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wind, biomassa, 
waterkracht en 
fotovoltaïsch459 MW

Focus 2010

4,1%
van de productie-
capaciteit op basis 
van hernieuwbare 
energie

63,5%
van de productie 
vrij van  
CO2-emissies

productiecapaciteit

11 233 MW

uitgestoten door 
het productiepark

177 g CO2/kWh

Medewerkers 7 213

verkoop 
elektriciteit 
en aardgas

137 TWh
klanten 
elektriciteit 
en/of gas

3,44 miljoen 
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Waarden Wie zijn wij?

Electrabel is een 
naamloze vennootschap 
met maatschappelijke 
zetel te Brussel, België. 
Ze maakt deel uit 
van GDF SUEZ, een 
wereldleider op het vlak 
van energie en milieu, die 
voor 100% eigenaar is. De 
onderneming is actief op 
het vlak van productie van 
elektriciteit en verkoop 
van elektriciteit, aardgas 
en energiediensten aan 
retail- en businessklanten.
Electrabel is marktleider 
in de Benelux, waar 
ze een gediversifieerd 
productiepark 
exploiteert dat tot de 
minst vervuilende in 
Europa behoort. Ze 
biedt haar klanten 
energieoplossingen met 
toegevoegde waarde 
en een dienstverlening 
op maat, waarbij ze 
optimaal voordeel haalt 
uit de synergie tussen 
elektriciteit en aardgas.
Binnen de operationele 
organisatie van de 
GDF SUEZ Groep situeert 
Electrabel zich binnen de 
divisie GDF SUEZ Energy 
Benelux & Germany.

gedrevenheid
Onze prestaties op lange termijn garanderen voor al 
onze belanghebbenden, door voortdurend te streven 
naar efficiëntie en innovatie ten behoeve van onze 
klanten en de openbare dienstverlening.

engagement
De ontwikkeling van de Groep verzoenen met het 
respect voor de planeet en de mensen essentiële 
diensten leveren.

durf
Het heden optimistisch beleven en creatief bouwen 
aan de toekomst.

Verbondenheid
Al onze krachten bundelen in eenzelfde ploeggeest 
om van energie en milieu duurzame bronnen van 
vooruitgang en ontwikkeling te maken.



Verslag Activiteiten 
en Duurzame 
Ontwikkeling 2010
Dit verslag beschrijft de activiteiten en de belangrijkste kerncijfers van Electrabel 
in België gedurende de periode tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 en 
verwijst ook naar enkele gebeurtenissen die zich voordeden begin 2011. Het 
document rapporteert in het bijzonder over de naleving van de verbintenissen 
die de onderneming is aangegaan in haar plan voor duurzame ontwikkeling 
“Samen voor minder CO2“.

Voor de opstelling van dit Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010 
inspireerde Electrabel zich in de eerste plaats op gegevens uit haar verslag van 
vorig jaar en op de documenten die verband houden met haar plan “Samen voor 
minder CO2“.

Electrabel deed ook een beroep op gespecialiseerde externe instanties, in 
casu AIB Vinçotte voor de certificatie van milieu-indicatoren verbonden aan 
het productiepark (aangeduid door het symbool  in de tabel met indicatoren, 
pag. 55-58) en Climact voor de koolstofbalans van haar dagelijkse activiteiten 
(aangeduid door het symbool  in de tabel met indicatoren, pag. 56-57).

De controleverslagen die deze derden opstelden, zijn terug te vinden op de 
pagina’s 65 en 66 van dit verslag. 

In het kader van een aanpak van permanente verbetering heeft de onderneming 
Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BCVBA opgedragen om een ‘assurance’-rapport 
op te stellen teneinde de integriteit en de geloofwaardigheid van dit verslag 
2010 te waarborgen ten overstaan van haar stakeholders (zie pag. 63). In deze 
audit lag de focus op de analyse van de kwaliteitsgegevens van het verslag 
overeenkomstig de aanbevelingen van het Global Reporting Initiative (GRI), 
evenals op de verificatie van enkele prestatie-indicatoren voor het jaar 2010 
(aangeduid door het symbool  in de tabel met indicatoren, pag. 58).

Op basis van de besprekingen met Ernst&Young is Electrabel van mening dat 
het verslag 2010 voldoet aan het GRI-toepassingsniveau B+.

In vergelijking met vorig jaar deed zich geen enkele belangrijke verandering van 
de perimeter voor.

Het vorige rapport over het jaar 2009, dateert van juni 2010. Het is de bedoeling 
om dit verslag jaarlijks op te maken.
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Boodschap van de directeur-generaal

Geëngageerd!
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Zich engageren als elektriciteits- en 
aardgasleverancier, dat is instaan 
voor een betrouwbare en continue 
bevoorrading van onze drie miljoen 
driehonderdduizend residentiële, 
professionele en industriële klanten, 
via een aanbod op maat dat hen 
toelaat om hun verbruik en kosten te 
beperken en via een kwaliteitsvolle 
dienstverlening die de basis van ons 
ondernemingsproject is geworden. 
Onder meer door krachtige 
verbintenissen aan te gaan op het vlak 
van bereikbaarheid, vereenvoudiging 
en aangereikte oplossingen.

Zich engageren als 
elektriciteitsproducent, dat is 
borg staan voor de veiligheid 
en bescherming van onze 
werknemers en onderaannemers, van 
de omwonenden van onze installaties  
en van ons leefmilieu.  
De veiligheidscultuur in onze centrales 
Tihange en Doel werd erkend 
en geprezen in grondige audits 
uitgevoerd door het Internationaal 
Atoomenergie Agentschap. Deze 
audits zijn voor ons in geen geval een 
eindpunt: het zijn aanmoedigingen 
om de ingeslagen weg verder te 
blijven bewandelen; zo ook de 
“stresstesten”, opgelegd door de 

Europese en Belgische overheden na 
de ramp van Fukushima. Het betekent 
ook dat we de milieu-impact van 
onze installaties beperken, door de 
efficiëntie van ons park onafgebroken 
te verbeteren, onze uitstoot te 
beperken en, in ruimere zin, onze 
ecologische voetafdruk te verkleinen.

Zich engageren als onderneming 
in het middelpunt van grote actuele 
debatten, dat is ook resoluut kiezen 

voor dialoog, met onze klanten en 
met alle stakeholders. Op het internet 
hebben we een forum* geopend 
om een rechtstreekse dialoog aan 
te gaan met al wie dat wenst. Het 
doel is duidelijk: luisteren naar 
onze klanten en ideeën met elkaar 
confronteren, zonder vooroordelen, 
zonder tussenpersonen en in alle 
vrijheid. Men kan er vragen stellen, 
de blogs van onze experts raadplegen 
en deelnemen aan het debat door 

* www.indialoog.be

Zich engageren. Los van alle actuele vraagstukken, is dit verslag 
eerst en vooral een getuigenis. De getuigenis van een onderneming 
die zich iedere dag inzet voor een veilige uitbating van haar installaties, 
de bevoorradingszekerheid van haar klanten en, ruimer nog, voor de 
samenleving waarin zij haar activiteiten uitoefent. Door te investeren, jobs 
te creëren, het milieu te beschermen, onderzoeksactiviteiten te financieren 
of aan mecenaatsprojecten mee te werken, samen met verenigingen.



Sophie Dutordoir,  
Directeur-generaal Electrabel
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op onderwerpen te reageren die 
actueel zijn in de media. We hebben 
eveneens een Adviesraad voor 
Duurzame Ontwikkeling opgericht, 
samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de academische wereld, 
werkgeversorganisaties, 
vakbondsorganisaties, 
consumentenverenigingen en NGO’s, 
om onze doelstellingen en ons beleid 
inzake duurzame ontwikkeling aan 
de verwachtingen van de samenleving 
te toetsen.

Zich engageren als belangrijke speler 
in het economische leven, dat is 
actief participeren in het dagelijks 
leven van de gemeenschap. 
Door vierhonderd tot vijfhonderd 
miljoen euro per jaar in België te 
investeren, door in 2010 honderden 
nieuwe medewerkers aan te werven, 
door verenigingen die ijveren voor 
biodiversiteit of voor toegang tot sport 

of cultuur te ondersteunen, en door 
onze competenties ter beschikking 
te stellen van grote humanitaire 
projecten over de hele wereld. 
Meer algemeen, door duurzame 
ontwikkeling en maatschappelijke en 
ecologische verantwoordelijkheid in 
onze strategie op te nemen.

Zich engageren als belangrijk 
werkgever, ten slotte, dat is zorg 
dragen voor het welzijn op het 
werk en de ontwikkeling van 
medewerkers, en terzelfder tijd 
bouwen aan een grotere diversiteit. 
Electrabel en GDF SUEZ hebben 
zichzelf ambitieuze doelstellingen 
opgelegd voor een grotere 
aanwezigheid van vrouwen in de 
onderneming. En om het welzijn 
op het werk te vergroten, zijn 
Electrabel en GDF SUEZ begin 2011 
begonnen met het centraliseren van 
hun Brusselse activiteiten in een 

nieuw gebouw met uitzonderlijke 
energieprestaties, een uitstalraam van 
de unieke knowhow van onze Groep 
in dat domein. Geothermische putten, 
zonnepanelen, isolatiesystemen, 
bewegingsdetectoren en een 
uitgekiend afvalbeheer zorgen er 
samen voor dat dit gebouw een 
toonbeeld van duurzaamheid is. Maar 
het betekent ook een geweldige 
verbetering op het vlak van woon-
werkverkeer. Want deze centralisering 
werd aangegrepen om een volledig 
nieuw mobiliteitsbeleid uit te tekenen 
dat de klemtoon legt op het openbaar 
vervoer en waarvan het succes al 
onze verwachtingen heeft overtroffen.

Allemaal manieren om 
“geëngageerd” te zijn! En evenveel 
manieren om onze energie te tonen.

Sophie Dutordoir

”Zich engageren als onderneming 
in het middelpunt van grote actuele 
debatten, dat is ook resoluut kiezen 
voor dialoog.“



in een oogopslag

Markante feiten  
en cijfers 2010
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+ 9%
Stijging van het 
rendement van de 
klassieke centrales 
sinds 2000. 

5 nieuwe 
windparken
in dienst genomen of in 
aanbouw.

542 000
klanten kiezen voor een 
contract groene stroom.

9 klanten op 10 tevreden
In 2010 verklaren negen op tien klanten 
tevreden te zijn over Electrabel.

Customer 
Care
Electrabel lanceert 
een grote campagne 
rond Customer 
Care, gebaseerd 
op concrete 
verbintenissen ten 
aanzien van haar 
klanten.



23% CO2 bespaard
sinds 2007 door 
de Electrabel 
medewerkers tijdens 
hun dagelijkse 
activiteiten.

Nucleaire veiligheid
Een OSART-audit in kerncentrale Doel bevestigt dat nucleaire 
veiligheid een prioriteit is.

Advies van 
experten
Electrabel roept in 2010 
voor de eerste maal een 
Adviesraad voor Duurzame 
Ontwikkeling bijeen.

-24%
CO2 uitgestoten  
in drie jaar 
(in gram CO2/kWh).

2007 2010

232
177
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100% 
biomassa
Het project  
Max Green start: 
de ombouw van 
Rodenhuize 4 
tot een 100% 
biomassa-centrale 
van 180 MW.

Mecenaat 
bekroond
Electrabel ontvangt 
de Caïus 2010 voor 
cultuurmecenaat 
door grote 
bedrijven.
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productiecapaciteit
11,2 GW

verkoop elektriciteit 
en aardgas

137,2 TWh

klanten
3,44 miljoen

Uitdagingen 
& Strategie
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uitdagingen & strategie

Electrabel  
in België
Electrabel is de historische producent en leverancier van energie in België. Ze 
kan er bogen op meer dan een eeuw ervaring in haar vakgebieden. Vandaag is 
de onderneming op de Belgische markt, waar ze actief is onder de merknaam 
Electrabel, GDF SUEZ Groep, de grootste producent en verkoper van elektriciteit en 
de op een na grootste leverancier van aardgas.

Historische operator
In de organisatie van de GDF SUEZ 
Groep is Electrabel belast met de 
productie van elektriciteit en de 
verkoop van elektriciteit, aardgas en 
energiediensten in België, Nederland 
en Luxemburg (via haar filiaal 
Twinerg). Deze activiteiten worden 
ondersteund en geoptimaliseerd 
door portfolio management (de 
bevoorrading van de centrales 
met brandstoffen verzekeren en 
voor een optimale inzet van de 
productiemiddelen zorgen) en 
tradingoperaties van GDF SUEZ op 
alle markten in Europa (elektriciteit, 
brandstoffen en CO2-kredieten kopen 
en verkopen).

Als historische operator in België 
wil Electrabel haar leidende positie 
op deze markt vrijwaren. Eind 
2010 beschikte de onderneming 
hier over een productiepark van 
11 233 MW en bood ze een gamma 
producten en diensten aan aan 
3,4 miljoen residentiële, professionele 
en industriële klanten, evenals 
openbare instellingen. Tijdens dit jaar 
bedroegen de verkoopvolumes van 
de onderneming voor elektriciteit en 
aardgas respectievelijk 71 248 GWh 
en 65 976 GWh.

Concurrentie 
bevorderen
Sinds de progressieve opening (in 
2001) van de energiemarkten heeft 
Electrabel actief meegewerkt aan 
maatregelen om de concurrentie 
te bevorderen en de werking van 
de Belgische energiemarkt te 
verbeteren. De onderneming wisselde 
capaciteiten uit met de Groep EDF 
(rechtstreeks of via haar filiaal SPE) 
en de Groep E.ON, waardoor deze 
energiebedrijven in België over 
belangrijke productievermogens 
beschikken. Haar marktaandeel op het 
vlak van productie evolueerde zo op 
enkele jaren tijd van 89% tot 62%.

In het bijzonder sloot de onderneming 
akkoorden af met deze operatoren 
met betrekking tot de nucleaire 
productie, waardoor haar aandeel 
in de Belgische kernenergie 
teruggebracht werd tot 70%. Een 
ander gelijkaardig akkoord met Blue 
Sky bevindt zich in een eindfase, 
waarbij Electrabel aan grote 
elektro-intensieve klanten voorstelt 
om mee te investeren in nieuwe 
productiemiddelen in België en 
Nederland en te beschikken over 
nucleaire trekkingsrechten.

Voor de verkoop van elektriciteit en 
aardgas aan retailklanten bedraagt het 
marktaandeel van Electrabel vandaag 
respectievelijk 69% en 63%.

Verkoop grote industriële 
klanten

Productie

Verkoop retailklanten

Belgische 
elektriciteitsmarkt
aandeel van Electrabel in %
(bron: Boston Consulting Group)

100

82

2000

89 88

69

2009

62
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Op het vlak van de netactiviteiten 
heeft Electrabel positief gevolg 
gegeven aan de vraag van de overheid 
om de onafhankelijkheid van de 
netbeheerders verder te versterken. 
De onderneming is vandaag volledig 
uit het aandeelhouderschap van het 
elektriciteitstransportbedrijf Elia en 
het aardgastransportbedrijf Fluxys 
gestapt. In de distributie behoudt 
Electrabel nog een financiële 
minderheidsparticipatie (bijvoorbeeld 
25% in het kapitaal van de 
distributienetbeheerders in Wallonië). 
De operationele taken worden 
verzekerd door totaal onafhankelijke 
ondernemingen.

Electrabel ontwikkelt haar activiteiten 
op de zogenaamde markt van 
Centraal-West-Europa (Benelux, 

Frankrijk en Duitsland) – de GDF SUEZ 
Groep en Electrabel beschikken hier 
over 8% van de productiecapaciteit. 
Dit referentiegebied bestaat uit 
landen die onderling sterk met elkaar 
verbonden zijn, hetgeen een invloed 
heeft op de activiteiten van de 
onderneming. Bij het investerings- en 
prijsbeleid moet rekening worden 
gehouden met deze realiteit.

Sociaal en 
maatschappelijk 
engagement
Eind 2010 telden Electrabel en 
haar filialen (Laborelec, N-Allo…) 
in België 7 213 medewerkers. Als 
een van de grootste werkgevers 
van het land, zowel rechtstreeks als 

onrechtstreeks, voert de onderneming 
een dynamisch aanwervingsbeleid. 
Ze biedt haar medewerkers 
bovendien de mogelijkheid om een 
aantrekkelijke loopbaan uit te bouwen 
met groeimogelijkheden binnen de 
internationale GDF SUEZ Groep.

Electrabel ontwikkelt haar 
activiteiten als energieproducent en 
-leverancier maar ook als werkgever 
in een geest van duurzame 
ontwikkeling en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Vanuit de 
centrale positie die ze bekleedt binnen 
de samenleving, wil de onderneming 
bijdragen tot het welzijn van de 
gemeenschappen waarin ze actief is 
(zie pag. 48).

Kerncijfers 2010, Electrabel in België

Aandeel 
hernieuwbare 
energie

Aandeel zonder  
CO2-uitstoot

Capaciteit 
hernieuwbare 
energie

Totaal CO2-emissie

Productie-
capaciteit 4,1% 55,1% 459 MW11,2 GW 177 g/kWh

Productie 3,1% 63,5%58,8 TWh

Verkoop

Klanten

Elektriciteit

71,2 TWh

1,62 M

Aardgas

66,0 TWh

0,11 M

Elektriciteit + 
Aardgas

1,71 M

Totaal

137,2 TWh

3,44 M

Medewerkers

7 213

De cijfers productie(capaciteit) hebben betrekking op het aandeel van Electrabel.

Nous sommes disponibles quand vous êtes disponible.

ELE2022902_CC_Affichage_16m2.indd   1 9/06/11   08:44

Campagne Customer Care



De verlenging van de 
exploitatieduur van de 
kerncentrales
In oktober 2009 sloot GDF SUEZ 
een protocolakkoord af met de 
Belgische staat op het vlak van 
veilige energiebevoorrading en de 
ontwikkeling van de activiteiten van 
Electrabel in België. In het kader 
van dit akkoord ging de Groep 
concrete verbintenissen aan rond 
tewerkstelling, het investeren in 
hernieuwbare energie en onderzoek... 
Hij stemde eveneens in met het 
principe van een jaarlijkse bijdrage 
tussen 215 en 245 miljoen euro 
tijdens de periode 2010-2014. De 
overheid van haar kant verbond zich 
ertoe om de vereiste maatregelen 
te nemen met het oog op een 
verlenging van de exploitatieduur 
van de kerncentrales Doel 1 en 2 en 
Tihange 1 met tien jaar. In de context 
van een politiek van lopende zaken 
en in afwachting van de realisatie 
van de stresstests als gevolg van 

het ongeval in Fukushima, konden 
deze maatregelen nog niet worden 
aangenomen. De Groep beschouwt 
het protocol van oktober 2009 als 
de basis van haar toekomstige 
relaties met de Belgische staat en 
is gestart met het nakomen van zijn 
verbintenissen.

Het ongeval van 
Fukushima
Aangezien nucleaire veiligheid een 
absolute prioriteit is, zullen GDF SUEZ 
en Electrabel lessen trekken uit het 
kernongeval dat zich in maart 2011 
voordeed in Fukushima (Japan) en 
ze verlenen reeds hun volledige 
medewerking aan de uitwerking en 
de implementatie van de stresstests 
die werden aangekondigd door de 
Belgische en Europese overheden. 
Meer algemeen zullen ze de 
return van ervaring uit dit ongeval 
in aanmerking nemen, zodra alle 
technische elementen voorhanden 
zijn, hetzij onmiddellijk, hetzij via de 
tienjaarlijkse veiligheidsevaluaties.

De nucleaire rente
Begin februari 2011 toonde 
Electrabel voor de Kamercommissie 
Bedrijfsleven, in alle transparantie 
en op basis van duidelijke en 
gewaarmerkte cijfers, aan dat de 
nucleaire rente geraamd kan worden 
op 750 miljoen euro voor het jaar 
2007 voor de volledige nucleaire 
sector en op 650 miljoen euro voor de 
onderneming. Deze bedragen zijn ver 
verwijderd van de ramingen van de 
CREG. De tekst die de onderneming 
bij deze gelegenheid voorlegde, is 
beschikbaar op haar website.

Eind april 2011 berekende de 
Nationale Bank van België, op 
vraag van de regering, de winst 
uit kernenergie voor 2007 op 
een bedrag dat varieert tussen 
808 en 950 miljoen euro. Haar 
rapport bevestigt in ruime mate de 
methodologie en de cijferconclusies 
van Electrabel.

Een omgeving 
gekenmerkt door een
grote instabiliteit
Electrabel bekleedt in België een centrale en primordiale plaats in het economische 
en sociale weefsel van de maatschappij. Haar professionalisme en competentie op 
het vlak van energie mag dan alom erkend zijn en gerespecteerd worden, toch is 
haar positie vaak het onderwerp van discussies en polemieken, al te vaak gebaseerd 
op slogans of ongegronde aantijgingen. De onderneming antwoordt met een 
transparante en objectieve communicatie op basis van feiten en precieze cijfers.

uitdagingen & strategie
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Belastingen en taksen
In 2010 vermeldde de aangifte van 
de vennootschapsbelasting van 
Electrabel een bedrijfsresultaat 
van 1 010 miljoen euro, waarin 
het resultaat afkomstig van de 
nucleaire activiteiten is verwerkt. 
Net zoals elke belastingplichtige 
maakt Electrabel gebruik van de 
wettelijke mogelijkheden (aftrekken, 
vrijstellingen) om haar fiscaliteit 
te optimaliseren. Haar werkelijke 
belastbare grondslag bedroeg 108 
miljoen euro waarop ze 35 miljoen 
euro vennootschapsbelasting 
betaalde. Daarnaast betaalde de 
onderneming 213 miljoen euro aan 
nucleaire taks - wat in deze context 
een dubbele belasting betekent 
- en 102 miljoen euro aan andere 
belastingen.

