit met elektri-
sche wagens met een grote herlaadcapa-
citeit en van anderzijds een gemakkelijke 
toegang tot het openbaar vervoer, fi etsen, 
gedeeld autorijden... Kortom, een duurza-
me oplossing bij uitstek voor het wagen-
park van ondernemingen.  

in samenwerking met de natuur

MOBILITEIT  
in same
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OP AARDGAS RIJDEN  
Gecomprimeerd aardgas (CNG) zorgt voor 
12% minder CO2-uitstoot dan diesel en 
voor 27% minder uitstoot dan benzine. 
Bovendien zorgt CNG ook voor weinig fi jn 
stof en is het aan de pomp 10 à 20% 
goed koper dan diesel. Auto’s die op CNG 
rijden, kunnen een afstand van 500 kilo-
meter afl eggen zonder bij te tanken en 
beschikken over een stille en betrouwba-
re motor. Electrabel moedigt het gebruik 
van voertuigen op aardgas aan en onder-
steunt de ontwikkeling van een netwerk 
van CNG-tankstations. De onderneming 
exploiteerde eind 2014 drie CNG-stations 
die toegankelijk zijn voor het grote publiek 
in Brugge, Berchem en Mechelen en be-
leverde daarnaast ook een tiental andere 
stations in België. 

In 2014 was het globale CNG-gebruik 
in de stations van Electrabel goed voor 
237 ton. Op die manier konden de voer-
tuigen 3,9 miljoen kilometer afl eggen die 
minder schadelijk zijn voor het milieu.  

Begin 2015 hebben Electrabel en haar 
partners twee nieuwe CNG-tankstations 
in gebruik genomen. Het eerste bevindt 
zich in Aalst en zal worden beheerd door 
het bedrijf ELVA, dat opgericht is door 
Electrabel en de afvalbeheerintercom-
munale ILvA.  

Het tweede CNG-tankstation staat in 
Doornik en is het eerste dergelijke stati-
on in Wallonië. Voor het beheer ervan is 
het bedrijf ENORA opgericht, een initiatief 
van Electrabel, G&V Energy Group en het 
Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling 
Wallonie Picarde IDETA. ENORA heeft de 
ambitie om tegen 2018 30 nieuwe sta-
tions te openen in België en Luxemburg. 

HET VOORBEELD GEVEN  
Sinds vier jaar biedt het programma 
“Let’s Choose” aan de medewerkers 
van Electrabel en van andere bedrijven 
uit de Groep ENGIE de mogelijkheid om 
vrijwillig te kiezen voor een alternatief 
vervoermiddel voor hun auto om de 
woon-werkverplaats ingen te maken en 
zo hun ecologische voetafdruk te vermin-
deren. In totaal hebben al bijna 1 500 
medewerkers van de ENGIE Tower voor 
die oplossing gekozen.

Een 
onderscheiding 

voor "Let’s 
Choose"  

Electrabel kreeg van 
de organisatoren 

van het 
Mobiliteitscongres, 

dat elk jaar 
instellingen en 
ondernemingen 
ondersteunt die 

zich inzetten 
voor duurzame 
en intelligente 

mobiliteit voor hun 
medewerkers, een 
"Business Mobility 

Award".   

Een vernieuwend 
initiatief 
Gedurende drie maanden 
kon iedereen gratis zijn 
elektrische wagen komen 
opladen aan de elektrische 
laadpaal van de ENGIE 
Tower in Brussel, vlakbij het 
Noordstation.   

Binnen de 
gebouwen 

van de ENGIE 
Tower worden 

herlaadstations 
geïnstalleerd.

