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VANDAAG INVESTEREN IN 
DE ENERGIE VAN MORGEN 
Electrabel maakt deel uit van GDF SUEZ, een wereldleider voor 
energie. De onderneming is marktleider in België, haar historische 
thuismarkt, waar ze dicht bij haar klanten staat en een belangrijke 
bijdrage levert aan de economie en samenleving.

Electrabel produceert elektriciteit en verkoopt elektriciteit, aardgas 
en energiediensten aan particulieren, professionelen, KMO’s, 
grote ondernemingen en openbare instellingen. Die activiteiten 
worden geoptimaliseerd door Energy Management & Trading 
op de Europese energiemarkten. De onderneming biedt 
haar 2,86 miljoen klanten innovatieve, duurzame 
energieoplossingen met toegevoegde waarde en een 
dienstverlening op maat.

Electrabel beschikt in België over een lokaal, gediversifi eerd 
productiepark van 9 163 MW. Het bestaat uit installaties 
die werken met hernieuwbare energiebronnen, centrales 
die fossiele brandstoffen gebruiken en kerncentrales. De 
onderneming is de grootste producent van groene stroom van het 
land met een capaciteit aan hernieuwbare energie van 461 MW. 
De uitstoot van broeikasgassen door het productiepark 
behoort tot de laagste in Europa.

Electrabel stelt meer dan 5 000 mensen te werk en 
is een van de belangrijkste werkgevers 
in België. De onderneming is meer 
dan een eeuw verankerd in de 
samenleving en ze neemt haar sociale 
verantwoordelijkheid ten volle op, 
met een bijzondere aandacht voor de 
kansarmen. 

2,86 
miljoen

klanten

5 151 
medewerkers

91 
elektriciteits-

centrales
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2,86 miljoen 
klanten

419 miljoen EUR
investeringen en 

onderhoud

ELECTRABEL IN BELGIË  
KERNCIJFERS 2013

50,7% 
alleen 

elektriciteit

3,6% alleen 
aardgas

45,7%
elektriciteit 
en aardgas

Marktaandeel
50% elektriciteit

46% aardgas

52,3 TWh
verkoop elektriciteit

46,3 TWh
verkoop aardgas



69,1%
productie zonder 

CO2-uitstoot

461 MW
hernieuwbare 

energie

9 163 MW1

productiecapaciteit

42,7 TWh1

productie elektriciteit

5 151
medewerkers

1 aandeel Electrabel

  50 jaar en ouder 
 van 40 tot 49 jaar
 van 30 tot 39 jaar
  jonger dan 30 jaar 

11 %

32 %

29 %

28 %
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2013 IN HET KORT
In 2013 heeft Electrabel zich resoluut bevestigd als 
een verantwoordelijk leider, lokaal ingeplant en ten 
dienste van al haar klanten.

Ontdek het Smart-gamma 
om energie te besparen: 
www.electrabel.be/smart

KLANTEN
Na in 2012 één van de meest concurrentiële jaren sinds 
de vrijmaking van de energiemarkt te hebben gekend, 
werden de verkoopactiviteiten gekenmerkt door de 
stabilisering van het marktaandeel in het segment van 
de residentiële klanten. 

In januari deed Electrabel een vernieuwd aanbod aan 
haar klanten en alle verbruikers. De prijzen daalden 
automatisch voor alle klanten, wat resulteerde in 
zeer competitieve aanbiedingen naast een zeer 
kwalitatieve dienstverlening. Electrabel verrijkte ook 
haar portefeuille met nieuwe energiediensten en online-
aanbiedingen.

https://www.electrabel.be/nl/particulier/energy-manager/smart-home?ns_mchannel=redirect&ns_source=residential&ns_campaign=permanent&ns_linkname=smart&ebl_redirect=smart
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PRODUCTIE
De heropstart van de 
kerncentrales Doel 3 en Tihange 
2 in juni, na een stilstand 
van 10 maanden, kenmerkte 
de productieactiviteiten 
van Electrabel in 2013. Het 
parlement keurde in december 
ook de wet goed over de 
levensduurverlenging van 
kerncentrale Tihange 1 met 
tien jaar. 

Verder nam Electrabel 
vier nieuwe windparken in 
gebruik in Vlaanderen en 
Wallonië en ze sloot in Ruien 
en Awirs enkele oudere 
klassieke productie-installaties 
om economische redenen.

PHILIPPE VAN TROEYE, 
BESTUURDER DIRECTEUR-GENERAAL 
ELECTRABEL 

"Het is onze ambitie om een 
gerespecteerde onderneming 
te zijn. Marktleider in 
elektriciteitsproductie en in 
energieverkoop, een erkend speler 
die lokaal sterk verankerd is."