CO2-uitstootrechten
De CREG verweet Electrabel gratis 
verkregen CO2-emissierechten 
onterecht te hebben doorgerekend 
aan haar industriële klanten en zich 
derhalve een oneerlijk voordeel te 
hebben toegeëigend. In werkelijkheid 
zorgde de inwerkingtreding van 
de CO2-wetgeving voor een 
sterke verhoging van de kosten 

voor Electrabel en geenszins voor 
een extra bron van inkomsten. 
De onderneming werd immers 
zwaar benadeeld bij de toekenning 
van de gratis rechten. Om de 
bevoorradingszekerheid van haar 
klanten te verzekeren, was ze 
genoodzaakt om CO2-emissierechten 
op de markt te kopen en massaal 
te investeren in haar productiepark 
om de CO2-uitstoot te verminderen. 
Daarenboven zijn in een vrije markt 
de energieprijzen niet louter de som 
van de verschillende prijsbepalende 
factoren; ze worden bepaald door 
het spel van vraag en aanbod op de 
referentiemarkt, zijnde de Centraal-
West-Europese markt. Nadat de 
NMBS deze zaak aanhangig maakte, 
stelde de rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel Electrabel in het gelijk, 
na een grondige analyse van haar 
argumenten.

Groene certificaten
Om investeringen in hernieuwbare 
energie aan te moedigen, 
werkten de Vlaamse en Waalse 
overheid een marktgestuurd 
subsidiesysteem uit: het systeem van 
groenestroomcertificaten. Vandaag 
is dit systeem nog altijd broodnodig 
om de rentabiliteit van hernieuwbare 

energieprojecten te verzekeren. 
Een investeerder zal in het bijzonder 
bezorgd zijn over de stabiliteit op 
lange termijn van de wettelijke 
context op dit vlak, vooraleer 
nieuwe investeringen te doen. In 
dat kader reageerde Electrabel op 
een beslissing van de Vlaamse 
regering om het aantal certificaten 
voor de productie van elektriciteit 
uit biomassa te beperken. Deze 
beslissing kon het economisch plaatje 
van haar ombouwproject van eenheid 
Rodenhuize 4 in een 100% biomassa-
centrale, volledig wijzigen. Bespreking 
met de regering leidde tot het behoud 
van het project en het voortbestaan 
ervan op lange termijn. Een stabiel 
kader is onmisbaar om ons land toe te 
laten haar engagement na te komen 
dat werd aangegaan in het kader van 
het 20-20-20 plan van de Europese 
commissie, met name het aandeel 
van hernieuwbare energiebronnen in 
het totale energieverbruik optrekken 
tot 13%.
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De prijs van 
energie in België
De liberalisering van de energiemarkten leidde tot een opsplitsing van de 
energieketen. Onafhankelijke operatoren zorgen nu voor de productie, de 
distributie en het transport van elektriciteit en aardgas. Ze dragen samen met de 
overheid individueel bij tot de totale energiefactuur van de klant. Een correcte 
prijsvergelijking veronderstelt bijgevolg een analyse van de verschillende 
componenten.

uitdagingen & strategie

Evolutie van de prijzen 
van elektriciteit en gas
In 2010 daalden de prijzen van 
elektriciteit voor de grote klanten van 
Electrabel met gemiddeld 8,8% in 
vergelijking met 2009, een gevolg 
van de daling van de prijzen op 
de groothandelsmarkten sinds de 
tweede helft van 2008. Het segment 
van de residentiële klanten kende een 
prijsstijging van ongeveer 8%, die 
grotendeels (voor drie kwart) wordt 

verklaard door de stijging van de 
netkosten, de groenestroombijdragen 
en de taksen.

De industriële klanten genoten in 2010 
een aardgasprijs die ongeveer 8% 
lager was in vergelijking met 2009. 
Voor de residentiële klanten bleven de 
prijzen stabiel. De lichte daling (-2%) 
van de eigenlijke energieprijs werd 
tenietgedaan door de stijging van de 
distributienettarieven (+8%).

De “ware prijs” van 
energie
De elektriciteitsprijzen die de 
producenten/leveranciers actief op 
de Centraal-West-Europese markt 
(Benelux/Duitsland/Frankrijk) – de 
referentiemarkt voor België – aan 
hun industriële klanten aanbieden, 
weerspiegelen vandaag de marktprijs 
in deze zone, die wordt bepaald 
door vraag en aanbod. De prijzen 
in deze landen convergeren en zijn 

Marktprijzen van de elektriciteit  
en de brandstoffen 
Januari 2007=100%

2007 2008 2009 2010

250%

200%

150%

100%

50%

Olie (Brent IPE)
Steenkool (API#2)

Aardgas (Grp)
Elektriciteit (baseload, Y+1)
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Volledige non-convergentie 

Volledige convergentie
2 landen convergerend
Landen 2 per 2 convergerend

3 landen convergerend
Markt van Centraal-West-Europa
Prijsconvergentie gedurende de eerste 100 dagen -  
spotprijs

59,2% 17,6% 16% 6,5% 0,7

Taksen / BTW
Totaal

Transport / Distributie
Energie

Jaarlijkse elektriciteitsrekening
3 500 kWh/jaar waarvan 1 300 kWh  
off-peak - Oktober 2010 - in EUR/MWh  
(bron: Van Dijk Management Consultants)
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Taksen / BTW
Totaal

Transport / Distributie
Bijdrage groen en 
warmtekracht 
Energie

Evolutie jaarlijkse 
elektriciteitsrekening
3 500 kWh/jaar - IMEWO  
in EUR/jaar 

2010

663
137

215

285

26

2007

124

537

128

269

16

gemiddeld 70 euro/jaar aangekondigd, 
verbonden aan de subsidies voor 
de fotovoltaïsche productie die de 
distributienetbeheerders voor hun 
rekening moeten nemen.

Voor aardgas is het aandeel van 
de component energie (die de 
transportkosten omvat) groter, 
ongeveer 56% eind 2010. Deze 
component hangt sterk af van de 
aardgasprijzen op de markten. Om te 
anticiperen op een stijging van deze 
prijzen en het hogere verbruik als 

gevolg van een strenge winter, bood 
Electrabel begin 2011 haar klanten 
de mogelijkheid om hun tussentijdse 
afrekeningen preventief naar boven 
aan te passen.

nagenoeg gelijk. Dat geldt ook voor 
de kortetermijnprijzen (de spotprijzen), 
die in meer dan 98% van de tijd 
identiek zijn in België en in minstens 
een van de buurlanden.

Voor de residentiële klanten is een 
vergelijking van de prijzen tussen 
verschillende landen meer te 
nuanceren. De prijs van de ‘energie’ 
zelf, maakt immers slechts een 
deel uit van de totale eindfactuur 
die de klant betaalt – eind 2010 
ongeveer 45% in Vlaanderen en 38% 
in Wallonië en Brussel. Het saldo 
bestaat uit kosten voor het transport 
en de distributie, evenals taksen 
die de leverancier factureert voor 
rekening van de netbeheerders en de 
overheid. De leverancier vervult in dit 
geval de rol van tussenpersoon die 
aanrekent, ontvangt en het geïnde 
bedrag doorstort aan de begunstigde. 
De leverancier is ook de enige die het 
risico draagt van niet-betaling voor de 
totale factuur.

Eind 2010 waren de Belgische prijzen 
iets hoger dan het gemiddelde in de 
buurlanden (177 euro per MWh versus 
166 – ofwel 6%; jaarfactuur oktober), 
toe te schrijven aan de kosten van de 
netten en de taksen. Het prijsniveau 
van de component energie op zich, 
was zeer concurrerend.

Tussen 2007 en 2010 steeg de 
eindfactuur voor elektriciteit van 
een Vlaams gezin met 23% en van 
een Waals gezin met 13,5%. Dat 
is meer dan de inflatie (+6,7%). 
De component energie nam in die 
periode toe met 6%, dus minder dan 
de inflatie, terwijl de componenten 
netten en taksen met respectievelijk 
68% en 10% stegen in Vlaanderen 
en met 16% en 18,5% in Wallonië. 
De kans is reëel dat deze tendens 
zich in de toekomst voortzet. Zo 
werd begin 2011 in Vlaanderen 
een stijging van de factuur met 
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Klantgerichtheid 
prioritair

Miljoenen klanten 
voorzien van energie
In België verkoopt Electrabel 
elektriciteit en aardgas aan 
respectievelijk 3,33 miljoen en 
1,82 miljoen residentiële klanten, 
zelfstandigen, KMO’s, grote 
bedrijven, openbare instellingen… 
Afhankelijk van de regio varieert haar 
marktaandeel tussen 52 en 89%.

In 2010 bedroegen de 
verkoopvolumes in België 71,2 TWh 
elektriciteit (retail: 22,8%, business: 
64,2%, wholesale (groothandel): 
13%) en 66,0 TWh aardgas (retail: 
58,3%, business: 34,4%, wholesale 
(groothandel): 7,3%). In vergelijking 
met 2009 zijn de volumes met 
3,4% gestegen voor elektriciteit 
(door een heropleving van de vraag 
bij de grote klanten) en met 18,3% 
voor aardgas (door de koudere 
weersomstandigheden).

Aardgas 
Elektriciteit 

Marktaandeel van 
Electrabel 
eind 2010, uitgedrukt 
in % van het totaal aantal 
toegangspunten (bron: CREG, 
CWAPE, BRUGEL, VREG)

Vlaanderen 

64,2%

65,8%

Wallonië

57,4%

52%

Brussel

89%

88%

België

64,8%

66%

Electrabel wil niet louter een energieleverancier zijn voor haar klanten. De 
onderneming voert een dynamisch en proactief commercieel beleid dat gericht is 
op het creëren van een toegevoegde waarde die beantwoordt aan de behoeften van 
de klant. Met de bijkomende diensten die ze aanbiedt, wil ze de klant in staat stellen 
om zijn energiehuishouding op een vlotte manier te beheren.

uitdagingen & strategie
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Een strategie gericht op 
“Klantenservice”
De kwaliteit van de dienstverlening 
die Electrabel haar klanten biedt, 
is een voortdurende uitdaging. De 
onderneming leverde de voorbije 
jaren grote inspanningen om ze te 
verbeteren, evenals om het leven van 
haar klanten makkelijker te maken 

voor alles wat hun energie betreft. Ze 
ontwikkelde een aanbod van flexibele 
en modulaire diensten, gericht op het 
energiegedrag en de energiekeuzes 
(zie pag. 36). Die helpen de klant om 
zijn energieverbruik te verminderen 
en zijn ecologische voetafdruk 
te verkleinen. De onderneming 
verhoogde ook aanzienlijk haar 
bereikbaarheid langs de verschillende 
communicatiekanalen.

In 2010, legde Electrabel 
een bijzonder accent op deze 
klantenbenadering. Om nog beter te 
beantwoorden aan hun verwachtingen 
ging ze vijf concrete engagementen 
aan voor haar residentiële en 
professionele klanten en definieerde 
ze drie statements voor haar business 
klanten (zie pag. 35). 
 

5 nieuwe verbintenissen
In haar plan voor duurzame ontwikkeling van 2008 
concretiseerde de onderneming reeds haar wil 
om haar klanten te helpen met een reeks concrete 
engagementen. In 2010 werd dit plan versterkt door 
een ambitieus Customer Care-programma dat nog 
beter beantwoordt aan hun verwachtingen en de 
klantrelatie verbetert.

Het Customer Care programma is opgebouwd rond 
vijf engagementen (zie pag. 35) :

1.  Oproepen van klanten binnen de 
minuut beantwoorden

2.  Administratieve rompslomp 
verminderen

3.  Problemen aanpakken vanaf het 
eerste contact

4.  Klanten helpen om slimmer energie te 
verbruiken

5.  Rekening houden met de mening van 
de klanten

Verkoop van elektriciteit 
door Electrabel 
in België 
(in TWh – wholesale inbegrepen)

Business
Totaal

Wholesale
Retail

2008

70,0

2009

68,9 +3,4%

2010

71,2

45,7

16,2

9,3

2008

58,7

2009

55,8

+18,3%

2010

66,0

Business
Totaal

Wholesale
Retail

Verkoop van aardgas 
door Electrabel 
in België 
(in TWh – wholesale inbegrepen)

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010 | Electrabel | 15

22,7

38,5

4,8



Het productiepark van Electrabel past in de strategie van de GDF SUEZ Groep op 
het vlak van diversificatie van technologieën en brandstoffen. Deze eigenschap, 
versterkt door een voortdurende modernisering van het park, maakt het mogelijk 
om energie aan te bieden tegen een concurrentiële prijs en om de 
bevoorradingszekerheid te garanderen, met respect voor het milieu.

Productiepark: 
weloverwogen 
keuzes

-5%
12,9 13,3

11,8 11,2

2007 2008 2009 2010

Productie-
capaciteit van 
Electrabel
in België, in GW

De daling in 2009 en 2010 vloeit 
voort uit de overdracht van 
capaciteit aan SPE en E.ON en 
de buitendienststelling van oude 
centrales.

Modernisering 
van het park
Eind 2010 beschikte Electrabel in 
België over een productiecapaciteit 
van 11 233 MW. In 2010 
produceerden de centrales 
58 800 GWh elektriciteit, waarvan 
58,1% op basis van kernenergie.

Om de efficiëntie van haar 
productiepark te optimaliseren, 
moderniseert Electrabel het 
voortdurend via de meest 
milieuvriendelijke en geavanceerde 
technologieën. Dat gebeurt 
regelmatig door beroep te doen op 
co-investeringen met industriële 
klanten. Met het oog op rentabiliteit 
en milieuvriendelijkheid sluit de 
onderneming ook eenheden die niet 
langer voldoen aan de economische 
en ecologische criteria.

In 2010 kenmerkte de modernisering 
zich door enkele significante evoluties:

•  Eerste operationeel jaar voor de 
nieuwe centrale Knippegroen op 
de site van ArcelorMittal in Gent 
(305 MW);

•  Indienstneming van een 
warmtekrachteenheid (42 MW) 
op de site van Evonik Degussa in 
de haven van Antwerpen en van 
windturbineparken bij Volvo Cars 
(6,15 MW) en in Quévy (6 MW);

•  Voltooiing van de vervanging van de 
stoomgeneratoren van kerncentrale 
Doel 1 (stijging van het vermogen 
met ongeveer 40 MW);

•  Start van de bouw van een 100% 
biomassa-centrale in Rodenhuize 
(180 MW, project Max Green);

•  Sluiting van klassieke eenheden in 
Mol (255 MW) en Kallo (261 MW).

uitdagingen & strategie

16 | Electrabel | Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010



Productiepark van 
Electrabel in België
Eind 2010

Klassieke centrale
Warmtekracht

Stoom- en gasturbine (STEG)

Kerncentrale

Spaarbekkencentrale

Herdersbrug

Knippegroen

Rodenhuize

Kallo

Awirs

Drogenbos

Tihange

Doel

Saint-Ghislain

Amercoeur

Plate Taille

Coo

Zandvliet Power

Energierecuperatie, gasturbine, turbojet

Stoom- en gasturbine (STEG)
Waterkracht, windpark, zonnepaneel
Warmtekracht

Klassieke centrale

Kerncentrale
Spaarbekkencentrale

Aandeel van de centrales

Aandeel van de centrales (%) in de productiecapaciteit

39,4% 16,8%21% 6,3%11,6% 3,6 1,3

Aandeel van de centrales (%) in de nettoproductie van elektriciteit

58,1% 10,8% 8,4% 19,1%2,3 0,9 0,4

Olie, energierecuperatie, hoogovengas

Aardgas
Biomassa, waterkracht, wind, zonSteenkool

Kernsplijtstof

Spaarbekken

Aandeel van de brandstoffen

Aandeel van de brandstoffen (%) in de productiecapaciteit

39,4% 32,1%5,3% 7,5% 4,111,6%

Aandeel van de brandstoffen (%) in de nettoproductie van elektriciteit

58,1% 29,1%2,3 3,13,83,6

Ruien
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Bijzonder kleine 
koolstofvoetafdruk
Eind 2010 bestond de 
productiecapaciteit van het park 
voor 55,1% uit CO2-vrije centrales 
(kerncentrales, spaarbekkencentrales, 
hernieuwbare energie) en voor 
23% uit CO2-arme centrales 
(aardgasgestookte STEG-centrales en 
WKK).

De CO2-vrije centrales stonden 
in voor 63,5% van de totale 
elektriciteitsproductie van Electrabel.

Bijgevolg onderscheidde het 
productiepark zich in 2010 door een 
bijzonder kleine koolstofvoetafdruk. 
De hoeveelheid koolstofdioxide die 
het park uitstootte – 177 g CO2/kWh – 

behoort tot de laagste van Europa (zie 
pag. 42).

Het Plan voor duurzame ontwikkeling 
“Samen voor minder CO2“ (zie 
pag. 32) en het Globaal Milieuplan van 
Productie (zie pag. 45) dragen ertoe 
bij om de milieuprestaties op alle 
vlakken voortdurend te verbeteren.

Een belangrijke 
uitdaging voor 
hernieuwbare energie
In een context die minder bevorderlijk 
is voor industriële groei (politieke 
instabiliteit, onzekere subsidies, het 
NIMBY-fenomeen, ingewikkelde 
vergunningsprocedures…) heeft 
Electrabel in enkele jaren tijd haar 
productiecapaciteit voor hernieuwbare 

energie significant verhoogd. De 
onderneming bevestigt haar positie 
van de grootste producent en 
leverancier van groene stroom in 
België.

Eind 2010 bestond het park 
hernieuwbare energie uit 
een zestigtal biomassa-
installaties, windturbineparken, 
waterkrachtcentrales en 
zonnepanelen (totaal vermogen 
van 459 MW), goed voor 4,1% van 
de totale productiecapaciteit en 
3,1% van de totale productie van de 
onderneming. Electrabel vervolgt 
deze ontwikkeling via nieuwe 
grote projecten zoals de nieuwe 
biomassacentrale in Rodenhuize of 
het offshore windmolenpark Mermaid 
(zie pag. 44, 45).

uitdagingen & strategie
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Productiepark hernieuwbare 
energie van Electrabel in 
België 
Eind 2010

Windturbinepark
Fotovoltaïsch paneel (>0,2 MW)
Biomassa (co-)verbranding

Waterkrachtcentrale

Rodenhuize

Wondelgem Volvo Trucks
Volvo Cars

BASF

Hoogstraten

Gembloux
Bütgenbach

BullangeQuévy

Kasterlee

Perwez

Ford Genk

Lanaken

Schelle

Pathoekeweg

Izegem

Dour

Ruien

Awirs

Productiecapaciteit 
hernieuwbare energie 
van Electrabel in België 
in MW

Biomassa
Totaal

Waterkracht

Zonne-energie
Windenergie

20072004 2008 2009 2010

+9,5%

42

76

22

140

314

67

22

403

340

101

22

1

464

284

109

22

4

419
312

121

22

5

459

In 2009 daalde de 
capaciteit door de 
afstand van de 56 MW 
biomassacapaciteit 
van centrale Langerlo 
aan E.ON.
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GLOBAAL PLAN VOOR 

NUCLEAIRE VEILIGHEID

2011 - 2015

Veiligheid en gezondheid op het werk, evenals nucleaire veiligheid zijn een 
topprioriteit, beheerd op het hoogste niveau binnen de onderneming. Haar 
beleid op dit vlak, geconcretiseerd in specifieke plannen en acties, is erop 
gericht de veiligheidsprestaties alsmaar te verbeteren.

Prioriteit aan 
veiligheid en 
gezondheid 

Prioriteit voor nucleaire 
veiligheid
Op initiatief van het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC) voerden 
specialisten van het Internationaal 
Atoomenergieagentschap (IAEA) 
in maart 2010 een OSART-audit 
(Operational SAfety Review Team) uit 
in de centrales Doel 1 en 2.

Uit de audit bleek dat de 
veiligheid en de optimalisering 
van de betrouwbaarheid van de 
installaties als absolute prioriteiten 
worden beschouwd. In dat kader 
formuleerden de experts vijf 
aanbevelingen en tien suggesties, 
die de centrale moeten helpen om 
verder te evolueren in de richting van 
de beste praktijken wereldwijd. Ze 
schoven ook 14 goede praktijken naar 
voor, die een wereldwijd voorbeeld 
zijn. In 2010 werkte kerncentrale Doel 
een uitgebreid actieprogramma uit om 
zich voor te bereiden op de OSART 
follow-up van 2012, die de reacties op 
de aanbevelingen en voorstellen van 
het OSART-team zal evalueren.