3,9 mio km
Dankzij de stations van Electrabel zijn 

3,9 miljoen kilometer afgelegd op aardgas. 
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EEN VERANTWOORDELIJKE  
ONDERNEMING 
MET BURGERZIN DIE 
ZICH BEWUST IS VAN DE 
DAGELIJKSE REALITEIT 

Met haar interne personeelsbeleid en door haar diverse sponsoring- 
en mecenaatacties bevestigt Electrabel haar wil om een lokale speler 

te zijn, die bekommerd is om het welzijn en de toekomst van zijn 
medewerkers en die volop zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid 

opneemt. In dit laatste kader heeft Electrabel besloten om te focussen 
op vier specifi eke domeinen: sport, solidariteit, milieuzorg en cultuur.
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250
uren opleiding 

120
studenten  

 Alex Massoels, 
 Teamleader Staffi  ng Energy Europe 

Jongeren benaderen als 
proactieve werkgever
“Electrabel werkte in 2014 samen met 
verschillende hogescholen en universiteiten in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië om zo tot een 
win-win te komen. 

We organiseren met name workshops aan de 
universiteiten, bijvoorbeeld rond thema’s als 
“Hoe kunt u ervoor zorgen dat het LinkedIn-
netwerk waarop u tijdens uw studies actief 
bent geworden de basis wordt voor een 
professioneel netwerk?” 

Een ander voorbeeld: wij organiseren fi ctieve 
aanwervingsinterviews met een aantal van 
onze rekruteerders om op die manier de 
studenten voor te bereiden op deze sollicitatie-
gesprekken. 

Als proactieve werkgever moedigen wij de 
jongeren ook aan om stage te lopen in onze 
onderneming en om in een later stadium te 
solliciteren voor een job bij Electrabel.” 

EXPERTISE TEN DIENSTE 
VAN SCHOLEN  
Electrabel gelooft rotsvast in de capaci-
teiten en het talent van iedereen en is 
permanent op zoek naar goed opgeleide 
medewerkers. 

De onderneming biedt haar medewer-
kers de mogelijkheid om hun kennis 
en vaardigheden te ontwikkelen en om 
eventueel binnen de onderneming of de 
Groep hun carrière een andere wending 
te geven.

In 2014 hebben 4 700 medewerkers 
200 000 uren opleiding gevolgd.

Bovendien stelt de onderneming haar 
expertise ter beschikking van de scho-
len om hen te helpen bij de opleiding 
van leerlingen en studenten in heel 
specifi eke domeinen. 

Electrabel wil een aantrekkelijke werk-
gever zijn die potentieel talent volop 
kansen biedt om zich te ontwikkelen. 

In 2014 spitsten de initiatieven van de 
Technical Training Organization zich toe 
op vier verschillende domeinen: het be-
geleiden van stages en eindwerkproe-
ven, conferenties, deelname in jury’s en 
bezoeken aan de STEG-centrales van 
Electrabel, met daarbij ook praktijktrai-
ning op een simulator.  
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WERKEN IN ALLE 
VEILIGHEID 
De veiligheid van de medewerkers blijft 
één van de belangrijkste prioriteiten 
van Electrabel. Met dit doel voor ogen 
organiseert de onderneming specifieke 
opleidingen. Veiligheid, gezondheid en 
welzijn op het werk zijn fundamentele 
waarden van de onderneming. Sinds 
twee jaar voert Electrabel bij de mede-
werkers een grootscheepse interne sen-
sibiliseringscampagne rond het thema 
“Doelstelling Nul Ongevallen”. 

Begin 2015 werd een nieuwe campag-
ne gelanceerd die in het verlengde ligt 
van de vorige en ook de doelstellingen 
nastreeft van het Globale Preventieplan 
2015-2020 van de onderneming. Ze 
vestigt meer bepaald de aandacht op 
de gevaren van het telefoneren aan het 
stuur, een praktijk die volgens de statis-
tieken verantwoordelijk is voor 10% van 
de ongevallen. 

Electrabel hield ook een uitgebreide en-
quête over het welzijn op het werk. Op 
die manier biedt ze haar medewerkers 
een unieke kans om zich te laten horen 
en zo een rechtstreekse bijdrage te leve-
ren aan de verbetering van de kwaliteit 
van het leven op het werk. 