SOCIAAL ENGAGEMENT
Om haar identiteit van lokaal energieproducent 
te versterken, heeft Electrabel de coöperatieve 
CoGreen opgericht, die omwonenden de kans 
bood om te investeren in vijf windparken. 

Het nieuwe partnership met SOS-Kinderdorpen 
dat fi nanciële steun en competentiemecenaat 
verenigt en de derde editie van het programma 
Power2Act, versterkten het maatschappelijke 
engagement van Electrabel. Het sociaal-
sportieve project Belgian Homeless Cup dat 
al drie jaar wordt gesteund door Electrabel 
ontving de Prijs van het Prins Filipfonds.
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BIJDRAGEN AAN 
DE BELGISCHE ECONOMIE

Electrabel is sterk 
verbonden met België, 

haar historische 
thuismarkt. Als 

energieleverancier, 
werkgever en investeerder 

bekleedt ze een 
vooraanstaande positie en 

levert ze een belangrijke 
bijdrage aan de Belgische 

economie.

BELANGRIJKE WERKGEVER
Eind 2013 had Electrabel in België 
5 151 werknemers in dienst. Daarmee 
behoort de onderneming tot de top 20 
grootste werkgevers. Zowat de helft van 
het personeel werkt in productie, een 
vierde in verkoop. 

De dochterondernemingen van Electra-
bel stelden 1 342 personen te werk, van 
wie 1 081 bij het contact center N-Allo 
en 238 bij het competentiecentrum 
Laborelec.

Electrabel nam in 2013 90 nieuwe 
werknemers in dienst. Toch daalde het 
personeelsbestand met 278 personen, 
voornamelijk door het bereiken van het 
einde van de loopbaan en het stopzet-
ten van de arbeidsovereenkomst. 

 56,1% Productie
 22,3% Verkoop
 5,6%  Energy 

Management 
& Trading

 16%  Onder-
steunende 
diensten

5 151
medewerkers



Electrabel � Feiten &
 cijfers 2013     7   

startte de onderneming het nieuwe pro-
ject "Work and Study" met de Artesis 
Plantijn Hogeschool in Boom. Het geeft 
studenten de kans om hun studies te 
combineren met een job binnen de on-
derneming zodat ze tegelijkertijd leren 
en ervaring opdoen op de werkvloer.

Electrabel nam ook deel aan de actie 
"Ondernemers voor de klas" van Vlajo 
die jongeren uit het middelbaar onder-
wijs laat kennismaken met de attitude 
ondernemerschap en waarbij ideeën 
tussen studenten en werkgevers wor-
den afgestemd. Nog in samenwerking 
met Vlajo werd een "Innovation Camp" 
georganiseerd in de kerncentrale Doel. 
80 jongeren uit het secundair onderwijs 
kregen 24 uur de tijd om een creatieve 
oplossing te bedenken voor een uitda-
ging (ontwerp een tv-reclamecampag-
ne) die Electrabel hen voorschotelde.

Voor het tweede jaar op rij verspreidde 
Electrabel meer dan 1 000 exemplaren 
van de cursus Energie onder de leerlin-
gen van 10 technische bachelor-scholen.

Loopbaanbegeleiding en 
partnership met het onderwijs 
13% van het personeel van Electrabel 
is 55 jaar of ouder. Het is voor de on-
derneming een uitdaging om de ken-
nisoverdracht te verzorgen en nieuwe 
geschikte medewerkers aan te trekken.

Electrabel werkt nauw samen met de 
onderwijswereld om de juiste (tech-
nische) profi elen te vinden. In 2013 

4 700
werknemers 

volgden samen 
288 000 uren 

opleiding.

Prioriteit aan opleiding
Electrabel organiseert talrijke 
opleidingen en geeft haar 
medewerkers vele mogelijkheden om 
zelf hun kennis en vaardigheden op 
peil te houden en te ontwikkelen, 
en hun loopbaan uit te bouwen. 
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Gelet op het resultaat van het boekjaar 
2013, is er geen vennootschapsbe-
lasting verschuldigd. De onderneming 
betaalde wel 530 miljoen euro aan 
andere belastingen, waaronder een nu-
cleaire bijdrage van 422 miljoen euro, 
evenals 128 miljoen euro aan sociale 
zekerheidsbijdragen.

ONGUNSTIG 
INVESTERINGSKLIMAAT
In 2013 investeerde Electrabel 419 
miljoen euro in haar productiepark 
en bedrijfssoftware, in het bijzonder 
voor de verbetering van de dienstver-
lening aan de klant en de operaties 
van Energy Management & Trading. 
De moeilijke situatie op de Europese 
energiemarkt met een onstabiele re-
gelgeving, overcapaciteit, de groei van 
hernieuwbare energie en de invoer van 
goedkope Amerikaanse steenkool zorgt 
voor onzekerheid over de economische 
rentabiliteit van investeringen en zet 
een rem op de bouw van nieuwe pro-
ductiemiddelen.