Begin 2011 werden de operationele 
prestaties van de centrales Doel 
en Tihange met succes ook 
onderworpen aan respectievelijk een 
WANO Peer Review follow-up en een 
WANO-revisieaudit.

Het feit dat de stralingsdosis die het 
personeel opliep bij de vervanging van 
de stoomgeneratoren van centrale 
Doel 1 behoorde tot de laagste van 
de wereld voor een operatie van 
dat type, is een aanwijzing voor de 
veiligheidsgraad in de centrales.

Het personeel van de centrales en 
de betrokken externe firma’s wordt 
permanent bijgeschoold en getraind 
op het vlak van nucleaire veiligheid. 
In 2010 werd in de kerncentrales in 
totaal, voor alle domeinen samen, 
180 000 uur opleiding gegeven aan 
het eigen Electrabel-personeel en 
60 000 uur aan contractanten.

Tegelijkertijd lanceerde de 
onderneming haar nieuw Globaal 
Plan voor Nucleaire Veiligheid voor 
de periode 2011-2015. Dit plan, 
opgebouwd rond alle activiteiten die 
een impact hebben op de nucleaire 
veiligheid, definieert de voornaamste 
actiedomeinen van de onderneming 
op dat vlak.

INES-gebeurtenissen

In 2010 vonden in de 
kerncentrales van Doel en Tihange 
17 gebeurtenissen plaats van niveau 
1 op de Internationale Nucleaire 
Gebeurtenissenschaal (INES-schaal). 
Deze gebeurtenissen hebben geen 
enkele invloed gehad op de werking 
van de installaties, het milieu of de 
gezondheid van de omwonenden en 
de werknemers.

uitdagingen & strategie
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GLOBAALPREVENTIEPLAN2010  -  2015VOORTZETTEN EN VERSTERKEN
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Globaal preventieplan
Het beleid van Electrabel op 
het gebied van Gezondheid en 
Veiligheid op het werk is gebaseerd 
op het principe van voortdurende 
verbeteringen en wordt concreet 
gemaakt door middel van 
preventieplannen.

Het nieuwe Globaal Preventieplan 
2010-2015 is opgebouwd rond zes 
prioritaire actiethema’s: menselijke 
factoren; opleiding; organisatie, 
werkmethodes en -procedures; 
werken toevertrouwd aan derden; 
werkomgeving; communicatie.

Het legt een bijzondere nadruk op de 
veiligheid van de medewerkers van 
externe bedrijven en de verbetering 
van het menselijke gedrag ten aanzien 
van de risico’s. Die hebben vaak 
een doorslaggevende invloed op de 
algemene performantie op het vlak 
van veiligheid op het werk.

Tegenvallende resultaten

De resultaten op het vlak van 
veiligheid op het werk waren 
tegenvallend voor het jaar 2010. In die 
mate dat de onderneming dit aspect 
als een van de hoogste prioriteiten 
voor 2011 heeft vastgelegd.

Sinds 1995 evolueerde de veiligheid 
op het werk wel sterk positief, maar 
in 2010 wijzen de frequentiegraad 
(Fg) en de ernstgraad (Eg) van de 
arbeidsongevallen op een gevoelige 
verslechtering van de situatie in 
vergelijking met de vorige jaren.

Voor de derden die op de 
productiesites werken daarentegen 
verbeterden de resultaten en werden 
de doelstellingen (Fg: 10; Eg: 0,2) 
gerespecteerd met een Fg van 7,36 
en een Eg van 0,17.

Sterkere bewustmaking

De vele oorzaken voor de mindere 
resultaten hangen voornamelijk 
samen met organisatorische en 
menselijke factoren, zoals de 
niet-naleving van procedures, 
instructies en regels, het gebruik 
van onaangepast materiaal of het 
niet-gebruiken van persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

Gezien deze vaststelling versterkt 
Electrabel haar bewustmakingsacties 
in 2011. Het management zal ertoe 
aangezet worden nog strenger 
toe te kijken op de activiteiten, de 
uitvoeringswijze en de inachtneming 
van de procedures, evenals op de 
menselijke factoren en gedragingen.

Veiligheidsindicatoren 
Electrabel (België) 
dochterondernemingen niet 
inbegrepen
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De ambitie om een preferente en referentiewerkgever te zijn, vertaalt zich 
in een dynamisch aanwervingsbeleid, met aandacht voor de professionele 
ontwikkeling en loopbaan.

Een 
verantwoordelijke 
werkgever  
van eerste keuze

6,5% nieuwe 
medewerkers
Als eersterangsspeler in de 
energiesector vervult Electrabel een 
belangrijke rol als rechtstreekse en 
onrechtstreekse werkgever. Gesteund 
door een actief aanwervingsbeleid 
anticipeert de onderneming op de 
opvolging en de kennisoverdracht van 
haar medewerkers die binnenkort met 
pensioen gaan.

Eind 2010 stelde Electrabel 
7 213 mensen te werk in België, 
filialen inbegrepen (N-Allo, 
Laborelec…). De onderneming nam 
dit jaar 470 nieuwe medewerkers 
in dienst. 31,4% van het personeel 
bekleedde een leidinggevende 
functie, 32,5% was van het 
vrouwelijke geslacht en bijna 26,6% 
was jonger dan 30 jaar.

In vergelijking met 2009 daalde 
het personeelsbestand met 

234, voornamelijk als gevolg van 
pensioneringen, interne mutaties 
(binnen de GDF SUEZ Groep) en 
minder contracten van bepaalde duur.

Met 48,5% aanwerving van vrouwelijk 
personeel en 22,2% vrouwen in 
leidinggevende functies bevindt de 
onderneming zich op één lijn met de 
doelstellingen (respectievelijk 30% en 

25%) van het personeelsbeleid van de 
GDF SUEZ Groep.

Zonder haar filialen telde Electrabel 
5 815 medewerkers, waarvan 
51,1% in de productie, 26,3% in 
de verkoop, 5,4% in trading en 
portfolio management en 17,2% in de 
ondersteunende diensten.

Centrale Amercœur

uitdagingen & strategie
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Talent aantrekken
Electrabel neemt specifieke 
initiatieven om de 
aanwervingsopportuniteiten te 
optimaliseren en potentieel talent 
bewust te maken van de activiteiten 
van de onderneming:

•  De kandidaten kunnen online 
kennisnemen van de  
openstaande vacatures en zich 
kandidaat stellen via de website  
www.electrabel.be/career.

•  Electrabel neemt deel aan het 
Nuclear Trainees Program van 
GDF SUEZ, dat jonge ingenieurs de 
kans biedt om gedurende een jaar 
een opleiding over kernenergie te 
volgen.

•  Electrabel biedt studenten en 
toekomstige kandidaten de 
mogelijkheid om te e-mailen – via 
haar website – met medewerkers 
van de onderneming. In 2010 
leverde dit instrument 405 concrete 
contacten op.

•  De onderneming voerde ook 
een procedure in waarmee de 
medewerkers talent kunnen 
aanbevelen voor een functie binnen 
de onderneming (254 kandidaturen 
ontvangen in 2010).

•  Stagiairs worden systematisch 
uitgenodigd voor een 
sollicitatiegesprek. In 2010 leidde 
deze gelegenheid eveneens tot 
enkele aanwervingen.

Een valoriserend kader 
voor het personeel
Beste werkgever van de sector

Vlerick Leuven Gent Management 
School en Vacature/Référence 
organiseerden een onderzoek om de 
“Most Wanted Companies 2010” – 
de werkgevers die de hoogste score 
behalen bij de Belgische werknemers 
– aan te duiden. Electrabel eindigde 
als zesde aantrekkelijkste werkgever 
en als eerste van de energiesector.

Persoonlijke ontwikkeling

De medewerkers van Electrabel en 
haar filialen kunnen gebruik maken 
van persoonlijke programma’s om hun 
loopbaan zelf te oriënteren en uit te 
bouwen. Zo werden in 2010 in België 
394 000 uren technische en algemene 
opleiding gegeven.

Met 6 900 opgeleide werknemers 
in 2010 bewijst de onderneming 
haar inspanningen op dat vlak. Het 
gemiddelde bedroeg 57 uur opleiding 
per persoon.

Mede dankzij deze opleidingen kon 
binnen Electrabel de helft van de 
openstaande vacatures worden 
ingevuld door interne kandidaturen.

Welzijn op het werk

Het project Welzijn op het Werk, 
gelanceerd in 2006, draagt 
bij tot de verbetering van de 
werkomstandigheden binnen 
Electrabel. Deze actie, die op de 
eerste plaats gebaseerd is op 
concrete vragen van de medewerkers, 
werd in 2010 voortgezet: reservering 
van crècheplaatsen, strijkdienst 
op kantoor… In de GDF SUEZ 
Tower, de nieuwe werkplaats sinds 
begin 2011 (zie pag. 40), werd een 
bedrijfsconciërgerie opgericht die een 
gamma van diensten en producten 
aanbiedt.
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Voor Electrabel staat duurzame ontwikkeling centraal in de bedrijfsstrategie. 
Haar ambitie bestaat erin om een verantwoordelijke groei te ontwikkelen, 
gebaseerd op haar vakgebieden: productie, verkoop en energiediensten. 

Interview met 
Bruno Defrasnes, 
Verantwoordelijke 
Duurzame Ontwikkeling 
Wat zijn de uitdagingen en 
de strategie van Electrabel 
op het vlak van duurzame 
ontwikkeling?

De bijzondere aandacht van de 
regulatoren en politici voor een 
drastische vermindering van de CO2-
uitstoot en de toenemende vraag van 
onze klanten om de energiekosten te 
verminderen, vertaalt zich vandaag 
in een sterke stijging van de inzet 
van hernieuwbare energie, het 
optimaliseren van de energie-efficiëntie 
en een groeiende interesse voor 
de gedecentraliseerde productie 
van elektriciteit en warmte. Deze 
ontwikkelingen zullen in de komende 
decennia ongetwijfeld belangrijke 
repercussies hebben op de wijze 
waarop we energie produceren en 
verbruiken. Anticiperen, zich aanpassen 
en de kansen grijpen die deze evolutie 
naar een koolstofarme maatschappij 
met zich meebrengt, is de prioriteit van 
ons plan “Samen voor minder CO2“. 
De strategie van duurzame energie 
die Electrabel aanhoudt, gaat evenwel 
verder dan de bezorgdheid om het 
milieu. Het draait om het zorgen voor 
het moeilijke evenwicht tussen energie 
zo breed mogelijk toegankelijk maken, 
zonder onderbreking en met respect 
voor de leefomgeving.

Is die bewustwording recent?

Milieu en duurzame ontwikkeling 
bekleedden altijd al een belangrijke 
plaats in onze onderneming. In 1995 
al – twee jaar voor de goedkeuring 
van het Protocol van Kyoto – hadden 
we concrete actieplannen klaar. In die 
tijd waren onze doelstellingen al erg 
duidelijk: meer elektriciteit produceren 
door minder primaire energie te 
verbruiken en geleidelijk hernieuwbare 
energieën ontwikkelen.

Welke balans maakt u 
daarvan op en welke concrete 
maatregelen hebt u genomen?

Sinds 1990 verbeterde Electrabel 
de energie-efficiëntie van haar 
productiepark met 25% en verminderde 
ze haar CO2-uitstoot met 50%. Dat 
is geen kleine prestatie: ze brengt 
ons aan de kop van de Europese 
energiebedrijven op het vlak van CO2-
uitstoot per geproduceerde kWh.

In 2008 beslisten we om onze 
inspanningen op te drijven met de 
uitwerking van een plan “Samen voor 
minder CO2“ met als horizon 2015, dat 
tien verbintenissen omvat (zie pag. 32).

Welke rol spelen de 
stakeholders in dit plan?

Aan de lancering van dit plan 
ging een contact vooraf met 
verschillende stakeholders, 
waaronder vertegenwoordigers 
van het verenigingsleven en de 
academische wereld. Zo konden 
we de pertinentie van onze acties 

en onze doelstellingen toetsen aan 
hun verwachtingen. Tegenover onze 
medewerkers ondersteunen we 
ons engagement met tal van acties 
om hen bewust te maken en een 
echte “duurzame“ bedrijfscultuur 
te creëren. We verbeterden ook de 
rapportering door te kiezen voor een 
internationaal erkende standaard: het 
Global Reporting Initiative. Tot slot zijn 
we een echte dialoog aangegaan met 
onze stakeholders met name door de 
oprichting van een Adviesraad voor 
Duurzame Ontwikkeling.

Een onderneming is op de eerste 
plaats gericht op haar industriële 
en commerciële activiteiten. 
Hoe verzoent u economische 
belangen met duurzame 
ontwikkeling?

Electrabel onderschrijft ten volle de 
ambitie van de GDF SUEZ Groep om 
een verantwoorde  groei te ontwikkelen 
door te anticiperen op de economische, 
ecologische en sociale overgang. Onze 
strategie op het vlak van duurzame 
ontwikkeling beoogt op de eerste 
plaats waarde te creëren voor de 
onderneming en haar klanten, door rond 
vier pijlers te werken:

•  ontwikkeling van nieuwe 
marktopportuniteiten;

•  controle van de risico’s door te 
anticiperen op externe veranderingen 
en reglementering;

•  binding van klanten en medewerkers 
dankzij een sterker, duurzamer en 
aantrekkelijker merk;

Duurzame Ontwikkeling 
centraal in de 
managementstrategie 

verantWoordeliJKheden & engageMenten
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•  kostenvermindering via een 
performantere productie en minder 
energieverbruik bij de dagelijkse 
activiteiten.

Hoe staat het met uw 
sociale en maatschappelijke 
verantwoordelijkheden?

Naast ons milieu-engagement, bestaat 
deze taak erin om betrokken te zijn bij 
de samenleving en bij te dragen tot het 
economische leven van het land, door 
te investeren en werkgelegenheid te 
creëren. We zijn ons ervan bewust dat 
onze medewerkers de grootste troef 
van de onderneming vormen. Daarom 
willen we bij de positionering van 
onze visie rond human resources drie 
grote uitdagingen voor ogen houden: 
integratie van diversiteiten, zorg voor de 
juiste competentie, op de juiste plaats 
en op het juiste moment en erkenning 
als een gegeerde referentiewerkgever. 

Electrabel wil, via mecenaat en 
partnerships, ook bijdragen aan 
verschillende initiatieven op het vlak van 
educatie, energiearmoede of milieu in 
België.

Zo integreren we de drie krachtlijnen 
van het beleid duurzame ontwikkeling 
van de GDF SUEZ Groep, zijnde 
duurzame ontwikkeling als:

•  bron voor de ontwikkeling van nieuwe 
markten;

•  hefboom om de aanvaarding en het 
voortduren van onze activiteiten te 
versterken;

•  belangrijke factor voor de aantrekking 
en de sociale samenhang.

Het departement Duurzame 
Ontwikkeling in de 
organisatie van Electrabel
Het departement Duurzame 
Ontwikkeling van Electrabel 
werd in 2007 opgericht en 
maakt deel uit van de Directie 
Strategie, Regulatoire Zaken 
en Duurzame Ontwikkeling. 
In nauwe samenwerking met 
de operationele entiteiten, de 
ondersteunende diensten en de 
lokale verantwoordelijken staat 
het departement in voor de 
implementatie van de strategie 
die door het Uitvoerend 
Comité wordt vastgelegd. Het 
departement legt zich ook 
toe op het aanmoedigen van 
een duurzame ontwikkeling-
reflex bij alle teams van de 
onderneming. Het telde 
eind 2010 zes voltijdse 
medewerkers.

GDF SUEZ Groep - Duurzame ontwikkeling rond drie pijlers 
Meer informatie: GDF SUEZ  
Verslag Duurzame Ontwikkeling 2010  
(www.gdfsuez.com).

 1

 2 3

Ontwikkeling

Aantrekking Maatschappelijke 
aanvaardbaarheid

Markten

Innoveren en anticiperen op 
de ontwikkeling van de markten

Werknemers ExtErnE partijEn

De duurzaamheid en de 
aanvaardbaarheid van onze 
activiteiten in de territoria 
waarborgen

De aantrekking, het professionalisme 
en de sociale cohesie van de Groep 

ontwikkelen

” Wij willen een 
verantwoorde groei 
ontwikkelen door 
te anticiperen op 
de economische, 
ecologische en sociale 
overgang.”

Bruno Defrasnes,  
Verantwoordelijke Duurzame Ontwikkeling 
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De stakeholders 
betrekken
Adviesraad voor Duurzame 
Ontwikkeling

In 2010 richtte Electrabel een 
Adviesraad voor Duurzame 
Ontwikkeling op, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de 
academische wereld (universiteiten), 
werkgeversorganisaties, vakbonden, 
verbruikersorganisaties, NGO’s… 
De Raad kwam voor de eerste keer 
samen in oktober 2010 en spitste 
zich toe op de evaluatie van de 
resultaten en de strategische koers 
van de onderneming op het vlak van 
duurzame ontwikkeling. De Raad, 
die betrokken is bij het stuurproces, 
maakte het Electrabel tevens mogelijk 
om te starten met de uitwerking 
van een oefening in materialiteit (zie 
pag. 30).

Wetenschappelijk Adviescomité

In 2009 had Electrabel al een 
Wetenschappelijk Adviescomité 
opgericht, dat bestaat uit managers 
van de Groep en vertegenwoordigers 
van de Belgische en internationale 
academische wereld. Het comité wil 
de ontwikkelingen op middellange 

en lange termijn op het gebied van 
energietechnologieën identificeren. 
In de loop van 2010 vergaderde het 
comité tweemaal.

Dialoog met de omwonenden en 
het grote publiek

In de loop van het afgelopen jaar 
zette Electrabel de acties die ze al 
voerde om in dialoog te treden met de 
omwonenden van haar installaties en 
het grote publiek, onverminderd voort: 
bezoek aan de elektriciteitscentrales 
(nucleair, hernieuwbare energie, 
STEG, pompcentrale…) – in 2010 
kregen de centrales 24 400 bezoekers 
over de vloer –, opendeurdagen, 
vergaderingen van de Klankbordraad 
en het “Comité de riverains” voor 
de kerncentrales Doel en Tihange, 
publicatie van informatiebladen…

In 2010 evalueerde de onderneming 
de opportuniteit om via de sociale 
media te communiceren met haar 
stakeholders en klanten.  
Dit leidde midden 2011 tot de 
lancering van haar project In Dialoog 
(www.indialoog.be) .

Betrokken werknemers

Werknemers worden steeds 
gevoeliger voor het aspect 
duurzame ontwikkeling van de 
onderneming, met name op het vlak 
van milieuvriendelijkheid, diversiteit, 
opleiding en employabiliteit. In 
2010 legde Electrabel zich verder 
toe op de verankering van een 
duurzame ontwikkelingscultuur 
via communicatie-instrumenten, 
evenementen en de publicatie van 
een nieuwsbrief (zie pag. 39).

Onderzoek en Innovatie, 
kernelement in de 
ontwikkeling van de 
onderneming 
Electrabel werkte een 
toekomstgericht onderzoek en 
innovatieprogramma uit om op 
een pragmatische manier te 
beantwoorden aan de nieuwe 
energienoden en -uitdagingen 
waaraan de markt het hoofd moet 
bieden, zowel op het vlak van 
energieverbruik als -productie. 
Oplossingen voor de klanten 
inzake duurzame mobiliteit, slimme 
netwerken en decentrale productie 

Transparantie  
en dialoog  
met de stakeholders 
Een kwaliteitsvolle dialoog onderhouden met haar stakeholders, met name op het 
vlak van duurzame ontwikkeling, is een primordiale uitdaging voor de onderneming. 
Electrabel heeft partnerships en methodologische instrumenten ingevoerd om dit 
participatief beleid concreet te maken. 

verantWoordeliJKheden & engageMenten
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of opslag worden bestudeerd. 
Voor de productie concentreren de 
inspanningen zich op technologieën die 
zorgen voor een sterke vermindering 
van de CO2-uitstoot van haar park (zie 
pag. 42). 

De onderzoekservaring die in 
de hele GDF SUEZ Groep werd 
opgebouwd, speelt een belangrijke rol 
in de uitvoering van het programma 
Onderzoek & Innovatie (O&I). In 2010 
telden de 9 onderzoekscentra van de 
Groep zowat 1 100 medewerkers, 
waarvan 257 bij Laborelec, het 
technisch en wetenschappelijk 
competentiecentrum van Electrabel.

Universiteiten: 
sleutelpartners voor het 
onderzoek 
Het O&I-programma van de 
onderneming doet beroep op de 
belangrijkste Belgische universiteiten 
en ondersteunt op die manier het 
onderzoek dat zij verrichten. Dit 
beleid maakt het mogelijk om zowel 
het onderzoek en de innovatie te 
optimaliseren op domeinen die 
strategisch van belang zijn voor de 
onderneming, als om de positionering 
van de Belgische universitaire centra te 
versterken. De structurele versterking 
van de banden tussen de industriële en 
academische wereld, maakt eveneens 
deel uit van de kerndoelstellingen. 

In 2010 tekende Electrabel 
meerjarige kaderovereenkomsten 
met de acht belangrijkste Belgische 
universiteiten. Naast de bevordering 
van het onderzoek, stimuleren de 
overeenkomsten het onthaal van 
stagestudenten in de onderneming, 
het ondersteunen van eindwerken en 
doctoraten, evenals de medewerking 
van personeelsleden aan cursussen, 
voordrachten en case studies.