BELLEN 
OF RIJDEN,
AAN JOU
DE KEUZE

1 op de 10 ongevallen
is te wijten aan het gebruik van 

de telefoon achter het stuur
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Veiligheidsindicatoren 2014  

Resultaat Doelstelling

Frequentiegraad 2,17 2,35

Ernstgraad 0,06 0,07

DOE MEE !  Jouw mening telt Voor meer info : bienetre-Welzijn@electrabel.com
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WELZIJN 
OP HET WERK

Enquête

15021_WelzijnOpHetWerk_AFF_A2_NF.indd   1 18/02/15   09:27

DE CIJFERS SPREKEN  
VOOR ZICH    
De inspanningen om de prestaties op 
het vlak van de veiligheid te verbete-
ren, werpen vruchten af. In 2014 zijn 
de veiligheidsindicatoren nog verbeterd 
en de resultaten stemmen overeen met 
de doelstellingen. De frequentie- en de 
ernstgraad van de ongevallen zijn met 
respectievelijk 0,23 en 0,01 gedaald 
ten opzichte van 2013. Het aantal on-
gevallen met arbeidsongeschiktheid tot 
gevolg, is eveneens verminderd.  

Voor Electrabel zijn veiligheid, gezondheid en welzijn op 
het werk van primordiaal belang. Dat blijkt ook uit onze 

opeenvolgende Globale Preventieplannen. Het Plan 
2015-2020 besteedt heel specifiek aandacht aan de 

psychosociale risico’s en aan het welzijn op het werk."
 Philippe Van Troeye 
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TOEGANG TOT WERK VOOR 
IEDEREEN  
Electrabel ondersteunt mensen die 
moeilijkheden hebben om zich in het 
arbeidscircuit te integreren. In het ka-
der van haar project Aandachtsgroepen 
heeft de onderneming in 2014 opnieuw 
een tiental kandidaten aangeworven 
uit kwetsbare bevolkingsgroepen. Deze 
mensen hebben bij de onderneming 
gedurende één jaar verschillende oplei-
dingen gevolgd en vergroten op die ma-
nier hun kansen op de arbeidsmarkt. 
Om deze actie tot een goed einde te 
brengen, heeft Electrabel nauw samen-
gewerkt met de VDAB, Forem en Bruxel-
les Formation.  

GELIJKE KANSEN VOOR 
VROUWEN 
De onderneming heeft uitgesproken 
ambities rond loopbaanbeleid. Met de 
Groep ENGIE, die hierover verschillen-
de concrete doelstellingen naar voor 
heeft geschoven, deelt ze de wil om 
haar vakgebieden te “vervrouwelijken”.

Eind 2014 waren vrouwelijke medewer-
kers goed voor zowat een kwart van 
het personeelsbestand. De vrouwen 
bekleedden ook 23% van de kaderfunc-
ties (de doelstelling van de Groep be-
draagt 25% eind 2015).  

DE MEDEWERKERS 
STIMULEREN  
Electrabel moedigt haar medewerkers 
niet alleen aan om aan sociale projec-
ten deel te nemen, maar ook om de 
ambassadeurs te zijn van de waarden 
van de onderneming. Dankzij specifi e-
ke acties rond onder meer de energie- 
effi ciëntie van gebouwen, aankopen 
en mobiliteit, zijn de medewerkers van 
Electrabel er bijvoorbeeld in geslaagd 
om de jaarlijkse CO2-uitstoot van hun 
dagelijkse activiteiten ten opzichte van 
2010 met 29% te verminderen (het 
equivalent van 13 000 ton CO2). De 
vooropgestelde doelstelling voor 2015 
is een daling met 30%. 

25%
Eind 2014 waren 

vrouwelijke medewerkers 
goed voor zowat 

een kwart van het 
personeelsbestand. 