FINANCIËLE RESULTATEN
De naamloze vennootschap Electrabel 
realiseerde in 2013 een omzet van 
12,5 miljard euro (tegenover 13,8 mil-
jard in 2012), waarvan 7,6 miljard in 
België. Ze sloot het boekjaar af met 
een verlies van 906 miljoen euro (te-
genover een verlies van 106 miljoen 
euro in 2012).

De stilstand van de kerncentrales 
Doel  3 en Tihange  2 gedurende de 
eerste helft van 2013, de algemene 
prijsdaling op de energiemarkten en de 
teruglopende energieverkopen wogen 
op het bedrijfsresultaat dat met 35% 
afnam tegenover 2012. Het financieel 
resultaat nam aanzienlijk toe, vooral 
dankzij een hoger dividend uit de deel-
neming in International Power. 

Het uitzonderlijk resultaat kwam uit op 
een verlies van meer dan 2 miljard euro 
hoofdzakelijk samengesteld uit de nu-
cleaire bijdrage ten laste van Electrabel, 
de afschrijvingen op de waarde van gas-
centrales en de waardevermindering van 
deelnemingen in dochterondernemingen. 

FINANCIËLE GEGEVENS VAN 
ELECTRABEL NV IN 2013 
(in miljoen euro)

Omzet 12 468

Bedrijfsresultaat 422

Financieel resultaat 932

Uitzonderlijk resultaat -2 271

Resultaat van het boekjaar na 
belasting

-906

Vennootschapsbelasting 0

Andere bijdragen, belastingen, 
heffingen

530

 Nucleaire bijdrage 422

 Diversen1 108

Sociale zekerheidsbijdragen 128
1  onroerende voorheffing, drijfkracht, watervang, 

ioniserende stralingen…

0,6 miljard euro wordt 
geïnvesteerd in de 
volgende jaren om 

Tihange 1 in bedrijf te 
houden tot 2025. 

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

http://www.nbb.be/
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JEAN, NUCLEAIRE 
VEILIGHEIDSINGENIEUR TIHANGE

"Nucleaire veiligheid is onze prioriteit. 
We blijven er constant in investeren 

om ze steeds te verbeteren."

 312 Kerncentrales
 27  Hernieuwbare 

productie
 44  Klassieke 

productie
 36 IT

INVESTERINGEN 
EN ONDERHOUD 
(in miljoen euro)1

419 
miljoen EUR
investeringen en 

onderhoud

1 IFRS
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DE VERTROUWENSBAND 
MET DE KLANT VERSTERKEN
Om beter aan de behoeften van haar klanten te beantwoorden, 
heeft Electrabel haar aanbod aangepast. Zij stelt ook innovatieve 
diensten voor die het mogelijk maken de energieconsumptie te 
beperken en die inspelen op hun verwachtingen.  

ZICH HERPOSITIONEREN  
OP DE MARKT
Electrabel bleef in 2013 de belangrijk-
ste energieleverancier in België met 
een marktaandeel van ongeveer 50% 
voor elektriciteit (tegenover 54,2% in 
2012) en 46% voor aardgas (tegenover 
51,9% in 2012). Nadat de onderne-
ming in 2012 en in de eerste maanden 
van 2013 vele klanten verloor, kon ze 
sinds de zomer haar marktaandeel sta-
biliseren. 

Eind 2013 had Electrabel 1,45 miljoen 
klanten elektriciteit, 104  000 klanten 
aardgas en 1,31 miljoen duale klanten 
(elektriciteit + aardgas).

De elektriciteitsverkoop van Electrabel 
in België daalde in 2013 met 7,5% te-
genover 2012 door een mindere afzet 
aan retail- en grote klanten. De verkoop 
van aardgas liep terug met 8,8%. Voor-
al de verkoop aan retailklanten nam af. 

NIEUWE COMMERCIËLE 
AANPAK 
In januari 2013 verlaagde Electrabel 
haar energieprijzen (energiecompo-
nent) voor retailklanten (elektriciteit tot 
min 10%, aardgas tot min 16%). Klan-
ten die nog geen tariefformule hadden 
gekozen, werden automatisch overge-
schakeld naar een voordeliger contract. 