Elke raamovereenkomst wordt begeleid 
door een interfacultair Beheerscomité 
bestaande uit vertegenwoordigers van 
de universiteit en Electrabel, met als 
doel de samenwerking tussen beide 
partijen te ondersteunen en te sturen 
met het oog op een win-win situatie.

In 2010 en begin 2011 werden talrijke 
onderzoeksovereenkomsten afgesloten 
waarvan de voornaamste betrekking 
hebben op volgende onderwerpen:

1.  Realisatie van een inventaris 
van de types biomassa en 
conversietechnologieën, met de 
Universiteit Gent (UGent).

2.  Uurberekening van de CO2-uitstoot 
per kWh die wordt geproduceerd 
door het productiepark, met behulp 
van de Life Cycle Assessment-
benadering, met de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB).

3.  Studie van de psychologische en 
sociale aspecten van de inplanting 

van windparken in Vlaanderen en 
Wallonië, met respectievelijk de 
Universiteit Antwerpen (UA) en de 
Universiteit van Luik (ULg).

4.  Meting en modelvorming van 
de natuurlijke verlichting in de 
gebouwen, met de Université 
Catholique de Louvain (UCL).

5.  Optimalisering van de 
energieregeling van gebouwen, met 
de Universiteit van Bergen (UMons).

6.  Keuze van de meest geschikte 
en innovatieve instrumenten 
voor de bevordering van rationeel 
energiegebruik, met de Université 
Libre de Bruxelles (ULB) en de 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL).

7.  Begeleiding van een pilootproject 
rond het gebruik van elektrische 
voertuigen, met de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB). 

8.  De energiearmoede in België 
begrijpen en beter bevatten, met de 
Universiteit Antwerpen (UA) en de 
Université Libre de Bruxelles (ULB).

De onderzoekteams groeperen 
medewerkers van Electrabel, Laborelec 
en de universiteiten, die nauw 
samenwerken en waken over een goed 
verloop van het project. 

“De Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling waarvan ik 
voorzitter ben, werd opgericht in 2010 en heeft tot doel 
om, in alle onafhankelijkheid, de resultaten te evalueren die 
door Electrabel werden geboekt in het kader van haar plan 
“Samen voor minder CO2“, opgestart in november 2008. 
Naast die controleopdracht biedt onze Raad Electrabel 
een constructieve begeleiding aan zodat de onderneming 

nieuwe doelstellingen kan vastleggen op het vlak van duur-
zame ontwikkeling. In dat verband gaan we onze reflectie 
met name richten op onderwerpen zoals mobiliteit, verbe-
tering van de energierendementen, hernieuwbare energie 
en energiearmoede. Wij willen dat alle stakeholders aan dit 
proces deelnemen en we zullen onze inspanningen in die 
zin voortzetten.” 

“Mobiliteit, 
energierendementen, 

hernieuwbare energie en 
energiearmoede staan 

centraal in onze reflectie!”

Baron Tony Vandeputte, Voorzitter van de Adviesraad voor 
Duurzame Ontwikkeling van Electrabel
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Om de verwachtingen van haar stakeholders beter te begrijpen, is Electrabel 
in 2010 gestart met een oefening inzake materialiteit. De indicaties die 
deze oefening oplevert, zijn een belangrijke steun bij het vastleggen van de 
strategische oriëntaties op het vlak van duurzame ontwikkeling. 

AS 1 - MArkten 
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Omschrijving

Energie-efficiëntie Alle oplossingen om energie te besparen die aan de 
klanten worden aangeboden om hen te helpen hun 
koolstofvoetafdruk (CO2) te verminderen

CO2-arme oplossingen Steunverlening aan de klanten om zelf CO2-arme 
energie te produceren (PV, biomassa, wind, 
warmtekracht …) of groene stroom te kopen bij 
Electrabel

Diensten aan de klant Een hoog kwaliteitsniveau bereiken bij de levering van 
producten en diensten, klachten voorkomen, gevat 
antwoorden en helpen om slimmer te verbruiken

Continuïteit van de bevoorrading Energie voor iedereen toegankelijk maken, op elk 
ogenblik en elke plaats

Groene mobiliteit Het gebruik van elektriciteit en aardgas voor het 
vervoer bevorderen 

Onderzoek & Innovatie O&I op het vlak van technologieën van betekenis voor 
de markt 

Oefening  
in materialiteit

De belangrijkste elementen 
voortkomend uit deze evolutieve 
oefening situeren zich op drie niveaus:

• De prioriteiten Duurzame 
Ontwikkeling van de GDF SUEZ 
Groep, samengebracht rond de drie 
assen van haar beleid ter zake (zie 
pag. 27), die gemeenschappelijk zijn 
voor alle entiteiten van de Groep.

• De onderwerpen waarop Electrabel 
een bijzonder accent legt in het 
kader van haar beleid duurzame 

ontwikkeling (plan “Samen voor 
minder CO2“). Ze staan centraal in de 
strategische uitdagingen en creëren 
waarde voor de onderneming en haar 
stakeholders. 

• De belangrijke thema’s waarop 
de stakeholders verenigd binnen 
de Adviesraad voor Duurzame 
Ontwikkeling (zie pag. 28), in eerste 
instantie de aandacht willen richten.

WKK-eenheid Lanxess Rubber

verantWoordeliJKheden & engageMenten
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AS 2 - eXterne PArtIJen
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Omschrijving

Georganiseerde/open dialoog Gestructureerde reactiviteit en transparante dialoog met alle 
stakeholders. Omvat de lokale aanvaarding van projecten

Industriële veiligheid Veiligheid van de installaties (inbegrepen nucleaire), impact 
op de omgeving en het individu, de gebruikers en derden 

Rendement van het 
productiepark

Omvat alle maatregelen gericht op het verminderen van 
de koolstofvoetafdruk van het productiepark, inbegrepen 
de efficiëntie van de productie en de optimalisering van de 
energiemix 

Capaciteit hernieuwbare 
energie

Capaciteit van het productiepark op basis van windkracht, 
biomassa, zonne-energie en waterkracht

Milieubeheer Alle invloeden (andere dan CO2) van de productieactiviteiten 
op de verontreiniging van de lucht, de bodem, het water 
en de biodiversiteit; de ingevoerde beheerssystemen (ISO, 
EMAS)

Onderzoek & Innovatie O&I op het vlak van milieuvriendelijke technologieën voor 
het productiepark

Sociaal engagement Middelen van de onderneming investeren in 
programma’s gericht op een verbetering van de sociale 
maatschappelijke levensaspecten (opleiding, cultuur…)

Energiearmoede Initiatieven die de toegang tot energie bevorderen voor de 
meest behoevenden en de minst bedeelden 

Ethisch gedrag Een gedrag vertonen dat overeenstemt met de aanvaarde 
principes van goed handelen en zich correct opstellen 
op het vlak van commerciële relaties, marketing, 
communicatie, aankopen, concurrentie, respect van de 
regelgeving en rechten van de mens 

AS 3 - WerkneMerS

De aantrekking, het 
professionalisme en 
de sociale cohesie 
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Omschrijving

Strategie en Governance Duurzame ontwikkeling is ingebed in de ondernemingsstrategie, 
evenals in de waarden, de cultuur, de doelstellingen, de 
beslissingsprocessen, de rapportering en de controle

Mobilisatie van de 
werknemers

Alle initiatieven die worden genomen om de werknemers te 
mobiliseren zodat ze deelnemen aan de inspanningen om de 
CO2-uitstoot bij hun dagelijkse activiteiten te verminderen

Competenties en 
talenten

De werknemers de mogelijkheid bieden om hun competenties 
te ontwikkelen, deel te nemen aan opleidingen en hun 
loopbaan uit te bouwen. De onderneming positioneren als een 
aantrekkelijke werkgever, die de beste omstandigheden voor 
ontwikkeling biedt en talenten beloont 

Veiligheid en gezondheid Beperken van de schadelijke gevolgen op de gezondheid van 
de energieproductie en de levering van producten en diensten 
door de organisatie

Evenwicht werk/
privéleven

De werknemers duurzame arbeidsomstandigheden aanbieden 
verenigbaar met een evenwichtig privé-leven

Non-discriminatie op het 
werk

De principes van diversiteit en gelijkheid van kansen (geslacht, 
leeftijd, afkomst) toepassen bij de aanwerving, de integratie of 
de bevordering van werknemers
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een plan, tien engagementen

Samen voor 
minder CO2
Het plan “Samen voor minder CO2“, gelanceerd in 2008, wordt geconcretiseerd 
door tien engagementen die een vermindering van de emissies tegen 2015 beogen 
en die betrekking hebben op het productiepark, klantendiensten en ondersteunende 
activiteiten in België. Via een nieuwsbrief Duurzame Ontwikkeling en haar website 
informeert Electrabel haar stakeholders regelmatig over de gerealiseerde projecten 
en de reeds geboekte resultaten.

Beschikken over voldoende 
productiemiddelen met 
hernieuwbare energie om 
het totale verbruik van een miljoen 
gezinnen te dekken tegen 2015.

De productie uit hernieuwbare 
energiebronnen bedroeg 1,72 TWh 
in 2010, ofwel het equivalent van het 
verbruik van 491 000 gezinnen.

1

500 miljoen euro investeren, 
tegen 2015, om de energie-
efficiëntie van de klassieke 
centrales te blijven 
verbeteren en haar CO2-
voetafdruk te verlagen.

Op 3 jaar tijd verminderde de 
specifieke uitstoot van het klassieke 
productiepark met 13% en verbeterde 
zijn energierendement met 7,5%.

2

Een duurzamere productie
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Algemeen heeft het park zijn CO2-uitstoot met 4,5 miljoen ton verminderd sinds 
2007, bij constante elektriciteitsproductie.

De beperking van 
de milieu-impact van 
de productieactiviteiten 
voortzetten.

De vervuilende uitstoot van NOx, 
SO2 en fijn stof is met respectievelijk 
57%, 89% en 73% verminderd in 
vergelijking met 2007. 

Uitwerking van een globaal plan voor 
water, afval en bodemverontreiniging.

3
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Een geëngageerde aanpak

Een dialoog voeren met de 
stakeholders in alle openheid.

Electrabel richtte een Adviesraad 
voor Duurzame Ontwikkeling op. Ze 
heeft tevens haar resultaten laten 
certificeren (27 KPI) door een externe 
instelling.

De CO2-uitstoot van de 
dagelijkse activiteiten met 21% 
verminderen tegen 2011.

In de periode 2007-2010 
verminderde de onderneming haar 
CO2-uitstoot met 23% op het vlak 
van gebouwen, mobiliteit en papier.

Onderzoek en Innovatie 
stimuleren naar technologieën 
die bijdragen aan de strijd tegen 
de klimaatverandering.

Electrabel definieerde een nieuwe 
portfolio van onderzoeksprojecten en 
sloot acht raamakkoorden af met de 
voornaamste Belgische universiteiten. 

8 109

“ Duurzame 
ontwikkeling is 
een ontwikkeling 
die voorziet in de 
behoeften van de 
huidige generatie 
zonder daarbij de 
behoeften van 
de toekomstige 
generaties in 
gevaar te brengen.” 
Deze internationaal aanvaarde 
definitie is een uittreksel uit het 
rapport “Our Common Future“, 
ook gekend onder de naam 
“Brundtland Rapport“ (1987).

De klanten bijstaan 
om hen in staat te stellen 
hun energieverbruik te 
verminderen.

Meer dan 70 000 retailklanten en 4 000 
ondernemingen maakten gebruik van 
de producten en online instrumenten 
om hun energieverbruik te beheren en 
te beperken.

4

Krachten bundelen

6

Samenwerken met de 
klanten opdat ze zelf 
milieuvriendelijkere 
energie produceren en 
tegelijk hun energie-uitgaven 
verminderen.

De laatste drie jaar werd 90 MW 
duurzame productiecapaciteit 
geïnstalleerd bij de industriële klanten 
en kozen 140 000 residentiële klanten 
voor aardgas als verwarmingsbron.

5

Mobiliteit op basis van aardgas 
en elektriciteit stimuleren.

In 2010 voortzetting van onderzoek, 
testen en promotie van schone 
voertuigen (CNG en elektrisch).

7
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De klanten gecertificeerde 
100% groene energie 
leveren, geproduceerd door 
productiemiddelen met 
hernieuwbare energiebronnen: 
wind, waterkracht, fotovoltaïsch 
en biomassa.

Eind 2010 hadden 473 000 residentiële 
klanten een GroenPlus contract 
ondertekend (100% groene elektriciteit, 
geproduceerd in België).



De klant  
op de eerste plaats
Als partner van haar klanten ondersteunt Electrabel hun projecten door 
een betrouwbare en regelmatige energiebevoorrading te verzekeren. Om 
hen te helpen om slimmer energie te verbruiken, biedt de onderneming 
ook producten en diensten op maat van elk profiel aan.

Customer Care
In 2010 startte Electrabel een grote 
campagne met Customer Care 
als thema. Ze vloeit voort uit een 
nieuwe vorm van klantenbenadering 
die haar medewerkers stap voor 
stap hebben verankerd in de 
bedrijfscultuur, om de klanten 
beter te bedienen in de nieuwe 
context van de vrije energiemarkt. 
De campagne accentueert vijf 
concrete verbintenissen ten 
aanzien van de retailklanten. 
Voor haar businessklanten heeft 
de onderneming zich bovendien 
toegespitst op drie prioritaire 
domeinen.

Aanvullend bij de maatregelen 
die zijn opgenomen in het plan 
voor duurzame ontwikkeling van 
de onderneming, versterken deze 
verbintenissen haar klantgerichte 
strategie.

In die optiek aarzelde Electrabel ook 
niet om in 2010 een intentieverklaring 
te ondertekenen, waarmee ze zich 
engageert om haar klantrelatie te 
optimaliseren, een actie die werd 
ingeluid door een uitzending van 
“Peeters & Pichal” op Radio 1 
(VRT). Midden 2011 ondertekenden 
Electrabel en twintig andere 
ondernemingen het charter voor 
klantvriendelijkheid.

Om de draagwijdte van het Customer 
Care-project te optimaliseren 
informeerde Electrabel al haar klanten 

via een individuele brief ondertekend 
door de CEO.

Nieuwe contactpunten 

Na de opening van de Electrabel 
shop in Antwerpen in 2009, 
openden in 2010 twee nieuwe 
shops in Brussel en in Namen. 
Deze drie contactpunten, opgezet 
om de klantrelatie te versterken en 
oplossingen op maat aan te bieden, 
verwelkomden in 2010 per maand 
8 000 à 9 000 bezoekers. 

Begin 2011 lanceerde Electrabel 
ook “Electrabel Mobile”, een 
toepassing die gratis gedownload 
kan worden op een smartphone. 
Dankzij deze toepassing kan de klant 
nog sneller contact opnemen met de 
onderneming. 

Dit nieuwe kanaal vormt een 
aanvulling op de vele bestaande 
contactmogelijlkheden: een 
Energielijn (3,25 miljoen telefonische 
oproepen in 2010), een website 
(300 000 bezoekers per maand in 
2010; sectie privé), een veertigtal 
contactpunten in de bpost-kantoren 
en een netwerk van 2 600 erkende 
Electrabel-partners. 

N-Allo 

Als eerste contactpunt voor 
veel klanten speelt het Contact 
Center N-Allo van Electrabel een 
doorslaggevende rol. In 2010 
ontving dit platform, dat zowat 
1 100 medewerkers telde in België 

(verspreid over zes sites) meer dan 
3,8 miljoen oproepen. 

Een jury van internationale experts in 
business intelligence (BI) bekroonde 
N-Allo overigens voor zijn ingenieuze 
toepassing van BI (exploitatie van 
gegevensbanken) met de “Vision 
Award for Business Impact” in de 
categorie Private Sector.

Betalen in enkele muisklikken 

Sinds 2010 biedt Electrabel haar 
residentiële en professionele 
klanten een online facturatie- en 
betaalsysteem aan: Zoomit. Het gaat 
om een gratis toepassing waarmee 
de klant zijn facturen elektronisch 
ontvangt, raadpleegt en betaalt. 
Doelstelling is dat op vijf jaar tijd 50% 
van de klanten zonder domiciliëring 
voor Zoomit kiezen. 

Sinds begin 2011 krijgen de klanten 
bovendien een nieuwe, transparantere 
en begrijpelijkere factuur en ze 
hebben de mogelijkheid om een 
verhuizing snel en gemakkelijk via 
internet te regelen.

Dankzij het nieuwe aanbod 
“ServicePlus”, gelanceerd begin 
2011, kunnen de residentiële klanten 
gebruik maken van een service die 
energie, onderhoud en herstelling van 
de installaties gedurende twee jaar 
omvat. 

verantWoordeliJKheden & engageMenten
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“We trachten onze klanten steeds beter te bedienen. Onze 
doelstelling? Hen het leven vereenvoudigen en hen helpen 
om de juiste keuzes te maken op het vlak van energie. Met 
vijf engagementen naar onze retailklanten en drie state-
ments voor onze businessklanten, die we in 2010 lanceer-
den, zijn we erin geslaagd om een unieke rode draad in te 
voeren. Om deze drive in de dagelijkse activiteiten te veran-

keren en onze medewerkers toe te laten hun rol van ambas-
sadeur op een optimale wijze te vervullen, hebben we een 
omvangrijk intern plan “We Care” opgestart. We zijn ons er 
immers van bewust dat elke dienst, elke medewerker een 
belangrijke bijdrage levert aan dit permanente verbeterings-
proces.” 

“Met We Care engageren al 
onze medewerkers zich.”

Bénédicte Lefèvre,  
Verantwoordelijke Marketing

Customer Care :  
5 verbintenissen
voor de residentiële en professionele klanten

1.  Een antwoord binnen 
de minuut 

Klanten die de Energielijn bellen, 
krijgen uiterlijk binnen de minuut 
nadat ze hun keuze hebben 
gemaakt, een operator aan de 
lijn.

Doelstelling: 80%  
Resultaat mei 2011: 88%

E-mails worden binnen 2 
werkdagen beantwoord.

Doelstelling: 80% 
Resultaat mei 2011: 81%

2.  Minder 
administratieve 
rompslomp

Verschillende online toepassingen 
zorgen voor een administratieve 
vereenvoudiging en minder 
papierwerk.

3.  Problemen aangepakt 
bij het eerste contact

Energiespecialisten helpen 
de klanten vanaf hun eerste 
telefonische oproep of bezoek.

Doelstelling: 90%  
Resultaat mei 2011: 92%

4.  Klanten helpen om 
slimmer te verbruiken 

Verschillende online instrumenten, 
diensten en advies op maat 
helpen de klanten om energie te 
besparen.

5.  De mening van de 
klanten is belangrijk 

De onderneming gebruikt 
de feedback van de klanten 
(via internet, telefoon, 
tevredenheidsonderzoeken…) 
om de aangeboden diensten 
en producten permanent te 
verbeteren.

Customer Care :  
3 statements 
voor de businessklanten

1.  Experts ten dienste van 
de klant

Terbeschikkingstelling van teams van 
specialisten voor grote bedrijven en 
een commercieel team voor KMO’s.

2.  Bevoorradingszekerheid
Nooddienst “Energy 24/24”, 24 uur 
per dag telefonisch bereikbaar en 
interventies ter plaatse binnen 4 uur 
in geval van stroompanne.

3.  Toegankelijke informatie, 
persoonlijke service

Transparante facturatie, toegankelijk 
via de Customer Area en verstrekking 
van alle noodzakelijke informatie via 
verschillende communicatiekanalen. 

Meer informatie op www.electrabel.be.
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Meer dan 9 op de 10 klanten 
tevreden

Volgens herhaalde 
tevredenheidsonderzoeken, 
uitgevoerd door de onderneming 
in samenwerking met een extern 
agentschap – telefoonenquête bij 
twee- tot drieduizend klanten –, 
verklaarden in 2010 gemiddeld 
meer dan negen op de tien retail- 
en businessklanten dat ze over 
het algemeen tevreden waren 
over Electrabel. Prijsmaatregelen 
en de berichtgeving over de 
onderneming in de media verklaren de 
schommelingen van deze parameter. 

Naast deze algemene 
tevredenheidsmeting beschikt 
Electrabel over een specifieke 
opvolging van de tevredenheid op het 
gebied van onder andere de kwaliteit 
van de dienstverlening, de prijzen of 
het aanbod producten en diensten. 
Al deze parameters zijn gegroepeerd 
in de klantentevredenheidsindex 
(Customer Satisfaction Index) die 
een van de voornaamste prestatie-
indicatoren is die de onderneming 
regelmatig volgt. 

De tevredenheidsgraad laat zich 
ook meten door het dalende 
aantal klachten. In 2010 ontving de 
onderneming 40 000 klachten (45% 
via internet, 30% telefonisch, 22% via 
de post of fax, 2% via de Electrabel-
partners, 1% langs andere kanalen), 
een daling met 23% in vergelijking 
met 2009. Bovendien kon ze voor 
75% van de klachten binnen een 
week een oplossing aanreiken. 