Een toekomst 
voor jongeren 
en vrouwen

 

 Aurélie Godfroid, Tihange 1 - 
 Dienst Geprogrammeerde Stopzetting 

"In de centrale van Tihange leid ik het  stilleggen van de reactor Tihange 
1 voor het periodiek onderhoud en de vervanging  van opgebruikte 
brandstof in goede banen. Die stopzettingen moeten uitgevoerd  
worden in volledige veiligheid. Met de verlenging van de levensduur van 
Tihange 1 en de vele werkzaamheden die daaruit voortvloeien, is mijn 
functie nog aantrekkelijker en boeiender. 

Hoewel ik werd aangenomen als chemisch ingenieur, ben ik snel 
overgeschakeld naar een managementfunctie binnen het “Intern 
Urgentieplan” op de site van Tihange. 

Dankzij deze job heb ik kunnen samenwerken met alle medewerkers van 
de site, maar ook met de spoeddiensten (brandweer, ziekenhuizen, politie, 
leger, civiele bescherming…) en de provinciale en nationale overheden. 

Na het behalen van mijn vergunning  om de reactor Tihange 1 te 
bedienen en dankzij de ervaring opgebouwd in het beheer van het 
“urgentieplan” proces werd ik gevraagd om mijn actuele job op te nemen.

Ondanks mijn jeugdige leeftijd, hebben mijn superieuren geoordeeld 
dat ik werkelijk een meerwaarde kon bieden aan deze functie. Dat is 
het beste bewijs dat ook jongeren en vrouwen zeker en vast een plaats 
hebben binnen Electrabel. Ik ben ervan overtuigd dat deze mix een echte 
troef is omdat de ideeën van de enen die van anderen mooi aanvullen.  
Op die manier kan men het best vooruit komen. 

Mijn grootste uitdaging vandaag is om Tihange 1, met de hulp van een 
gans team, verder te laten functioneren tot 2025, en zelfs langer…"
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70 projecten 
720 000 euro 

Het resultaat van 
vier edities van 

Power2Act.  

POWER2ACT
Heel wat medewerkers van Electrabel 
besteden spontaan een deel van hun 
vrije tijd aan de vrijwillige ondersteuning 
van initiatieven in het culturele leven en 
het verenigingsleven. Om hen aan te 
moedigen en de betrokken verenigingen 
een fi nancieel duwtje in de rug te 
geven, heeft Electrabel het programma 
“Power2Act” opgezet. 

In 2014 werden voor de vierde editie 
van dit interne mecenaatprogramma 
van Electrabel 31 kandidaatsdossiers 
ingediend. Uiteindelijk hebben 18  pro-
jecten een budget van maar liefst 
150 000 euro onder elkaar kunnen ver-
delen. 

 

 Gerrit Dobbelaere (3de van links), Senior Operator, 
 Generation Warmtekracht Zone Noord 

In Deinze viert “De Jojo” zijn 20ste 
verjaardag  
“Toen we zes jaar geleden voor het eerst met onze tenten 
op zomerkamp vertrokken, hield ik mijn adem in. Ik vroeg me 
af of onze gasten, die allemaal een mentale of meervoudige 
handicap hebben, daar open voor zouden staan.", herinnert 
Gerrit Dobbelaere zich. “Onze leden kunnen geen lid zijn van 
een gewone jeugdbeweging. “De Jojo” stelt verschillende 
jaarlijks terugkerende succesvolle activiteiten voor, zoals 
zwemmen en een avondfeest voor de nieuwjaarsreceptie. 
Tegelijk zorgen wij ervoor dat onze leden hun horizon verrui-
men en we doen hen regelmatig nieuwe zaken ontdekken." 

“Mijn echtgenote heeft de jeugdbeweging 20 jaar geleden 
opgericht en ze telt nu meer dan 70 leden. Het blijft echter 
een grote uitdaging om activiteiten te organiseren met 
vrijwilligers. Ook fi nancieel. Dankzij Electrabel kunnen we 
echter opnieuw een zomerkamp organiseren tegen een 
betaalbare prijs. De nodige investeringen in de kampbedden, 
de verlichting van de tenten en het kookmateriaal zijn nu 
immers mogelijk. Het is altijd met groot plezier dat ik mijn 
steun toezeg aan dit project, vooral omwille van de mooie en 
vaak emotionele reacties en de enorm hechte band tussen 
de vrijwilligers." 

De Jojo vzw uit Deinze is een jeugdbeweging voor mensen 
met of zonder handicap.

vzw Delphus steunt 
kinderen met autimse
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SPORT OM DE INTEGRATIE 
VAN JONGEREN IN 
MOEILIJKHEDEN TE 
VERGEMAKKELIJKEN   
Electrabel Street Heroes 
Het project “Electrabel Street Heroes” 
wordt gedragen door de Nederlands-
talige en Franstalige Straatvoetbalbond. 
Het gaat om een nationale Panna Tour 
die gericht is op jongeren van 10 tot 
25  jaar, die afkomstig zijn uit verschil-
lende milieus. Electrabel Street Heroes 
vindt plaats op verschillende locaties in 
België, in samenwerking met de steden, 
gemeenten en jeugdbewegingen en be-
reikt op die manier 2 000 jongeren. 

Wat me vooral aanspreekt bij Electrabel Street 
Heroes, is het wederzijdse respect tussen alle 
spelers. Straatvoetballers vinden dat ze allemaal deel 
uitmaken van dezelfde familie.”
 Thomas Stemgee (Oostende), 
 3de op het Europees kampioenschap Panna 
 1 tegen 1 in 2013 

+ 2 000 
jongeren 

maken deel uit van 
Electrabel Street 

Heroes. 

In december 2014 hebben 
Electrabel en de stichting ENGIE 
in samenwerking met BX Brussels 
bij RSC Anderlecht een actie 
“kerstmutsen” georganiseerd.  
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DICHTBIJ ZIJN, BETEKENT 
OOK SOLIDAIR ZIJN  
Het project LivingStones 
De Groep ENGIE (ENGIE Rassembleurs 
d’Énergies en Electrabel) en LivingSto-
nes, een sociale aannemer, hebben 
in 2014 een akkoord getekend over 
de fi nanciering, voor een bedrag van 
250 000 euro, van de verbouwing van 
een oud Brussels kantoorgebouw in 
12  sociale woningen met een hoge 
energieprestatie.    

Dit sociale investeringsproject, een pri-
meur voor België, werd na een eerste 
projectoproep in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest door de Koning Boude-
wijnstichting geselecteerd. 

Het kadert in de opzet van de Groep om, 
overal waar ze aanwezig is, de strijd aan 
te gaan tegen energiearmoede. Het is 
een aanvulling op de actieplannen van 
Electrabel ten gunste van haar klanten 
die zich in een toestand van energiear-
moede bevinden en die goed zijn voor 
16% van haar klantenbestand. Begin 
2015 werd in de twee andere gewesten 
van het land een tweede projectoproep 
gelanceerd. 

SOS Kinderdorpen 
SOS Kinderdorpen is een niet-gouverne-
mentele organisatie die zich sinds 1949 
inzet om de noden van kwetsbare kin-
deren te lenigen en om hun rechten 
te verdedigen. De organisatie is met 
530 kinderdorpen actief in 133 landen, 
waaronder België. Ze helpt kinderen van 
wie de ouders uit de ouderlijke macht 
ontheven zijn of die de ouderlijke zorg 
dreigen te verliezen (wezen, kinderen die 
geplaatst zijn door de jeugdrechter…). 
Electrabel ondersteunt de Belgische 
projecten van SOS Kinderdorpen en be-
geleidde in 2014 de duurzame renovatie 
van het SOS Kinderdorp in Chantevent, 
in de buurt van Marche-en-Famenne.  

200 fi etsen voor een goed doel  
SOS Kinderdorpen, De Wereld van Indra 
en Ons Tehuis zijn enkele verenigingen 
die gratis fi etsen hebben ontvangen die-
niet langer werden gebruikt in het kader 
van de bedrijfsbezoeken aan de kern-
centrale van Doel. Zo’n 200 fi etsen van 
Electrabel vonden op die manier een 
nieuwe eigenaar.  