Daarnaast publiceerde de CWaPE 
in 2010 een rapport over het aantal 
klachten per energieleverancier in 
Wallonië. Daaruit bleek dat Electrabel 
veel minder klachten ontving 
(18 voor 100 000 klanten) dan haar 
concurrenten (26 tot 59 per 100 000 
klanten). 

De Ombudsdienst voor Energie, 
operationeel sinds 2010, behandelt 
de klachten betreffende de gas- en 
elektriciteitssector en komt tussen in 
geschillen tussen de eindafnemers 
en de sector. De klanten van 
energieleveranciers kunnen een 
beroep doen op deze dienst voor 
problemen in verband met hun 
factuur, de dienstverlening, onjuiste 
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Algemene tevredenheid van de Electrabel-klant
% klanten die tevreden, zeer tevreden of uiterst tevreden zijn; K = kwartaal

vergoedingen… In 2010 noteerde 
deze instantie 1 514 klachten over 
Electrabel (42% van het totaal aantal 
klachten, terwijl haar marktaandeel 
65% bedraagt).

Een gediversifieerd 
aanbod dat tegemoet 
komt aan de 
verwachtingen van de 
klant 
Krachtens haar engagementen die 
zijn opgenomen in het plan “Samen 
voor minder CO2“ en het Customer 
Care-plan, verbindt Electrabel zich 
ertoe om haar klanten te helpen om 
hun verbruik, hun energie-uitgaven 
en hun ecologische voetafdruk te 
verminderen. 

Minder energie verbruiken

Met behulp van een reeks 
instrumenten en diensten, die 
gedeeltelijk online te gebruiken 
zijn (www.electrabel.be), kunnen 
de klanten hun energieverbruik 
verminderen, opvolgen en beheren. 

In 2010 leverde Electrabel bijna  
400 producten die ontwikkeld 
zijn om het energieverbruik te 
verminderen aan industriële klanten 
en KMO’s. De instrumenten online 
werden door 4 000 industriële 
klanten geraadpleegd (een stijging 
met 10% in vergelijking met 2009). 
76 000 residentiële en professionele 
klanten deden eveneens een beroep 
op de diensten om energie te 
besparen. 

In 2010 concretiseerde Electrabel een 
eerste Smart Savings Partnership 
met de onderneming Van de 
Velde en ze ondertekende twintig 
nieuwe contracten met andere 
ondernemingen. Doelstelling van de 
actie: alle mogelijkheden om energie 
te besparen bij de klant nauwkeurig 
bepalen en hem helpen om ze in de 
praktijk om te zetten. 

Om haar klanten te informeren over 
de energiebesparingsmiddelen 
verspreidt Electrabel ook een aantal 
gratis magazines: 

“Energiek” voor de residentiële 
klanten; 

“Ondernemen met energie” voor de 
professionele klanten en KMO’s; 

“Energy News” voor grote bedrijven 
en openbare instellingen.
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” Met haar programma 
Smart Savings 
Partnership, helpt 
Electrabel ons om 
minder te verbruiken.”

Carlo Roman, Operational Manager  
van de brouwerij Roman in Mater (Oudenaarde)

“Het Smart Savings Partnership van Electrabel brengt ener-
gie-efficiëntie voor bedrijven zoals het onze binnen handbe-
reik. Door een analytische, cijfermatige aanpak neemt men 
actie op basis van concrete cijfers zoals energieverliezen, 
besparingsmogelijkheden, voorziene investeringen en te-

rugverdientijd. Die pragmatische aanpak past helemaal bij 
onze doelstelling: samen streven naar meer energie-effici-
entie in ons bedrijf. Wie ondanks stijgende energieprijzen 
en strengere milieunormen sterk wil staan, moet immers 
investeren in duurzame processen.“ 

Zelf duurzame energie 
produceren

Electrabel stelt haar expertise ter 
beschikking van klanten die ervoor 
kiezen om zelf autonome installaties 
te voorzien voor de productie van 
elektriciteit of warmte. 

Sinds 2008 heeft de onderneming 
een twintigtal contracten afgesloten 
met industriële klanten voor de 
ontwikkeling van nieuwe projecten 
(windenergie, fotovoltaïsche 
installaties en warmtekracht). Deze 
partnerschappen vertegenwoordigen 
een totale productiecapaciteit van 

90 MW (47 MW in 2010) en een 
besparing van CO2-uitstoot met 
ongeveer 130 kiloton per jaar. In 
2010 heeft de onderneming met 
Volvo Cars in Gent, DS Textile 
in Dendermonde en Bekaert in 
Zwevegem windturbineparken 
afgewerkt of opgestart. Ze verlengde 
ook haar samenwerking met Ineos 
Phenol (warmtekracht) en Isvag 
(energierecuperatie). 

Deze dynamiek heeft Electrabel 
ook aangezet om voor omvangrijke 
industriële projecten samen te 
werken. Drie eenheden kwamen 
officieel in gebruik in 2010. 

•  De nieuwe centrale Knippegroen, 
gelegen op de site van ArcelorMittal 
in Gent (305 MW), die met hoog 
rendement de hoogovengassen 
en de convertorgassen uit de 
staalproductie van ArcelorMittal 
verbrandt.

•  Een tweede warmtekrachteenheid 
op de site van Evonik Degussa  
(42 MW) in de haven van 
Antwerpen (in partnership met 
E.ON en het chemiebedrijf).

•  De warmtekrachteenheid van 
Lanxess Rubber in Zwijndrecht  
(58 MW).

Tijdens de periode 2008-2010 
registreerde de onderneming tevens 
135 000 nieuwe aardgasaansluitingen 
voor de verwarming bij residentiële 
klanten (42 000 in 2010). Dankzij deze 
evolutie wordt, in vergelijking met het 
klassieke verwarmingssysteem met 
stookolie, jaarlijks naar schatting  
280 kiloton CO2-uitstoot vermeden. 

Om haar klanten te helpen om de 
juiste keuzes te maken op het vlak 
van verwarming, publiceerde de 
onderneming een e-Verwarmingsgids 
op haar website.

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010 | Electrabel | 37

WKK-eenheid Evonik Degussa



aardgas rijden. Door de lage CO2-
uitstoot van haar productiepark  
(177 gram CO2/kWh), beschikt 
ze over een belangrijke troef voor 
de bevoorrading van elektrische 
voertuigen. Voertuigen op aardgas 
stoten minder CO2 uit dan thermische 
wagens en hun balans met betrekking 
tot NOx- en fijn stofemissies is positief. 

Samengeperst aardgas in 
ontwikkeling

Electrabel beschikt over drie 
aardgastankstations in Antwerpen, 
Brugge en Mechelen. In 2010 
verbruikten de vlootbeheerders 
en privéklanten 75 000 kilogram 
samengeperst aardgas (CNG) in de 
drie stations (dubbel zoveel als in 
2009). Dit gecumuleerde verbruik 
stemt overeen met 1,2 miljoen 
afgelegde kilometers, goed voor bijna 
27 ton minder CO2-uitstoot.

In 2010 startte de onderneming 
onderhandelingen met een vijftiental 
vlootbeheerders om hen aan te 
moedigen om over te schakelen 
op samengeperst aardgas. Ze 
concretiseerde drie nieuwe 
samenwerkingsovereenkomsten met 
Belgacom, het OCMW van Mechelen 
en DHL, voor de bevoorrading van 
hun wagenpark in haar tankstations.

Zestien medewerkers van de 
onderneming wisselden hun klassieke 
thermische wagen in voor een nieuwe 
Volkswagen Passat Ecofuel, die op de 
eerste plaats en bijna uitsluitend op 
aardgas rijdt. 

De komst van elektrische 
voertuigen voorbereiden

Het elektrisch voertuig is op komst. 
Electrabel verwacht een doorbraak 
vanaf 2012 en ze bereidt zich voor 
op deze verandering. In 2010 zette 
de onderneming haar samenwerking 
verder met Ford en Green Propulsion 
voor de ombouw van een Ford 

Mondeo Break in een oplaadbaar 
hybride voertuig dat elektriciteit en 
aardgas combineert met benzine als 
aanvulling. 

Naast het stimuleren van 
onderzoek en ontwikkeling rond 
deze veelbelovende technologie, 
ontwikkelt Electrabel ook haar kennis 
over het opladen van voertuigen 
met het oog op een commercieel 

aanbod aan haar klanten. Ze test 
vier elektrische nutsvoertuigen bij 
Cofely Services en Fabricom en vier 
medewerkers pendelen met een 
elektrische Peugeot Ion. Ze laden 
thuis of op bureel op en volgen daarbij 
verschillende scenario’s. Deze test zal 
uitgebreid worden tot tien personen 
en een jaar lopen.

Tenslotte speelt de onderneming een 
actieve rol in het maatschappelijk 
debat over elektrische voertuigen 
en de aanpassing van systemen 
nodig voor een invoering op grote 
schaal. In mei 2011 ondertekende ze 
het charter van het VBO, waarbij ze 
de intentie verklaart om meer dan 
100 elektrische voertuigen in haar 
wagenpark op te nemen tegen 2014.

Voor groene energie 
kiezen
Electrabel biedt speciale 
formules voor groene energie 
aan voor alle klantencategorieën 
(zie www.electrabel.be). Met 
de productiecapaciteiten voor 
hernieuwbare energie van de 
onderneming en van de GDF SUEZ 
Groep (459 MW in België en meer 
dan 6 000 MW in Europa) kan ze grote 
volumes groene energie leveren. Om 
tegemoet te komen aan een stijgende 
vraag van haar klanten, moet de 
onderneming niettemin akkoorden 
afsluiten met andere operatoren 
en die volumes aanvullen met de 
aankoop van groene stroom met 
garanties van oorsprong op de markt. 

Electrabel sloot zo een akkoord 
af met de vennootschap Belwind 
voor de aankoop van de elektriciteit 
die geproduceerd wordt door het 
Belwind-offshore windturbinepark van 
165 MW, dat eind 2010 operationeel 
werd (geraamde productie van  
540 GWh/jaar). De commercialisering 
van die groene stroom startte in de 
loop van 2011. 

Gecertificeerde 100% groene 
stroom 

Eind 2010 genoten 542 000 
retailklanten (gezinnen en 
professionele klanten) een GroenPlus 
of Professional Groen contract voor 
de levering van 100% hernieuwbare 
elektriciteit, die voornamelijk 
door Electrabel in België wordt 
geproduceerd. De onafhankelijke 
instantie Vinçotte valideert elk jaar 
de volumes en de herkomst van deze 
groene elektriciteit.

Aan haar industriële klanten en 
openbare instellingen leverde de 
onderneming in 2010 3,6 TWh groene 
elektriciteit AlpEnergie. De herkomst 
van deze elektriciteit, afkomstig 
van de waterkrachtcentrales van de 
GDF SUEZ Groep in Frankrijk, wordt 
gecertificeerd door de Technischer 
Überwachungs-Verein (TÜV). 

Rijden op elektriciteit  
of aardgas 
Electrabel moedigt het gebruik aan 
van voertuigen die op elektriciteit of 

VerkooP VAn groene 
elektrIcIteIt In BelgIë 

2008 2009 2010

Contracten residentieel 98 000 321 000 473 000

Contracten professioneel 3 500 33 000 69 000

Volume AlpEnergie 2,3 TWh 3,7 TWh 3,6 TWh
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Intern het voorbeeld 
geven
Electrabel besteedt bijzondere 
aandacht aan de interne verankering 
van een cultuur van duurzame 
ontwikkeling en het mobiliseren en 
sensibiliseren van haar medewerkers. 
Door intern dezelfde energie- en 
koolstofbesparende maatregelen toe 
te passen die de onderneming haar 
klanten aanbeveelt, zijn zij de beste 
ambassadeurs om haar beleid kracht 
bij te zetten. 

In een peiling van het magazine 
Jobat uitgevoerd bij 4 000 Vlamingen 
belandde Electrabel op de vierde 
plaats van de bedrijven in België, over 
de verschillende sectoren heen, die 
de grootste inspanningen leveren op 
het vlak van duurzaam ondernemen. 
In de categorie ‘energie’ eindigde ze 
op de tweede plaats. Dit resultaat 
betekende een erkenning van het 
engagement van de medewerkers.

Interne doelstellingen

In het plan “Samen voor minder 
CO2“ verbinden Electrabel en haar 
werknemers zich ertoe om de uitstoot 
van CO2 die voortvloeit uit hun 
dagelijkse activiteiten te verminderen.

In 2007 veroorzaakten die activiteiten 
bijna 40 000 ton CO2. Het interne 
actieplan van de onderneming, 
opgebouwd rond drie domeinen, 

namelijk het energieverbruik van 
de gebouwen, aankoopbeleid en 
mobiliteit, mikte op een vermindering 
met 8 400 ton tegen eind 2010, ofwel 
21% van de totale uitstoot. 

Door haar actie te concentreren 
op elk van de drie domeinen 
bereikte Electrabel haar doelstelling 
ruimschoots, namelijk een 
vermindering van de CO2-uitstoot 
met 9 253 ton (wat een daling is met 
23,1%).

De onderneming legde al een nieuwe 
doelstelling vast van 25% reductie in 
de periode 2011-2015.

energie

Het gebruik van instrumenten voor 
energiebeheer in de gebouwen, 
de keuze voor hernieuwbare 
energiebronnen en de installatie 
van duurzame applicaties in de IT-
systemen zorgden voor een afname 
van het energieverbruik.

Aankopen

Door het magazine Energiek, bestemd 
voor de residentiële klanten in België 
(4,5 miljoen exemplaren, drie maal 
per jaar) af te drukken op 100% 
gerecycleerd en gelabeld papier, kon 
de onderneming haar CO2-uitstoot 
met 2 655 ton verminderen. Sinds 
2010 worden ook haar facturen 
afgedrukt op 100% gerecycleerd 
papier. 

“In 2010 namen heel wat van onze medewerkers deel aan eve-
nementen die een milieuvriendelijke mobiliteit promoten (Eu-
ropean mobility week, Dring Dring, wedstrijd Bike To Work). 
Zo legden ze meer dan 47 000 duurzame kilometer af. Tijdens 
de Dikke-truiendag zetten we de verwarming een graadje 
lager in onze kantoren. En tijdens de actie Fairtrade@work 

serveerden we producten afkomstig van eerlijke handel in 
onze kantines, waarvoor we ook een Award in de wacht 
sleepten. Met het project Energy Friends, kunnen onze me-
dewerkers proberen om hun energieverbruik thuis te vermin-
deren waarbij ze familie en vrienden mobiliseren. Doelstel-
ling: een besparing van 8% op vijf maanden.” 

” We maken onze 
medewerkers bewust 
via een vrijwillig 
engagement.”

Géraldine Tondreau,  
Adviseur Duurzame Ontwikkeling

Interne  
CO2-emissies 
In kiloton/jaar

-23,1%

2010

30,7
3,8

21,7

5,2

2009

6,9

24,7

5,6

37,2

2008

7,2

24,5

6,1

37,8

2007

40,0
7,2

26,4

6,4

Mobiliteit
Aankopen

Energie

Totaal
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Vanaf 2011 zal de invoering binnen 
de GDF SUEZ Groep van een 
project Eco-editie (partnerships met 
geëngageerde leveranciers) het 
duurzame beheer van de publicaties 
nog verbeteren.

Duurzame mobiliteit

De beperking van de woon-
werkverplaatsingen met de auto, 
aangevuld met een aanbod van 
milieuvriendelijkere vervoersmiddelen, 
ligt aan de basis van de vermindering 
van de CO2-uitstoot op het vlak van de 
mobiliteit.

De onderneming geeft voorrang 
aan de aankoop van ecologische 
(hybride) wagens voor haar vloot. 
Door haar nieuwe “car policy” 
krijgen de medewerkers die voor 
een ecologische wagen kiezen, een 
extra budget om een fiets of een 
abonnement voor het openbaar 
vervoer aan te kopen. Dankzij 
deze maatregelen evolueerde de 
gemiddelde uitstoot van het park 
leasingwagens van 161 g CO2/km in 
2007 tot 146 g CO2/km eind 2010. 

Nieuwe gebouwen

In 2010 begon GDF SUEZ met de 
centralisering van haar Brusselse 
sites in twee nieuwe gebouwen in de 

Noordwijk in Brussel. Deze gebouwen 
beschikken over uitzonderlijke 
energetische kwaliteiten en zijn een 
grote stap voorwaarts op het vlak van 
duurzame ontwikkeling.

Niet alleen de ecologische kwaliteiten 
van de gebouwen pleiten voor deze 
verhuizing, ook het aspect gedrag dat 
ermee gepaard gaat, is van belang. 
Een vernieuwend plan op het vlak van 
verantwoordelijke mobiliteit spoort de 
nieuwe bewoners van de GDF SUEZ 
Tower aan om hun verplaatsingen met 
de auto te beperken en meer gebruik 
te maken van het openbaar vervoer. 

“De GDF SUEZ Tower bestaat uit twee gebouwen van 
telkens 13 verdiepingen, goed voor meer dan 3 000 me-
dewerkers op 75 000 m2. Zodra het project van start ging, 
had GDF SUEZ de ambitie om de knowhow en expertise 
van haar Belgische dochterondernemingen te benutten. 
Doelstelling was om geavanceerde technologieën, in-
novatie en duurzame ontwikkeling te verenigen. Met het 

oog op proactiviteit en transparantie werd beslist om de 
GDF SUEZ Tower te onderwerpen aan de normen HQE 
en BREEAM, de meest bekende en strenge normen voor 
milieukwaliteit. Een innovatief plan voor verantwoorde mo-
biliteit stimuleert daarenboven de medewerkers om hun 
verplaatsingen met de auto te beperken.”

” De GDF SUEZ 
Tower illustreert 
hoe de Groep haar 
verbintenissen op het 
vlak van milieu en 
duurzame ontwikkeling 
nakomt.” Jean-Louis Samson,  

Verantwoordelijke Patrimonium en Logistiek 

De Tower in het kort 
Hogere luchtdichtheid, 
geothermische energie (180 
geothermische putten), 
zonne-energie (500 panelen), 
driedubbele beglazing, 
gecentraliseerd technisch 
beheer, duurzame verlichting, 
geavanceerde airconditioning, 
zuinig water- en afvalbeheer, 
maken een vermindering 
met ongeveer 31% van het 
primaire energieverbruik en 
met 38% van de CO2-uitstoot 
van de GDF SUEZ Tower 
mogelijk, vergeleken met een 
gebouw dat voldoet aan de 
huidige eisen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

GDF SUEZ Tower
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Een koolstofarme 
energiemix
Electrabel baseert haar strategie op een solide en performant industrieel 
model, dat technische expertise verenigt met een gediversifieerde, 
evenwichtige en CO2-arme energiemix.  
In 2010 bleef de onderneming haar gediversifieerd productiepark 
(hernieuwbare energie, fossiele energie en kernenergie) verder beheren  
in een optiek van duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Een performant  
klassiek park
Om te kunnen genieten van een 
efficiënte energiemix met weinig 
koolstofuitstoot, combineert 
Electrabel de ontwikkeling van 
nieuwe, performantere eenheden, de 
ombouw van de oude centrales en de 
sluiting van centrales die niet langer 
voldoen aan de vereiste criteria op het 
vlak van economische en ecologische 
performanties. 

Deze permanente modernisering 
maakte het mogelijk om het verbruik 
van brandstoffen per geproduceerde 
kWh aanzienlijk te verlagen. In 
2010 behaalden de eenheden die 
fossiele brandstoffen gebruiken een 
gemiddeld rendement van 44,7%. 
Dat is een stijging met 4,9% in 
vergelijking met 2009 en met 9,3% 
sinds 2000. 

Bijna 500 miljoen euro voor 
nieuwe eenheden 

Sinds 2008 investeerde Electrabel 
438 miljoen euro in grootschalige 
projecten – waarvan 38 miljoen 
in 2010. Na de ombouw van 
een oude steenkoolgroep in een 
aardgasgestookte STEG-centrale 
(Amercoeur 420 MW), voltooide de 
onderneming de bouw van nieuwe 
productie-eenheden zoals centrale 
Knippegroen (305 MW) en de 
warmtekrachteenheden Lanxess 
Rubber (58 MW) en Evonik Degussa 
(42 MW). 

Geprogrammeerde sluitingen

In 2010 sloot Electrabel de eenheden 
11 (124 MW) en 12 (131 MW) van 
steenkoolcentrale Mol (in dienst 
genomen in de jaren zestig), evenals 
eenheid 2 van aardgascentrale Kallo 
(261 MW), opgestart in 1972. Begin 
2011 zette ook eenheid 1 van Kallo 
(261 MW) haar productieactiviteiten 
stop. 

+4,9%41,640,9 42,6
44,7

2000 2007 2009 2010

Efficiëntie van het met 
fossiele brandstoffen 
gestookte productiepark 
van Electrabel
in België - in %



-24% CO2 op drie jaar tijd

De modernisering van het park – 
aangevuld met de vervanging van 
steenkool door biomassa – heeft 
een significant effect gehad op de 
CO2-uitstoot per kWh. Die daalde met 
13% op drie jaar tijd. 

De quasi stabilisering in 2010 
in vergelijking met 2009 is het 
gevolg van de verbranding van 
een toegenomen hoeveelheid 
hoogovengassen in de nieuwe 
centrale Knippegroen (+55%).