Jongeren met “goesting” steunen   
In oktober 2014 zijn drie jongeren een 
dag bij Electrabel komen werken. Ze 
hebben zich geëngageerd om hun sala-
ris te storten aan Zuiddag en dit in het 
kader van de campagne “Work for Chan-
ge”, die helpt strijden voor een duurza-
me en rechtvaardige samenleving. 

100
medewerkers 
zijn inmiddels 

peters van SOS 
Kinderdorpen.
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C’est parce que la culture 
vous donne tant d’énergie 
qu’Electrabel la soutient.

Cultuur is onmisbaar voor wie zich wil ontplooien, 
wil groeien, nieuwe dingen wil ontdekken of herinne
rin gen wil koesteren. Maar wat voor de ene vanzelf
sprekend is, blijft voor de andere onbereikbaar. 
Daarom steunt Electrabel organisaties die cultuur 
toegankelijk maken voor het grote publiek zoals het  
sociaal project “Een brug tussen twee werelden” van 
de Koninklijke Muntschouwburg. Want creatieve 
energie werkt aanstekelijk.

Pour s’ouvrir, pour grandir, pour se souvenir 
ou pour découvrir, la culture est un moteur de 
développement dont personne dans notre société 
ne peut se passer. Voilà pourquoi, en s’associant 
et en soutenant les institutions culturelles, 
Electrabel privilégie les programmes qui favorisent 
l’accès à la culture pour tous comme le projet 
social « Un pont entre deux mondes » du Théâtre 
Royal de la Monnaie. De quoi diffuser l’énergie de 
la création au plus grand nombre.

Omdat cultuur u zoveel 
energie geeft, krijgt ze 
de steun van Electrabel.

14067_ADV_Kito_Cultuur_145x190_Tweetalig.indd   1 3/11/14   15:01

DE NATUUR EN HET 
MILIEU VRIJWAREN VOOR 
MORGEN  
Electrabel besteedt bijzondere aandacht 
aan projecten die zich inzetten ten 
voordele van biodiversiteit en duurzame 
ontwikkeling.  

Aquascope Virelles 
Aquascope Virelles, dat sinds de op-
richting in 2001 fi nancieel wordt onder-
steund door Electrabel is een natuur-
observatiecentrum dat het grote publiek 
sensibiliseert voor de natuur. Het be-
vindt zich in een natuurreservaat van 
140 hectaren in de buurt van Chimay. 
Dankzij de expertise van Electrabel is 
de site sinds 2013 een “zero-emissie” 
natuurcentrum.

CULTUUR TOEGANKELIJK 
MAKEN  
Cultuur voor iedereen toegankelijk ma-
ken is een andere uitdaging voor Elec-
trabel. De onderneming geeft steun aan 
organisaties die het culturele patrimo-
nium in stand houden en opwaarderen 
en besteedt daarbij bijzondere aandacht 
aan de muziek. 

“Een brug tussen twee werelden” 
Electrabel ondersteunt al verschillen-
de jaren het project “Een brug tussen 
twee werelden” van de Munt in Brus-
sel. Sinds 1999 zorgt dit sociale pro-
gramma ervoor dat ook kansarmen van 
klassieke muziek kunnen genieten. Het 
project bouwt letterlijk een brug tussen 
de culturele wereld en die van mensen 
die als gevolg van ziekte, werkloosheid, 
hun afkomst of om welke andere reden 
dan ook tot de meest kwetsbaren van 
de samenleving behoren. “Een brug tus-
sen twee werelden” nodigt hen uit om 
gratis verschillende culturele activiteiten 
bij te wonen die door de Munt worden 
georganiseerd.