De evolutie is gelijkaardig op het vlak 
van de uitstoot van het hele park 
(-24% in drie jaar). Ze wordt nog 
versterkt door een geoptimaliseerde 
productie door het nucleaire park 
(+1,7% in vergelijking met 2009). Met 
een emissie van 177 g CO2/kWh, 
blijft de onderneming behoren tot de 
meest performante van Europa.

4,5 miljoen ton minder CO2 

In de periode 2008-2010 slaagde de 
onderneming erin om de uitstoot van 
haar productiepark te verminderen 
met 4,5 miljoen ton CO2 (berekend bij 
constante productie – referentiejaar 
2007). Daarmee bereikte ze 
reeds haar doelstelling van een 
vermindering met 1,7 miljoen ton CO2 
tijdens de periode 2008-2014. 

Met het oog op de toekomst, is 
de onderneming, via haar filiaal 
Laborelec, ook betrokken bij 
verschillende onderzoeksprogramma’s 
van de GDF SUEZ Groep in verband 
met de afvang en opslag van CO2. 
Samen met E.ON werkt ze aan 
een demonstratieproject voor de 
captatie, transport en opslag van 
1,1 miljoen ton CO2 per jaar in de 
nieuwe steenkoolcentrale van E.ON te 
Rotterdam (Nederland). Met E.ON en 
Hitachi Power Europe startte ze ook 
met de bouw van een semimobiele 
testinstallatie voor de afvang van CO2 
in haar steenkool/biomassacentrale 
Gelderland (Nederland). 

604

202

600

177

-13%

-24%

719

276

692

232

2000 2007 2009 2010

Specifieke CO2-
emissies door het 
productiepark van 
Electrabel in België
in gram CO2 / kWh

Totale park

Klassiek, STEG, 
warmtekracht
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Kernenergie: een basis 
om de energietoekomst 
te garanderen
In België baat Electrabel zeven 
kernreactoren uit, waarvan vier in 
centrale Doel en drie in centrale 
Tihange. In 2010 vertegenwoordigde 
kernenergie 39,4% van de 
productiecapaciteit van de 
onderneming en 58,1% van haar 
productie in België. Ze blijft een 
belangrijke factor om de bevoorrading 
te verzekeren en de CO2-uitstoot te 
verminderen. In 2010 vermeed de 
nucleaire productie een CO2-uitstoot 
van 28 000 kiloton (vergeleken met 
een fossiele brandstofmix).

In de periode 2001-2010 handhaafde 
de operationele performantie 
van het nucleaire park zich 
op een hoog niveau, met een 
beschikbaarheidsfactor van bijna 
89% (bijna 88% in 2010) en een 
gebruiksfactor in de buurt van 100%.

De nucleaire veiligheid is en blijft 
een prioriteit en een continu 
aandachtspunt in de kerncentrales  
(zie pag. 20).

Long Term Operation

Om de performante exploitatie van 
haar kerncentrales op lange termijn 
te verzekeren – in afwachting van 
een definitieve beslissing van de 
regering over de verlenging van 
de uitbatingsduur van Tihange 1, 
Doel 1 en 2 – startte Electrabel een 
programma Long Term Operation. 
In die context worden de thema’s 
“ageing management” en “design 
upgrades” uitvoerig bestudeerd. Eind 
2011 zal de onderneming een eerste 
technisch dossier indienen bij het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire 
Controle (FANC).

Impact op het milieu beperken

Als EMAS-geregistreerde sites 
publiceren de kerncentrales Doel en 
Tihange een milieuverklaring waarin 
hun milieuprestaties (radioactief 
en klassiek) in detail worden 
toegelicht. In dat verband leggen de 
centrales zichzelf ook progressieve 
doelstellingen op.

In 2010 produceerden de 
kerncentrales Doel en Tihange 
6,2 m3/TWh geconditioneerd laag- 
en middelradioactief afval, wat 
57% minder is dan in 1990. Die 

aanzienlijke daling wordt verklaard 
door alle verbeteringsmaatregelen 
die werden genomen op technisch 
en organisatorisch vlak. De EMAS-
rapporten, beschikbaar op de website 
van Electrabel, geven meer tekst 
en uitleg over de verwerking van dit 
afval.

De vloeibare en gasvormige 
radioactieve lozingen door de 
kerncentrales bleven onder de 
vastgelegde jaarlimieten (zie pag. 58).

Nucleaire provisies

Elk jaar wordt een financiële 
reserve opzijgezet die nodig is 
voor het beheer van de bestraalde 
splijtstoffen en voor de ontmanteling 
van de kerncentrales. Sinds 2003 
worden die provisies beheerd door 
de vennootschap Synatom (onder 
controle van de Belgische staat). 
Eind 2010 bedroegen de nucleaire 
provisies 6,15 miljard euro, waarvan 
3,92 miljard voor het beheer van de 
splijtstoffen en 2,23 miljard voor de 
ontmanteling.
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Hernieuwbare energie 
Electrabel blijft verder investeren in 
hernieuwbare energiebronnen, een 
technologie die integraal deel 
uitmaakt van haar energiemix. De 
onderneming heeft de ambitie om 
tegen 2015 over een productiepark 
met hernieuwbare energiebronnen te 
beschikken, waarmee ze één miljoen 
gezinnen volledig van groene stroom 
kan voorzien. 

In de periode 2008-2010 investeerde 
Electrabel 230 miljoen euro in nieuwe 
capaciteiten, waarvan 127 in 2010, 
voornamelijk op het vlak van 
windenergie en biomassa. Eind 2010 
vertegenwoordigde het park met 
hernieuwbare energiebronnen  
(459 MW; zie pag. 19) 4,1% van de 
totale capaciteit. Het produceerde  
1,72 TWh, ofwel het equivalent van 
het elektriciteitsverbruik van 491 000 
gezinnen. 

De productiedaling uit biomassa  
(-102 GWh) is voornamelijk toe te 
schrijven aan de afstand van centrale 
Langerlo (56 MW biomassa) aan 
E.ON eind 2009 en de stopzetting van 
centrale Rodenhuize als gevolg van 
het ombouwproject Max Green. De 
productiedaling uit waterkracht is het 
gevolg van onderhoudswerken aan de 

stuwdam van Robertville die centrale 
Bévercé voedt. De centrale was 
daardoor 5 maanden uit dienst.

Windturbineparken 

In 2010 werden drie nieuwe 
windturbines van 2,05 MW ingeplant 
op de site van Volvo Cars in Gent en 
drie van 2 MW in Quévy in 
Henegouwen. 

Tegelijk ging Electrabel van start met 
de bouw van drie nieuwe 
windturbineparken: in de haven van 
Zeebrugge (2 x 2,05 MW), in Leuze-
en-Hainaut (7 x 2,05 MW) en in 
Dendermonde (2 x 2,3 MW).

In mei 2011 heeft Electrabel samen 
met acht industriële en financiële 
partners, die al ervaring hebben in de 
bouw van offshore 
windturbineprojecten en die zich 
verenigd hebben in het 
samenwerkingsverband Otary, een 
offshore dossier “Mermaid” 
ingediend voor de zevende 
domeinconcessie in de Noordzee. Het 
gaat om een park van enkele 
honderden MW. 

Elektriciteitsproductie 
uit hernieuwbare 
energiebronnen  
Electrabel in België – in GWh

Windenergie
Totaal

Biomassa*

Waterkracht

Aantal gezinnen**

Zonne-energie

2007

1 217

74
116

1 407

402 000
2008

1 638

147
73
1

1 859

531 000
2009

1 580

58
2

191
1 831

523 000
2010

1 478

49
4

186
1 718

491 000

*  productie op basis van garanties 
van oorsprong; de  reële productie 
bedraagt 1 598 GWh, wat een totaal 
van 1 838 GWh geeft

** 3 500 kWh/jaar per gezin

“Voor de inplanting van het windpark van Electrabel op het 
grondgebied van onze gemeente gingen de eerste bespre-
kingen van start in 2001. Eind 2008 werd het park uiteinde-
lijk in gebruik genomen. Al snel tekenden drie omwonende 
gezinnen protest aan, met klachten over schaduw en lawaai. 
Het probleem van de schaduw werd opgelost door een de-

tector te plaatsen op de windturbine in kwestie. Voor het ge-
luidsprobleem stelde Electrabel voor om, op haar kosten, de 
geluidsimpact te analyseren om zich ervan te vergewissen 
dat de geldende normen wel degelijk gerespecteerd wer-
den. Binnen de gemeente werd dit initiatief door iedereen 
op prijs gesteld.” 

” De aanvaarding van windturbines  
is niet vanzelfsprekend!” 

Friedhelm Wirtz,  
Burgemeester van Büllingen 
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Biomassa, 100% duurzaam 

In 2010 startte de joint venture Max 
Green (Electrabel 73% en Ackermans 
& van Haaren 27%) in centrale 
Rodenhuize met de ombouw van 
een steenkoolgroep in een 100% 
biomassa-eenheid (capaciteit van 180 
MW). Na dit project zal Electrabel 
beschikken over twee installaties die 
op 100% biomassa draaien (Awirs en 
Rodenhuize). 

De twee partners stelden zich ook 
kandidaat voor een biomassaproject 
van 200 tot 400 MW in de haven van 
Antwerpen.

Om haar biomassabevoorrading 
te verzekeren (in 2010 gebruikte 
de onderneming 1 miljoen 
ton, waarvan 0,73 miljoen ton 
houtpellets) sloot Electrabel een 
samenwerkingsakkoord af met de 
Canadese firma Pacific BioEnergy. 
In het kader van dit akkoord zal ze 
mee investeren in een fabriek voor 
de productie van pellets en zal ze tien 
jaar lang zowat 225 000 ton pellets 
per jaar invoeren. Een eerste vracht 
kwam in mei 2011 aan in Gent. 

In samenwerking met Laborelec 
werkte de onderneming een 
certificatieprocedure uit om het 
duurzame karakter van de biomassa 
die ze gebruikt, te garanderen. 
Deze procedure impliceert dat een 
onafhankelijke instantie een strenge 
audit uitvoert bij de leveranciers. 

Waterkracht

Electrabel waakt over de goede 
werking van haar waterkrachtcentrales. 
In 2010 voerde ze grootschalige 
onderhoudswerken uit aan de 
stuwdam van Robertville en de 
stuwleiding die deze verbindt met 
centrale Bévercé. De werken, nodig 
na ongeveer 80 jaar dienst, gingen 
gepaard met een lediging van het 
meer.

Totale ecologische 
voetafdruk 
Naast de maatregelen die ze neemt 
om de koolstofvoetafdruk van haar 
productiepark te verminderen, zet 
Electrabel zich actief in om de uitstoot 
van verontreinigende stoffen in de 
atmosfeer – met de eerder gedane 
investeringen werd reeds 

geanticipeerd op de nieuwe Europese 
normen –, evenals de milieu-impact 
op het vlak van water, bodem, geluid, 
afval en gevaarlijke producten terug te 
dringen. 

Zo werden richtlijnen van het 
milieubeleid en doelstellingen 
vastgelegd in een Globaal Milieuplan 
2008-2012, aangevuld met specifieke 
plannen voor afval, 
bodemverontreiniging, water en 
energie-efficiëntie. De invoering van 
milieuzorgsystemen verzekert een 
efficiënt beheer en controle van dit 
beleid.

Milieuzorgsystemen

In 2010 was 85,9% van de 
elektriciteitsproductie afkomstig van 
centrales met een 
milieuzorgsysteemcertificaat  
ISO 14001. De afname met 7% t.o.v. 
2009 is het gevolg van de transfer van 
de gecertificeerde centrales Vilvoorde 
en Langerlo naar E.ON eind 2009. 
Met de voorziene invoering van een 
dergelijk systeem in centrales 
Rodenhuize en Knippegroen, zullen 
alle grote sites gecertificeerd zijn. Na 
afloop daarvan zal opnieuw meer dan 
90% van de productie van Electrabel 
afkomstig zijn van gecertificeerde 
centrales. De centrales Doel en 
Tihange zijn bovendien ook EMAS-
geregistreerd. 

De milieuzorgsystemen droegen bij 
tot een daling van het aantal klachten 
en overschrijdingen van de normen. In 
2010 werden 147 officiële klachten 
geformuleerd (tegenover 192 in 
2009), waarvan 146 (tegenover 189 in 
2009) herhaalde klachten waren over 
bepaalde windturbineparken. De 
onderneming verminderde ook het 
aantal overschrijdingen van de 

uitstootgrenswaarden voor lucht (5 in 
2010) en water (31 in 2010); dat is tien 
keer minder dan in 2005.

Concrete actieplannen

Tussen 2010 en 2014 zal Electrabel op 
al haar productiesites audits uitvoeren 
met betrekking tot tien relevante 
milieuthema’s zoals lucht, water, 
bodem, gevaarlijke producten... 
Dankzij deze controle, uitgevoerd door 
Tractebel Energy Engineering of een 
extern adviesbureau, zal ze een 
totaalvisie verkrijgen van de 
conformiteit met de geldende 
wetgeving en de uitwisseling van 
ervaring tussen de sites bevorderen. 
De eerste twee thema’s die aan bod 
komen, betreffen de controle van de 
transformatoren en vaste batterijen, 
evenals de studie van de 
koelinstallaties. 

Volgend op audits die werden 
uitgevoerd door Laborelec in 2009, 
werd een Masterplan met horizon 
2015 opgemaakt voor de 
implementatie van maatregelen om 
de efficiëntie van de centrales te 
optimaliseren en hun energieverbruik 
te verminderen.

Na de inventarisatie van goede 
praktijken op het vlak van afvalbeheer 
werkte Electrabel een actieplan uit 
voor al haar centrales. In 2010 zette ze 
de implementatie van de 
geïdentificeerde goede praktijken 
voort, waaronder de sortering van 
PMD, “biologische” 
onderdelenreinigers en het 
systematische gebruik van 
“ecologische” producten voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

Algemeen streeft de onderneming 
ernaar om de productie van afval te 
vermijden en recyclage te stimuleren. 
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“Onze recentste centrales (Zandvliet, Amercoeur) zullen 
naar alle waarschijnlijkheid wel beantwoorden aan de streng-
ste normen opgelegd door de nieuwe Industrial Emissions 
Directive van de Europese Unie, terwijl we nu al grote inves-
teringen hebben gepland (installatie van Low-NOx branders 
van de nieuwste generatie) voor die van Drogenbos. De in-
vesteringen in de steenkool-biomassacentrale Ruien op het 

vlak van ontstikking en ontzwaveling laten toe te voldoen 
aan de toekomstige normen. Hetzelfde geldt voor de bio-
massaeenheid Max Green in Rodenhuize, die is uitgerust 
met een ontstikkingsinstallatie. Een groep zoals Les Awirs 
5 daarentegen overschrijdt de nieuwe grenswaarden voor 
NOx-uitstoot, waardoor een afwijking zal nodig zijn om ze te 
kunnen uitbaten na 2015.”

” De nieuwe Europese 
milieuwetgeving zal 
een impact hebben op 
onze activiteiten!”

Gwen Huyge,  
Verantwoordelijke Milieu Productie Vlaanderen

Emissies van de 
elektriciteitscentrales 
die met fossiele 
brandstoffen werken

SO2/kWh NOx/kWh Stof/kWh

Emissies van het 
volledige productiepark

92 mg

27 mg

361 mg

107 mg

11 mg

3,2 mg

Jarenlang al worden bijna alle 
reststoffen van de 
steenkoolverbranding (149 000 ton 
vliegas, bodemas en gips in 2010) 
hergebruikt.

In 2001 kwam Electrabel een plan 
overeen met de Vlaamse en de Waalse 
overheid om alle PCB-houdende 
transformatoren te elimineren in haar 
centrales. De laatste zeven 
transformatoren uit het plan werden in 
2010 weggehaald uit de centrales in 
Wallonië. Electrabel werkt momenteel 
aan een nieuw actieplan om enkele 
transformatoren die niet waren 
opgenomen in het initiële plan te 
verwijderen.

Om het waterverbruik en de vuilvracht 
van de vloeibare lozingen te 
verminderen, voerde Electrabel een 
Masterplan met horizon 2015 in, dat 
voor elke site een actieplan zal 
vastleggen met vermelding van de 
verbeteringspunten in functie van de 
toekomstige vereisten.

Steeds minder 
luchtverontreiniging

In 2010 bleef de uitstoot van SO2, NOx 
en stof door de met fossiele 
brandstoffen gestookte centrales dalen 
in vergelijking met 2009, voornamelijk 
door een dalend verbruik (-58%) van 
steenkool in de centrales. 

Vermindering emissies per  
geproduceerde kWh
Electrabel in België - productiepark met fossiele brandstoffen

2000 2007 2009 2010

0%

-20%

-40%

-60%

-80%

-100%

-72,8%

-91,7%
-92,1%

Stof

SO2

NOx
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Milieubeleidsovereenkomst Vlaanderen Milieubeleidsovereenkomst Vlaanderen

Doelstel-
lingen

Emissies
Doelstel-
lingen

Emissies

2005

24,2

2006

20,9

2008

6,6

2007

15,8

25
2009

3,4

7,
5

Milieubeleidsovereenkomst  
in Vlaanderen

In 2004 sloot het Vlaamse Gewest 
een akkoord af met de 
elektriciteitssector om de emissies 
van SO2 en NOx van de centrales te 
verminderen in de periode 2005-2009 
(respectievelijk met 90% en 70% in 
vergelijking met 1990). Volgens het 
officiële rapport dat in 2010 
verscheen, werden in 2009 dalingen 
van 95% en 77% geregistreerd. Begin 
2010 kwamen de betrokken partijen 
een nieuwe overeenkomst overeen 
voor de periode 2010-2014, waarin de 
sector zich engageert om extra 
inspanningen te doen om zijn uitstoot 
verder te doen dalen.

Grote saneringswerken

In 2010 legde Electrabel haar plan 
voor om de drie miljoen ton 
vliegassen van de terril van Hénâ, de 
oude opslagplaats van centrale Les 
Awirs, via een overdekte 
transportband af te voeren (omdat de 
stabiliteit van de terril niet 
gegarandeerd is op lange termijn). 
Nadat ze zijn verzameld in centrale 
Les Awirs zullen ze per boot of per 
trein worden vervoerd naar de 
cementfabrieken. De operatie, 
waarvan de start is voorzien in 2012, 
zou meer dan tien jaar duren. 

Electrabel zette de saneringswerken 
in de boven- en benedenbekkens van 
centrale Coo voort. De gebruikte 
techniek bestaat erin om 
biopolymeren te injecteren in de 
bodemsedimenten om de organische 
verontreiniging die zich na veertig 
jaar industriële activiteit heeft 
opgestapeld, af te breken. 

Volgend op de bodemonderzoeken 
op de sites van haar centrales en in 
het kader van een globaal akkoord 
met OVAM (Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij), startte 
Electrabel in 2010 met 
bodemsaneringsprojecten in centrale 
Vilvoorde (eind 2009 overgedragen 
aan E.ON) en centrale Ruien. Andere 
saneringen zullen nog volgen in het 
kader van dit akkoord.

Biodiversiteit en 
natuurbescherming 
Door het thema van de biodiversiteit 
op te nemen in haar plan voor 
duurzame ontwikkeling wil 
Electrabel dit belangrijke onderwerp 
de aandacht geven die het verdient. 
In die optiek werkt ze samen met de 
organisaties Natagora en 
Natuurpunt, specialisten op het vlak 

van natuurbescherming. De 
onderneming deed een beroep op 
hen om de biodiversiteit van haar 
sites van Ruien en Amercoeur in 
kaart te brengen en duurzaam te 
beheren. Volgend op deze studie zal 
de uitwerking van een handleiding 
met goede praktijken het mogelijk 
maken om de biodiversiteit op 
andere sites te bevorderen.

In 2010 werkte de onderneming 
opnieuw mee aan het project om de 
slechtvalk terug te introduceren in 
België. Het FIR had daarvoor op de 
schoorstenen en koeltorens van haar 
centrales nestkasten geplaatst waar 
de roofvogels met succes broeden. 
Sinds het begin van het project  
in 1995 telden de Electrabel-
centrales in België meer dan  
330 slechtvalkkuikens. Sinds 2010 
zorgt het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen 
voor het observeren en het ringen 
van de valken.

Naast deze concrete projecten, 
ondertekende Electrabel het charter 
“Réseau Nature” en steunde ze de 
organisatie BirdLife (internationaal 
netwerk voor de bescherming van 
de natuur en in het bijzonder de 
vogels) in het kader van een 
ontmoeting rond het thema 
“Business & Biodiversity - in good 
company with nature”. 

2005

23,5

2006

19,9

2008

10,7

2007

16,8

25

2009

10,6

14

NOx-emissies 
door de 
elektriciteits-
centrales  
(in kiloton)

SO2-emissies 
door de elektri-
citeitscentrales 
(in kiloton)
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Zich ervan bewust dat een onderneming niet kan groeien en evolueren 
zonder zich te integreren in de maatschappelijke omgeving waarin ze 
actief is, stelt Electrabel solidariteit centraal in haar maatschappelijke 
bekommernis.

Mecenaat en 
partnerships
In 2010 werkte Electrabel een nieuw 
mecenaatbeleid uit dat is afgestemd 
op dat van GDF SUEZ. Het beleid is 
georganiseerd rond vier belangrijke 
maatschappelijke actiedomeinen:

-  solidariteit en integratie: hulp aan 
kinderen in nood en steun aan de 
meest hulpbehoevenden;

-  cultuur: opwaardering van het 
cultureel patrimonium, met een 
accent op de muziek;

-  leefomgeving: bescherming en 
instandhouding van het milieu;

-  sport: integratie en opwaardering 
via de sport, van jongeren in 
moeilijkheden.

De onderneming blijft talrijke 
projecten van instellingen en 
organisaties steunen die zich op die 
verschillende domeinen engageren in 
België (jaarlijks budget van 1,1 miljoen 
euro). 

natagora en natuurpunt 

Bewustmaking rond biodiversiteit: 
tellen van vlinders, nacht van 
de vleermuis, bezoek aan 
natuurreservaten.

École et surdité

Integratie van leerlingen met 
gehoorstoornissen in het gewone 
onderwijs.

Belgian Homeless cup 

Sociaal-sportieve voetbalcompetitie 
voor daklozen. 

De Munt

Project “Een Brug tussen twee 
Werelden” van de Koninklijke 
Muntschouwburg.

Bovendien biedt Electrabel – sinds 
midden 2011 – haar medewerkers 
die actief zijn als vrijwilliger in een 
vereniging waarvan de activiteiten 
passen in een van de vier 
actiedomeinen van haar beleid, de 
mogelijkheid om dossiers voor het 
bekomen van financiële steun in te 
dienen.

Inzet op alle fronten
Sinds 2007 ondertekende 
Electrabel verschillende 
transactieovereenkomsten 
met Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Doelstelling van deze akkoorden: de 
energieschuld van bepaalde klanten 
in een zorgelijke sociale toestand 
ongedaan maken.

In 2010 steunde Electrabel de 
campagne “Bloed geven, doet leven” 
van het Belgische Rode Kruis. Dankzij 
632 nieuwe bloeddonoren, ontving de 
onderneming het label “Onderneming 
met een hart”. 

Omdat verkeersveiligheid 
integraal deel uitmaakt 
van haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid steunde 
Electrabel ook de campagne 
van het Belgische Instituut voor 
Verkeersveiligheid die gericht was op 
de bestuurders van bedrijfswagens. 
Begin 2011 ondertekende ze 
eveneens het charter “Go for 
Zero” dat beoogt om het aantal 
verkeersslachtoffers te verminderen. 

Sinds 2001 engageren medewerkers 
van de GDF SUEZ Groep zich vrijwillig 
via de vereniging Energy Assistance 
voor de energieaspecten van 
humanitaire projecten. In 2010 waren 
vrijwilligers van Electrabel actief in 
Haïti, Mozambique en Congo.

Sociaal en maatschappelijk 

engagement

verantWoordeliJKheden & engageMenten
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“Ons project “Een Brug tussen twee Werelden” werd in 
1999 in het leven geroepen in de Munt. Het gaat om een 
programma dat kwetsbare personen in de samenleving wil 
integreren via de muziek. Voor haar actieve steun aan dit 
project werd Electrabel bekroond met de Caïus 2010 voor 
cultuurmecenaat in de categorie Grote Bedrijven. Deze be-

kroning was ruimschoots verdiend. Al zes jaar ondersteunt 
Electrabel deze actie met 35 000 euro per jaar. Door haar en-
gagement aan onze zijde sinds meer dan zestien jaar biedt 
Electrabel ons de middelen om de nodige stabiliteit te ver-
werven om onze projecten te kunnen volbrengen.”

” Electrabel helpt ons om de 
projecten van Een Brug tussen 
twee Werelden tot een goed 
einde te brengen!”

Peter de Caluwe,  
Directeur van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel

De werknemers die verhuisden naar 
de GDF SUEZ Tower konden voor 
het jaar 2011 mobiliteitsopties kiezen 
die het best aan hun behoeften 
beantwoorden, in functie van een 
vooraf vastgelegd budget. Het saldo 
dat overbleef nadat de werknemer 
zijn selectie had gemaakt, werd aan 
een vereniging voor het goede doel 
van zijn keuze overgemaakt. Eind 
2010 werd ongeveer 100 000 euro 
verdeeld onder de verenigingen 
Energy Assistance, Bednet, Take Off, 
Natagora, Natuurpunt en Rode Kruis 
België. 

Tewerkstelling van de meest 
kwetsbaren bevorderen

GDF SUEZ en Electrabel 
ondersteunen mensen die het om 
uiteenlopende redenen moeilijk 
hebben om zich te integreren op de 
arbeidsmarkt. 

In samenwerking met de VDAB, 
Forem en Bruxelles Formation wierf 
Electrabel in 2010 een vijftiental 
kandidaten aan in het kader van haar 
project “Aandachtsgroepen”. Het gaat 
om laaggeschoolden, mensen die uit 
het arbeidscircuit gevallen zijn of om 

mensen met een arbeidshandicap. 
Zij kregen de kans om verschillende 
opleidingen te volgen binnen de 
onderneming om zo hun kansen op 
tewerkstelling achteraf te vergroten. 

GDF SUEZ sloot een partnership 
af met het Belgian Paralympic 
Committee om atleten met een 
handicap de mogelijkheid te bieden 
om in haar filialen in België aan de 
slag te gaan. Eind 2010 hadden 
vier atleten een baan gevonden 
bij Electrabel en één bij N-Allo; 
deze aanwervingen kaderen in 
het hierboven vermelde project 
“Aandachtsgroepen”.

Ethisch handelen in 
commerciële relaties
Eind 2009 keurde de GDF SUEZ 
Groep haar Ethisch handvest goed, 
waarin de ethische regels met de 
stakeholders zijn vastgelegd. In de 
geest van dit handvest verlangt 
Electrabel van haar handelspartners, 
onderaannemers en leveranciers dat 
ze zichzelf ethische regels opleggen, 
zowel op het vlak van duurzame 
ontwikkeling als op het vlak van 
sociale verantwoordelijkheid.

Leveranciers moeten de 
reglementering op het vlak van 
veiligheid, welzijn van de werknemers 
en kinderbescherming in acht nemen; 
zich ertoe verbinden om geen enkele 
vorm van discriminatie te dulden 
binnen hun bedrijf of tegenover hun 
onderaannemers en om zich niet 
in te laten met corruptie; het milieu 
respecteren bij de ontwikkeling, 
productie, gebruik en vernietiging of 
recyclage van producten. 

Sinds april 2010 bevatten alle nieuwe 
en te hernieuwen contracten van 
Corporate en Productie een Ethics 
& Sustainble Development-clausule 
die deze bepalingen vastlegt. De 
contracten voor de aankoop van 
steenkool en biomassa verwijzen naar 
de principes van ethisch ondernemen 
en duurzame ontwikkeling van de 
GDF SUEZ Groep.

De aankoopvoorwaarden zijn terug te 
vinden via de website  
www.electrabel.be/suppliers. Het 
Ethisch handvest van de Groep kan 
worden geraadpleegd op  
www.gdfsuez.com.

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010 | Electrabel | 49



50 | Electrabel | Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010



elektriciteitscentrales
meer dan 100

indicatoren geauditeerd 
en gecertificeerd

27
GRI-indicatoren
51

Prestaties 
& Resultaten
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prestatie & resultaten

Afbakening en 
methodologie
Dit deel van het verslag geeft 
algemene toelichting bij de 
berekeningswijze van de indicatoren. 
Voor sommige vermelden de tabellen 
milieu-indicatoren (zie pag. 55) en 
sociale indicatoren (zie pag. 59) 
bijkomende informatie.

1 De indicatoren in dit verslag 
hebben betrekking op de 

activiteiten van Electrabel in België.

2 Een aantal milieu-indicatoren 
die deel uitmaken van het plan 

“Samen voor minder CO2“ werden 
door de externe organisaties AIB 
Vinçotte, Ernst&Young en Climact 
gevalideerd. In de tabel milieu-
indicatoren zijn ze respectievelijk 
aangeduid met de symbolen   .

3 De berekeningswijze van een 
groot deel van de in dit verslag 

opgenomen indicatoren is vastgelegd 
in de rapporteringshandleidingen 
van het plan duurzame ontwikkeling 
“Samen voor minder CO2“ en van 
het Globaal Milieuplan van Productie. 
Daarnaast worden gegevens ontleend 
aan de databanken CERIS (milieu) en 
SMART/Magnitude (sociaal) die voor 
de rapportering op het niveau van de 
GDF SUEZ Groep werden ontwikkeld.

4 De aandelen van SPE (10,19% in 
de kerncentrales Doel 3,  

Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3), 
EDF (50% in kerncentrale Tihange 1), 
RWE (50% in STEG-centrale 
Zandvliet Power) en E.ON (50% in 
de warmtekrachteenheden Evonik 
Degussa) zijn afgetrokken van de 
gerapporteerde waarden voor de 
productiecapaciteit.

5 De capaciteit en de productie van 
de windturbineparken Gembloux 

en Perwez, die worden uitgebaat 
door Air Energy en waarin Electrabel 
een aandeel heeft van 50% en 25%, 
worden voor 100% in de statistieken 
van het productiepark verrekend 
omdat Electrabel de volledige 
productie ervan commercialiseert.

6 De totale elektriciteitsproductie 
van het park wordt op eenzelfde 

manier berekend als de capaciteit 
(zie punten 4 en 5) en is uitgedrukt in 
netto productie.

7 Het verbruik van primaire 
brandstofenergie en elektriciteit 

door het productiepark is berekend 
voor het volledige productiepark aan 
100%.

8 Voor de berekening van de 
milieu-indicatoren worden de 

prestaties van de STEG-centrales, 
de warmtekrachteenheden 
Langerbrugge, Lanxess en Solvay, de 
klassieke centrales, de gasturbines, 
de turbojets, de kerncentrales (aan 
100%), spaarbekkencentrale Coo (zie 
ook punt 9), de waterkrachtcentrales, 
de windturbineparken en de 
zonnepanelen in aanmerking 
genomen. De milieueffecten van 
STEG-centrale Zandvliet Power 
worden slechts voor 50% in rekening 
gebracht, gelijk aan het aandeel van 
Electrabel in de dochteronderneming 
Zandvliet Power.

9 De specifieke emissies (de 
hoeveelheid uitstoot per 

kilowattuur) en het rendement van het 
met fossiele brandstoffen gestookte 
productiepark worden uitgedrukt op 
basis van de ultiem netto productie. 
De productie van spaarbekkencentrale 
Coo wordt bij de berekening van de 
specifieke emissies niet meegeteld.

10 De biomassaverbranding 
in de klassieke centrales is 

meegerekend bij de berekening van 
de rendementen en de specifieke 
emissies van de met fossiele 
brandstoffen gestookte centrales.

11 Het aandeel van de productie 
onder controle van een 

gecertificeerd milieuzorgsysteem 
werd berekend op basis van de 
perimeter gebruikt binnen CERIS.

12 De gegevens over de 
personeelsaantallen geven 

de situatie weer op het einde van het 
kalenderjaar. Alle cijfers zijn uitgedrukt 
in nominatieve aantallen in actieve 
dienst.

13 De waarden van de interne 
CO2-emissies voor de 

jaren 2008 en 2009 zoals vermeld 
in het verslag van 2009, werden 
herberekend door de organisatie 
CLIMACT.

Resultaten
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Productiepark
centrales in dienst eind 2010, in België

Netto ontwikkelbaar vermogen in MW

Voornaamste brandstoffen

Centrale

StooM- en gASturBIne (Steg) 1 887,5

Amercoeur ag 420,0

Drogenbos ag 460,0

Herdersbrug ag 460,0

Saint-Ghislain ag 350,0

Zandvliet Power (1) ag 197,5

WArMtekrAcHt 709,5

BP Chembel (2) ag 43,0

Degussa 1 (2,9) ag 21,5

Degussa 2 (2,9) ag 21,0

Fluxys (2) ag 40,0

Ineos Phenol (2) ag 22,8

Langerbrugge ag 37,0

Lanxess Bayer (2) ag 43,0

Lanxess Rubber (2) ag 58,0

Monsanto (2) ag 43,0

Sappi (2) ag 43,0

Solvay (2) ag 94,0

Syral (2) ag 48,0

Total Raffinaderij Antwerpen (2) ag 154,0

Oudegem Papier (2) ag 14,5

Moteurs à gaz (10) ag, bm 26,7

klASSIeke centrAle 2 360,0

Awirs (8) ag, bm 389,0

Kallo ag 261,0

Knippegroen (Sidmar) hog 305,0

Rodenhuize hog, st, bm 526,0

Ruien (3) ag, st, bm 879,0

gASturBIne 108,0

Drogenbos ag 78,0

Mol ag 30,0

Netto ontwikkelbaar vermogen in MW

Voornaamste brandstoffen

Centrale

turBoJet 210,0

Aalter ke 18,0

Beerse ke 32,0

Buda ke 18,0

Cierreux ke 17,0

Deux-Acren ke 18,0

Elsene ke 18,0

Noordschote ke 18,0

Turon ke 17,0

Zedelgem ke 18,0

Zeebrugge ke 18,0

Zelzate ke 18,0

energIerecuPerAtIe 75,5

Brussel Energie – 45,0

Indaver (Beveren) – 20,0

Isvag (Wilrijk) – 10,5

kerncentrAle 4 428,0

Doel 1 – 433,0

Doel 2 – 433,0

Doel 3 (4) – 903,5

Doel 4 (4) – 933,1

Tihange 1 (5) – 481,0

Tihange 2 (4) – 905,3

Tihange 3 (4) – 939,2

Trekkingsrecht E.ON -500,0

SPE uitwisseling Chooz – -100,0

SPAArBekkencentrAle 1 307,0

Coo I – 474,0

Coo Il – 690,0

Plate Taille (6) – 143,0
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Netto ontwikkelbaar vermogen in MW

Voornaamste brandstoffen

Centrale

ZonnePAnelen 4,6

Beaulieu (Kruishoutem) – 1,08

De Post – 0,50

Delhaize (Zellik) – 0,44

Delta Light – 0,42

Honda (Aalst) – 0,89

KU Leuven – 0,07

Sanac – 0,1

Sioen (Ardooie) – 0,22

Van de Velde – 0,09

Volvo Trucks Gent – 0,52

Westerlo Kamp C – 0,02

Zonnehoeve (Eke-Nazareth) – 0,24

totAAl 11 233

(1)  zonder aandeel van RWE (50%); werkt als 
warmtekrachtcentrale

(2) industrieel partnerschap

(3) gasturbines repowering inbegrepen

(4) zonder aandeel van SPE (10,1927%)

(5) zonder aandeel van EDF (50%)

(6) overeenkomst met het MET

(7) joint venture met Air Energy

(8) groep Awirs 4 (80 MW) 100% biomassa

(9) zonder aandeel van E.ON (50%)

(10) stortgasrecuperatie inbegrepen

Brandstoffen
ag aardgas

bm biomassa

hog hoogovengas

ke kerosine

st steenkool

Netto ontwikkelbaar vermogen in MW

Voornaamste brandstoffen

Centrale

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 120,8

BASF – 12,0

Büllingen – 12,0

Bütgenbach – 8,0

Celanese Lanaken – 8,0

Dour – 10,0

Ford Genk – 4,0

Gembloux Sombreffe (7) – 9,0

Hoogstraten – 12,0

Izegem – 4,0

Kasterlee – 0,66

Pathoekeweg – 3,0

Perwez (7) – 7,5

Quévy – 6,0

Rodenhuize – 4,0

Schelle – 4,5

Volvo Cars Gent – 6,15

Volvo Trucks Gent – 6,0

Wondelgem – 4,0

Aw
irs

Roden
huize

prestatie & resultaten
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Bijkomende informatie (situatie (eind) 2010)

Milieu-indicatoren 
Electrabel in België

Audit Indicator Eenheid 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Blz Commentaar

Aandeel van de 
productie onder 
controle van een MZS

% 85,9 92,9 87,7 82,1 3 45 ISO 14001 systeem; 
ultiem netto; perimeter 
CERIS

Investering in de 
verbetering van de 
efficiëntie

miljoen 
euro

38 190,7 209,7 — 2 41 Centrales met fossiele 
brandstoffen

Capaciteit van het 
productiepark

MW 11 233 11 821 13 273 12 887 16 Netto geïnstalleerd 
vermogen

Capaciteit 
hernieuwbare energie

MW 459 419 464 403 1 19 Wind, waterkracht, 
biomassa, fotovoltaïsch

Aandeel hernieuwbare 
energie in de totale 
capaciteit

% 4,1 3,55 3,49 3,13 17 Wind, waterkracht, 
biomassa, fotovoltaïsch

Productie warmte GWh 6 646 5 335 6 254 6 419 Verkoop

Productie elektriciteit GWh 58 827 66 032 65 040 69 943 16 Netto elektriciteits-
productie
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Audit Indicator Eenheid 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Blz Commentaar

Elektriciteitsproductie 
uit hernieuwbare 
energie bronnen

GWh 1 718 1 831 1 859 1 407 1 44 Wind, waterkracht, 
biomassa, fotovoltaïsch; 
ultiem netto of garanties 
van oorsprong

Aandeel wind % 10,8 10,4 7,9 8,2

Aandeel waterkracht % 2,9 3,2 3,95 5,3

Aandeel biomassa % 86,0 86,3 88,1 86,5

Aandeel fotovoltaïsch % 0,3 0,1 0,05 —

Aandeel hernieuwbare 
energie in de totale 
productie

% 3,13 2,77 2,9 2,01 17 Wind, waterkracht, 
biomassa, fotovoltaïsch; 
netto

Elektriciteitsproductie 
uit hernieuwbare 
energiebronnen

1 000 
huishou-

dens

491 523 531 402 1 44 Verbruik van 3 500 kWh 
per jaar door een 
huishouden

Primair  
energieverbruik

miljoen 
GJ

193 234 212 237 Aan 100%

Aandeel aardgas % 73,8 67 60 60

Aandeel steenkool % 9,7 21 24 26

Aandeel biomassa % 8,7 8 8 5

Aandeel andere 
brandstoffen

% 7,8 4 8 9 Olie, kerosine, 
hoogovengas, afval

Verbruik van 
elektriciteit door het 
productiepark

GWh 5 020 5 318 5 112 5 289 Verschil tussen bruto 
productie en ultiem netto 
productie; aan 100%

Aandeel 
spaarbekkencentrales

% 36 36 35 33

Hoeveelheid t.o.v. de 
totale productie

% 6,7 6,8 6,9 6,7 Bruto productie

Rendement van het 
productiepark met 
fossiele brandstoffen

% 44,7 42,6 42 41,6 2 41 Alleen 
elektriciteitsproductie; 
biomassa inbegrepen; 
ultiem netto

CO2-emissie kiloton 11 536 13 692 13 788 16 044 1, 2

Specifieke CO2-
emissie (fossiel)

g/kWh 600 604 663 692 2 42 Centrales met fossiele 
brandstoffen; biomassa 
inbegrepen; ultiem netto

Specifieke CO2-
emissie (totaal)

g/kWh 177 202 215 232 2 42 Idem + kerncentrales en 
hernieuwbare energie; 
ultiem netto

Vermindering van de 
CO2-uitstoot door het 
productiepark

kiloton 1 836 2 048 652 — 1, 2 42 Vermindering t.o.v. 2007, 
berekend voor een gelijke 
elektriciteitsproductie

Vermindering van de 
CO2-uitstoot door het 
personeel

% 23,1 7,0 5,5 — 9 39 Emissie afkomstig van 
de dagelijkse activiteiten 
(uitgezonderd productie); 
reductie t.o.v. 2007

de resultaten evalueren
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Audit Indicator Eenheid 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Blz Commentaar

Vermindering van de 
CO2-uitstoot door het 
personeel

ton 9 253 2 779 2 194 — 9 39 Emissie afkomstig van 
de dagelijkse activiteiten 
(uitgezonderd productie); 
reductie t.o.v. 2007

Gebouwen ton 1 220 826 321 —

Mobiliteit ton 4 634 1 690 1 852 —

Aankopen ton 3 399 263 21 — Papierverbruik

CH4-emissie ton 267 383 261 279

N2O-emissie ton 109 135 110 120

SO2-emissie ton 1 766 3 757 7 163 17 784 3

Specifieke SO2-
emissie (fossiel)

mg/kWh 92 166 344 767 3 46 Centrales met fossiele 
brandstoffen; biomassa 
inbegrepen; ultiem netto

Specifieke SO2-
emissie (totaal)

mg/kWh 27 55 111 257 3 46 Idem + kerncentrales en 
hernieuwbare energie; 
ultiem netto

NOx-emissie ton 6 940 9 367 9 899 17 216 3

Specifieke NOx-
emissie (fossiel)

mg/kWh 361 413 476 743 3 46 Centrales met fossiele 
brandstoffen; biomassa 
inbegrepen; ultiem netto

Specifieke NOx-
emissie (totaal)

mg/kWh 107 138 154 249 3 46 Idem + kerncentrales en 
hernieuwbare energie; 
ultiem netto

Stofemissie ton 210 449 426 834 3

Specifieke stofemissie 
(fossiel)

mg/kWh 11 20 20 36 3 46 Centrales met fossiele 
brandstoffen; biomassa 
inbegrepen; ultiem netto