Op de site van Doel is in 
2014 een project gestart 
om de beschermde fauna- 
en fl orasoorten in kaart te 
brengen met de bedoeling 
om ze in stand te houden.  
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Centrale Voornaamste
brandstof

Netto
ontwikkelbaar

vermogen in
MW

Stoom- en gasturbine (STEG) 1 938,8

Amercoeur ag 451

Drogenbos ag 460

Herdersbrug ag 480,3

Saint-Ghislain ag 350

Zandvliet Power1 ag 197,5

Warmtekracht2 553,1

Evonik Degussa Antwerpen3 ag 42,5

Ineos Phenol Antwerpen ag 23,8

Lanxess Bayer Antwerpen ag 44,9

Lanxess Rubber Antwerpen ag 58

Monsanto Antwerpen ag 44,9

Sappi Lanaken ag 43

Solvay Jemeppe ag 94

Syral Aalst ag 48

Total Antwerpen ag 154

Klassieke centrale 625

Awirs 4 bm 95
(80 MW biomassa)

Knippegroen Sidmar hg 315

Rodenhuize bm 215
(205 MW biomassa)

Gasturbine 118

Drogenbos ag 78

Fluxys Zeebrugge ag 40

Centrale Voornaamste
brandstof

Netto
ontwikkelbaar

vermogen in
MW

Turbojet 210

Aalter ke 18

Beerse ke 32

Buda ke 18

Cierreux ke 17

Deux-Acren ke 18

Elsene ke 18

Noordschote ke 18

Turon ke 17

Zedelgem ke 18

Zeebrugge ke 18

Zelzate ke 18

Kerncentrale 4 134

Doel 1 433

Doel 2 433

Doel 34 903,5

Doel 44 933,1

Tihange 15 481

Tihange 24 905,3

Tihange 34 939,2

Trekkingsrechten E.ON -794

Uitwisseling EDF Chooz  -100

Energierecuperatie 75,5

Brussel Energie 45

Indaver Beveren 20

Isvag Wilrijk 10,5

Spaarbekkencentrale 1 164

Coo I 474

Coo II 690

SAMENSTELLING 
VAN HET PRODUCTIEPARK 
(TOESTAND EIND 2014)
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Centrale Voornaamste
brandstof

Netto
ontwikkelbaar

vermogen in
MW

Waterkrachtcentrale 21,8

Bardonwez 0,035

Bévercé 9,2

Bütgenbach 1,8

Cierreux 0,1

Coo (aftakking) 0,4

Heid-de-Goreux 8,1

La Vierre 1,9

Lorcé 0,1

Orval 0,05

Stavelot 0,12

Windturbinepark 174,6

BASF 12

Bekaert Zwevegem 6,15

Büllingen 12

Bütgenbach 8

Celanese Lanaken 8

DS Textile Dendermonde 4,6

Dour 10

Ford Genk 4

Frasnes-lez-Anvaing 4,1

Gembloux Sombreffe6 9

Hoogstraten 12

Izegem 4

Kasterlee 0,66

Leuze-Europe 14,35

Lochristi-Zele 6,15

Pathoekeweg 3

Perwez6 7,5

Poperinge 8,2

Quévy 6

Rodenhuize 4

Schelle  4,5

Sint-Gillis-Waas 6,15

Centrale Voornaamste
brandstof

Netto
ontwikkelbaar

vermogen in
MW

Volvo Cars Gent 6,15

Volvo Trucks Gent 6

Wondelgem 4

Zeebrugge 4,1

Zonnepanelen 4,6

Beaulieu Kruishoutem 1,08

bpost Wondelgem 0,50

Delhaize Zellik 0,44

Delta Light Wevelgem 0,42

Honda Aalst 0,89

KU Leuven 0,07

Sanac Wervik 0,1

Sioen Ardooie 0,22

Van de Velde Wichelen 0,09

Volvo Trucks Gent 0,52

Westerlo Kamp C 0,02

Zonnehoeve Eke-Nazareth 0,24

TOTAAL 9 020

1 50% BASF – functioneert als WKK
2 Industrieel partnerschap
3 50% E.ON
4 10,19% EDF
5 50% EDF
6 Joint venture met Air Energy

Brandstoffen: ag: aardgas; bm: biomassa; 
hg: hoogovengas; ke: kerosene

9 020 MW
productiecapaciteit 

83
productiesites
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