Specifieke stofemissie 
(totaal)

mg/kWh 3,2 6,6 6,6 12,1 3 46 Idem + kerncentrales en 
hernieuwbare energie; 
ultiem netto

Emissie van zware 
metalen

ton 0,74 1,26 1,9 4,38 As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, 
Tl, V, Zn

Emissie van chloriden ton 120,5 125,4 196 268

Emissie van fluoriden ton 19,7 53,6 79 156

Waterverbruik voor 
industriële processen

miljoen 
m3

3,26 3,93 3,58 3,55

Waterverbruik voor 
koeling

miljoen 
m3

66,0 109,4 105,7 114,1 Verdampte hoeveelheid
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Audit Indicator Eenheid 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Blz Commentaar

Productie industrieel 
afval

ton 32 458 30 159 35 834 77 799 Afhankelijk van 
afbraakwerken en 
terreinsaneringen

Hergebruik industrieel 
afval

ton 18 906 16 696 11 325 45 157 3

Productie reststoffen  kiloton 149 364 400 412 Vliegas, bodemas, gips

Vliegas kiloton 102 253 278 302 Reststof van 
steenkoolverbranding

Bodemas kiloton 26 45 50 49 Reststof van 
steenkoolverbranding

Gips kiloton 21 66 72 60 Reststof van 
rookgasontzwaveling

Hergebruik reststoffen kiloton 149 361 395 409 3 46 Vliegas, bodemas, gips

Radioactieve lozingen Som kerncentrales Doel 
en Tihange

Beta-gamma GBq 10,1 12,4 26,5 24,3 Jaarlimieten: Doel: 1 480 
GBq; Tihange: 888 GBq

Tritium TBq 102,6 108,4 77,3 110,8 Jaarlimieten: Doel: 103,6 
TBq; Tihange: 147,6 TBq

Aërosolen GBq 0,01 0,0102 0,012 0,0144 Jaarlimieten: Doel: 148 
GBq; Tihange: 111 GBq

Jodium GBq 0,07 0,0984 0,0874 0,163 Jaarlimieten: Doel: 14,8 
GBq; Tihange: 14,8 GBq

Edelgassen TBq 5,05 12,5 28,8 33,5 Jaarlimieten: Doel: 2 960 
TBq; Tihange: 2 220 TBq

Productie radioactief 
afval

m3 275 292 282 272 43 Geconditioneerd laag- en 
middelradioactief afval; 
som Doel en Tihange

Klanten

Contracten groene 
elektriciteit

1 000 
contrac-

ten

542 354 101,5 11,5 6 38 GroenPlus en Professional 
Groen; retailklanten

Verkoop groene 
elektriciteit

TWh 3,6 3,7 2,3 0,7 6 38 AlpEnergie; business 
klanten

Nieuwe 
aardgasaansluitingen

1 000 
aanslui-

tingen

42 41 49,3 — 5 37 Nieuwe aansluitingen 
en overschakelingen; 
residentiële klanten

Nieuwe capaciteit met 
lage CO2-emissie

MW 47 15,2 26,8 — 5 37 Hernieuwbare energie en 
WKK; op de sites van de 
klant

Contracten met een 
Ethics & Sustainable 

Development clausule

% 100 75 — — 49 Aandeel in het totaal 
aantal nieuwe contracten

Volume verbruikt CNG ton 74,5 37 — — 7 38 Interne en externe vloot

de resultaten evalueren
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Audit Indicator Eenheid 2010 2009 2008 2007 Eng. Plan 
CO2

Blz Commentaar

Personeelsaantal head-
counts

7 213 7 447 7 548 9 057 22 Actieve dienst; 
dochterondernemingen 
inbegrepen

Managers 2 262 2 270 2 195 2 029

Uitvoerend 4 951 5 177 5 353 7 028

Mannen 4 872 4 990 5 134 6 353

Vrouwen 2 341 2 457 2 414 2 704

Vrouwen % 32,5 33 32 29,9

Contract onbepaalde 
duur

7 016 7 104 7 121 8 359

Contract bepaalde duur 197 343 427 698 Integratiecontracten 
inbegrepen

Aanwervingen head-
counts

470 893 1 648 489 22 Dochterondernemingen 
inbegrepen

Contract onbepaalde 
duur

334 656 1 421 358

Contract bepaalde duur 136 237 407 131

Leeftijdspiramide van 
het personeel

head-
counts

23 Actieve dienst; 
onbepaalde duur; 
dochterondernemingen 
inbegrepen

>55 jaar 717 702 676 936

50-54 jaar 843 832 823 1 119

45-49 jaar 911 890 948 1 170

40-44 jaar 808 842 884 1 123

35-39 jaar 763 787 833 1 028

30-34 jaar 1 110 999 883 918

25-29 jaar 1 520 1 536 1 458 1 372

<25 jaar 344 516 616 693

Opleiding duizend 
uren

394 561 631 415 23

Arbeidsongevallen 21 Dochterondernemingen 
niet inbegrepen

Frequentiegraad (Fg) zie blz. 
21

2,91 2,36 2,7 3,91

Ernstgraad (Eg) zie blz. 
21

0,12 0,07 0,05 0,08

Sociale indicatoren
Electrabel in België
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GRI referentietabel

De GRI-referentietabel geeft aan 
waar de standaardonderdelen 
van de informatie (strategie; 
organisatieprofiel; 
verslagparameters; bestuur, 
verplichtingen en betrokkenheid; 
managementbenadering en 
prestatie-indicatoren) aan bod 

komen in dit verslag. De GRI-
indicatoren die niet zijn opgenomen 
– de volledige referentietabel kan 
gedownload worden van de GRI-
website www.globalreporting.org/
Home − maken het onderwerp 
uit van een onderzoek naar hun 
relevantie en/of de methodologie 

van gegevensinzameling met het 
oog op een mogelijke rapportering 
in de toekomst. Voor indicatoren die 
worden gerapporteerd op niveau van 
de GDF SUEZ Groep, wordt verwezen 
naar de overeenstemmende 
publicatie.

de resultaten evalueren
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1. Strategie en analySe Bladzijde Externe bron

1.1 Verklaring van de CEO 2, 3

1.2 Beschrijving belangrijke risico's en mogelijkheden RDD 2010 GDF SUEZ p. 14-16

2. OrganisatieprOfiel Bladzijde Externe bron

2.1 Naam van de organisatie Cover 2, 3

2.2 Merken, producten en/of diensten 8, 36, 38 www.electrabel.be/homepage_
b2c/homepage.aspx

2.3 Operationele structuur van de organisatie 8, Cover 2 www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

2.4 Locatie van het hoofdkantoor Cover 3

2.5 Landen waar de organisatie actief is 8

2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Cover 2, 3 www.electrabel.com/whoarewe/
finance/investorsshareholders.aspx

2.7 Afzetmarkten 8

2.8 Omvang van de organisatie 9

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode 1, 55

2.10 Onderscheidingen 23, 34, 48,49

3. Verslagparameters Bladzijde Externe bron

3.1 Verslagperiode 1

3.2 Datum meest recente verslag 1

3.3 Verslaggevingscyclus 1

3.4 Contactpunt voor vragen Cover 3

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud 1

3.6 Afbakening van het verslag 1, 52

3.7 Beperkingen voor de reikwijdte van het verslag 52

3.8 Basis verslaggeving samenwerkingsverbanden 52

3.9 Technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen 52

3.10 Herformuleringen 52

3.11 Significante veranderingen 52

3.12 Tabel standaardonderdelen 60

3.13 Betrekken externe assurance 63-66
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4. BESTUUR, VERPLICHTINGEN EN BETROKKENHEID Bladzijde Externe bron

4.1 Bestuursstructuur 27 www.electrabel.com/whoarewe/finance/
investorsshareholders.aspx

4.2 Leidinggevende functie voorzitter www.electrabel.com/whoarewe/finance/
investorsshareholders.aspx

4.3 Onafhankelijke en/of niet-leidinggevende bestuurders www.electrabel.com/whoarewe/finance/
investorsshareholders.aspx

4.4 Mechanismen waardoor aandeelhouders en 
medewerkers aanbevelingen kunnen doen

RDD 2010 GDF SUEZ p. 8-13

4.5 Vergoeding leden van de Directie www.electrabel.com/whoarewe/finance/
investorsshareholders.aspx

4.6 Processen voor het vermijden van strijdige belangen Ethisch handvest GDF SUEZ* p. 21 Gids

4.7 Expertise van de leden van het hoogste 
bestuurslichaam

www.electrabel.com/whoarewe/finance/
investorsshareholders.aspx

4.8 Intern ontwikkelde gedragscodes, waarden, missies Cover 2 www.electrabel.com/whoarewe/finance/
investorsshareholders.aspx

4.9 Procedures van het hoogste bestuurslichaam www.electrabel.com/whoarewe/finance/
investorsshareholders.aspx

4.10 Evaluatie van de prestaties van het hoogste 
bestuurslichaam

www.electrabel.com/whoarewe/finance/
investorsshareholders.aspx

4.11 Toepassing van het voorzorgsprincipe RDD 2010 GDF SUEZ p. 14-16

4.12 Externe handvesten, principes, initiatieven die de 
onderneming onderschrijft

RDD 2010 GDF SUEZ p. 41

4.13 Belangrijke lidmaatschappen van nationale en 
internationale verenigingen

RDD 2010 GDF SUEZ p. 41,51

4.14 Groepen belanghebbenden die de organisatie heeft 
betrokken

28-29

4.15 Selectie van belanghebbenden 28-29

4.16 Benadering van het betrekken van stakeholders 28-29

4.17 Voornaamste onderwerpen resulterend uit de 
stakeholderbetrokkenheid

28-31

5. MANAGEMENTBENADERING Bladzijde Externe bron

Economische prestatie-indicatoren

EC1 Economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd 8, 9

EC2 Financiële implicaties, risico’s en mogelijkheden als gevolg van 
klimaatverandering

DdR 2010 GDF SUEZ p. 141

EC8 Investeringen in infrastructuur 41, 44

Milieuprestatie-indicatoren

EN1 Gebruikte PCB transformatoren 46

EN3 Direct energieverbruik 56

EN4 Indirect energieverbruik 38-40

EN5 Energie bespaard door efficiëntieverbetering 39-41

EN6 Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of op duurzame 
energie gebaseerde producten en diensten

36-38

EN7 Initiatieven ter verlaging van het indirecte energieverbruik 38-40

EN8 Wateronttrekking per bron 57

EN12 Gevolgen van de activiteiten op de biodiversiteit 47

EN13 Herstelde habitats 47

EN14 Maatregelen voor het beheersen van de impact op de 
biodiversiteit

47

EN16 Directe en indirecte emissie van broeikasgassen 39-40, 42, 
56-57

EN18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen 36-44

EN20 NOx, SOx en andere luchtemissies 46, 57



DdR: Referentiedocument - RDD: Verslag Duurzame Ontwikkeling
*met Handleiding “De ethiek in de praktijk” - De verwijzing naar de bladzijden in het DdR en het RDD heeft betrekking op de Franse versie.

de resultaten evalueren
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EN22 Totaalgewicht afval 58

EN24 Gevaarlijk afval 43, 46-47

EN26 Compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten 45-47

EN28 Non compliance met regelgeving 45

EN29 Milieugevolgen van het transport van producten en het vervoer 
van personeelsleden

39-40

Arbeidsomstandigheden en werk prestatie-indicatoren

LA1 Totaal personeelsbestand 9, 22-23

LA2 Personeelsverloop 22-23

LA7 Veiligheidscijfers 20-21, 59

LA10 Opleidingsuren 20, 23

LA13 Onderverdeling medewerkers per geslacht en leeftijdsgroep 22, 23

Mensenrechten prestatie-indicatoren

HR1 Investeringsovereenkomsten met clausules over mensenrechten 49 RDD 2010 GDF SUEZ p. 35, 49

HR2 Leveranciers en aannemers getoetst op naleving van de 
mensenrechten

49 RDD 2010 GDF SUEZ p. 35, 49

HR8 Beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd over 
mensenrechten

RDD 2010 GDF SUEZ p. 72-75

Maatschappij prestatie-indicatoren

SO1 Programma’s die de impact op gemeenschappen beheren 28-29

SO4 Maatregelen tegen corruptie 49 Ethisch handvest GDF SUEZ*  
p. 19 Gids

SO5 Standpunt betreffende lobbyen 49 Ethisch handvest GDF SUEZ*  
p. 22 Gids

Productverantwoordelijkheid prestatie-indicatoren

PR1 Gevolgen van producten en diensten voor gezondheid en 
veiligheid

45-47

PR3 Productinformatie 34-38 www.electrabel.be/homepage_
b2c/homepage.aspx

PR5 Klantentevredenheid 36

Specifieke indicatoren voor de elektriciteitssector

EU1 Geïnstalleerd vermogen per energiebron 17

EU2 Productie per energiebron 17

EU3 Aantal klanten 9, 58

EU5 CO2-emissierechten 11 DdR 2010 GDF SUEZ p. 303

EU6 Aanpak voor een zekere en betrouwbare 
elektriciteitsbevoorrading

16

EU7 Managementprogramma’s voor het beheersen van de 
energievraag

36-38

EU8 R&D voor veilige en duurzame bevoorrading 28-29

EU9 Nucleaire provisies 43

EU10 Geplande capaciteit 55

EU11 Efficiëntie van de elektriciteitscentrales 41

EU14 Opleidingsprogramma’s 20, 23

EU16 Beleid veiligheid en gezondheid personeel 20-21

EU19 Stakeholder participatie 28-29

EU21 Crisisplan DdR 2010 GDF SUEZ p. 152

EU23 Programma’s ter verbetering van de toegang tot elektriciteit 48

EU30 Gemiddelde beschikbaarheidsfactor van de centrales 43



Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010 | Electrabel | 63

Certificaten



certificaten

64 | Electrabel | Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010



Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010 | Electrabel | 65



66 | Electrabel | Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2010

certificaten

Climact confirms, on an initial scope defined by Electrabel:

• 2007 emissions of 40 ktCO2e
(1)

•  2010 emissions of 31 ktCO2e
(2) (leading to a 23% reduction between 

2007 and 2010 on the scope)

The Carbon Footprint 2007 & 2010 on the initial scopes have been 
coordinated and performed by Hugues de Meulemeester & Michel 
Cornet from Climact, certified auditors for using the Bilan Carbone™ 
methodology and tools from ADEME (FR).

The Bilan Carbone™ methodology is compatible with GHG Protocol 
Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG Protocol) and 
ISO14064-1:2006 standards for GHG Inventory & reporting

Emission factors sources are from Bilan Carbone™ ADEME v6, 
DEFRA and IPCC 2006 Guidelines

Calculation and classification of GHG emissions in Scopes 1,2 & 3 
have been performed in compliance with GHG Protocol & ISO14064.

Pascal Vermeulen, 
Managing Director 
CLIMACT

Note: (1) with an uncertainty of 21%, (2) with an uncertainty of 28%.



Woordenlijst
Afkortingen
BREEAM  Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method

BRUGEL  Brusselse reguleringscommissie voor de 
elektriciteits- en gasmarkt

CEO  Chief Executive Officer

CH4  methaangas

CNG  Compressed Natural Gas

CO2  koolstofdioxide

CREG   Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas

CWaPE Commission wallonne pour l’Energie

EMAS  Eco-Management and Audit Scheme

FSC Forest Steward Council

GRI  Global Reporting Initiative

HQE  Haute Qualité Environnementale

IMEWO  Distributienetbeheerder Oost- en West-
Vlaanderen 

INES   International Nuclear and Radiological Event 
Scale

ISO  International Organization for Standardisation

KMO Kleine en Middelgrote Onderneming

KPI Key Performance Indicator

MZS  Milieuzorgsysteem

NMBS  Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen 

NIMBY Not In My Back Yard

N2O  distikstofoxide

NOx stikstofoxides

NGO  Niet-Gouvernementele Organisatie

OCMW Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

O&I Ontwikkeling en Innovatie

OSART Operational Safety Review Team

PCB  Polychloorbifenyl

PMD  Plastic flessen en flacons, Metalen 
verpakkingen en Drankkartons

PV Fotovoltaïsch

SO2  zwaveldioxide

STEG   Stoom- en gasturbine (eenheid met 
gecombineerde cyclus)

VBO Verbond van Belgische Ondernemingen

VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding 

VREG  Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt

WANO  World Association of Nuclear Operators

WKK  Warmtekrachtkoppeling

Eenheden
Bq  Becquerel (eenheid van radioactiviteit)

GBq  gigabecquerel (109 Bq)

TBq  terabecquerel (1012 Bq)

J  Joule (eenheid van energie)

MJ  megajoule (106 J)

GJ  gigajoule (109 J)

PJ  petajoule (1015 J)

W  Watt (eenheid van vermogen)

MW  megawatt (106 W)

GW  gigawatt (109 W)

Wh  Wattuur (eenheid van energie)

kWh   kilowattuur (103 Wh) 

MWh megawattuur (106 Wh)

GWh  gigawattuur (109 Wh)

TWh  terawattuur (1012 Wh)

1 kWh = 3,6 MJ

1 MJ = 0,278 kWh
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Un développement 
équilibré
pour une croissance 
responsable
page 2

Métiers
Électricité, gaz naturel, services
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Grands projets
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gdfsuez.com

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 2 250 295 757 euro

Hoofdzetel: 1, place Samuel de Champlain

92400 Courbevoie – Frankrijk

Tel.: +33 (0)1 44 22 00 00

SIREN: 542 107 651 RCS NANTERRE

BTW FR 13 542 107 651

Onze waarden

veeleisendheid
engagement
durf
verbondenheid

REFERENTIEDOCUMENT 2010

HERONTDEK ENERGIE

GDF SUEZ – Ethisch handvest  1

ETHISCH HANDVEST 

“Image Copyright Stephen Strathdee, 2007”

co2
HET GRoENBoEK 
VAN ElEcTRABEl

SAmEN 
VooR miNdER 

www.electrabel.be
Het is jouw energie.

CENTRALE NUCLÉAIRE
DE TIHANGE
Déclaration environnementale

Mise à jour 2011

GDF SUEZ
1, place Samuel de Champlain 
92400 Courbevoie, France 
www.gdfsuez.com 
Tel. + 33 1 44 22 00 00

Publicaties beschikbaar in PDF-
formaat op www.gdfsuez.com:

• Referentiedocument 2010

• Activiteitenverslag 2010

•  Verslag Duurzame Ontwikkeling 
2010

• Ethisch handvest

Electrabel
Simón Bolívarlaan 34 
1000 Brussel, België 
www.electrabel.be 
Tel. +32 02 510 72 22

Bezoek www.electrabel.be/duurzaam:

•  Verneem alle details over het CO2-
plan van Electrabel

•  Bestel of download het Groenboek 
Samen voor minder CO2

•  Schrijf in op de nieuwsbrief

Milieuverklaringen EMAS:

Kerncentrale Doel; in het Nederlands; 
beschikbaar in PDF-formaat op  
www.electrabel.be
aanvragen van een exemplaar:  
doel.infocenter@electrabel.be

Kerncentrale Tihange; in het Frans; 
beschikbaar in PDF-formaat op
www.electrabel.be
aanvragen van een exemplaar: 
jeancharles.delalleau@electrabel.com

Informatie
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Colofon
Deze publicatie kwam tot stand onder 
coördinatie van het departement 
Communicatie.

Het grafische concept, de redactie en 
de productie werden toevertrouwd 
aan het agentschap  
www.concerto.be, Brussel (België).

Foto’s: Olivier Anbergen,  
Raf Beckers, Pascal Broze,  
Dries Decorte, DoubleDouble,  
Rudy de Barse, Georges De Kinder, 
Luc Freché, Eric Larrayadieu, 
Dominique Libert, Daniel Philippe, 
Alain Pierot, David Plas, Prométhéa,  
François Snijders, Bernd Uhlig,  
VBO-FEB, Friedhelm Wirtz

Druk: Antilope, Lier (België)

Verantwoordelijke uitgever:  
Fernand Grifnée,  
Simón Bolívarlaan 34, 
1000 Brussel, België

Juli 2011

D/2011/7.208/1

Deze publicatie is volledig gedrukt 
op papier gecertificeerd door de 
Forest Steward Council (FSC). 
Deze organisatie promoot en 
waarborgt een verantwoord 
bosbeheer dat economisch 
leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal 
rechtvaardig is. De papierleverancier 
heeft een ISO 14001 (milieu)- en 
een OHSAS 18001 (veiligheid 
en gezondheid)-certificaat. De 
drukpersen werken met plantaardige 
inkten. Papier- en kartonafval, evenals 
gebruikte offsetplaten worden 
gerecupereerd en gerecycleerd.

electrabel n.V.
Regentlaan 8 
1000 Brussel, België 
www.electrabel.be

Tel. + 32 2 518 61 11 
Fax + 32 2 518 64 00

BTW BE 0403.170.701 RPR Brussel

Dit verslag is beschikbaar in het 
Nederlands, Frans en Engels.

Downloaden via www.electrabel.be

Aanvragen van een gedrukt 
exemplaar: 
sosdoc@electrabel.com 
robert.imler@electrabel.com 
www.electrabel.be

Vragen over dit verslag: 
robert.imler@electrabel.com
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