Begin 2013 werd ook de indexatiepa-
rameter voor de berekening van de va-
riabele elektriciteitsprijzen aangepast. 
Die is vanaf dan niet langer gebaseerd 
op de productiekosten en de beschik-
baarheid van de kerncentrales, maar 
op de prijzen op de groothandelsmark-
ten. De indexatie van de aardgasprij-
zen werd op 1 oktober 2013 volledig 

MARKTAANDEEL ELECTRABEL EIND 2013  
(in % aantal toegangspunten)

Vlaanderen Wallonië Brussel België

Elektriciteit 44,6 50,3 75,9 50

Aardgas 41 44,5 74,3 46

Bron: regulatoren

 1,45 Elektriciteit
 0,104 Aardgas
 1,31  Elektriciteit 

+ aardgas

2,86  
miljoen

klanten



Electrabel � Feiten &
 cijfers 2013     11   

losgekoppeld van de petroleumprijs en 
is sindsdien gebaseerd op de meest 
liquide gasindex (TTF) op de Centraal  
West-Europese markt. Hiermee antici-
peerde Electrabel op de vraag van de 
overheid om vanaf 2015 een volledige 
loskoppeling door te voeren.

Met de nieuwe competitieve prijs-
voorstellen kon Electrabel voor het 
eerst groepsaankopen binnenhalen 
voor aardgas en elektriciteit (provincie 
Antwerpen, stad Oostende, provincie 
Oost-Vlaanderen, sp.a organisaties…). 
In totaal ging het om een jaarvolume 
van 155 GWh elektriciteit (36 500 toe-
gangspunten) en 487 GWh aardgas 
(27 500 toegangspunten).

Belangrijke bedrijven en instellingen zo-
als Brussels Airport Company, Infrabel, 
RTBF, Eandis, de Regie der Gebouwen, 
Arcelor Mittal, ExxonMobil, Wienerber-
ger, Delhaize Group… kozen Electrabel 
als leverancier.

PETRA, CUSTOMER CARE - MEDEWERKSTER, 
ELECTRABEL SHOP ANTWERPEN

“In 2013 wonnen we voor het eerst 
groepsaankopen. Dat is een duidelijk bewijs 

van de competitiviteit van ons nieuw 
commercieel aanbod.”

52,3 TWh
verkoop elektriciteit

 29,6 Business
 13,3 Retail
 9,4 Wholesale

46,3 TWh
verkoop aardgas

 13,4 Business
 27,3 Retail
 5,6 Wholesale
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Smart thermostat
Regel uw verwarming 

vanop afstand.

99€

 189€  
geldig tot  

15/12incl. installatie

Surf snel naar electrabel.be 
Aanbod onder voorwaarden

Altijd meer 
"Smart" 
Via de Electrabel 
Smart app kan op 
smartphone of tablet de 
verwarming, verlichting 
of toestellen aan- en 
uitgeschakeld worden. 
Via deze app kan ook 
het energieverbruik 
gecontroleerd worden.

Smart
Consumenten zijn steeds 
op zoek naar innovatieve 
oplossingen om energie 
te besparen. Het Smart-

gamma van Electrabel 
komt daaraan tegemoet.
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Electrabel haalt 
de hoogste 
score van vijf 
sterren voor haar 
dienstverlening.

PRIORITEIT AAN  
INNOVATIEVE PRODUCTEN  
EN DIENSTVERLENING 
Electrabel zette in 2013 de ontwikkeling 
voort van haar Smart-gamma voor slim-
mer energiebeheer.

De onderneming nam ook een nieuw in-
formaticabeheersysteem in dienst om 
klanten sneller en beter te helpen. Ze 
kunnen daardoor meer dan 80 trans-
acties zelf online uitvoeren. Voor haar 
residentiële klanten lanceerde Electra-
bel op haar website de tool "Factuur 
Check" waarmee ze zelf hun tussen-
tijdse facturen kunnen beoordelen en 
aanpassen. Electrabel was tevens de 
eerste energieleverancier in België die 
zijn website aanpaste voor smartpho-
negebruik. 

Businessklanten met een contract 
waarbij de energieprijs op verschillen-
de momenten kan worden vastgelegd, 

kregen toegang tot de nieuwe webtool 
"Click Online".

Electrabel ondertekende daarnaast 
een nieuw consumentenakkoord en 
zal in dat kader haar klanten jaarlijks 
informeren over de meest voordelige 
tariefformules.

De klachtenindicator die de elektrici-
teits- en aardgasleveranciers indeelt op 
basis van het aantal klachten dat de 
regulator VREG en de Ombudsdienst 
voor Energie ontvangen over de ener-
gieleveranciers gaf Electrabel in 2013 
de hoogste score van vijf sterren.

Door de ingebruikname van het nieu-
we IT-klantenbeheersysteem en het 
daaraan gekoppelde leerproces, kon 
Electrabel haar doelstellingen omtrent 
dienstverlening, vooral tijdens de zo-
mermaanden, niet altijd waarmaken: 

•  gemiddeld 67% van de oproepen 
kreeg binnen de minuut een ant-
woord (doelstelling 80%)

•  gemiddeld 94% van de problemen 
werd onmiddellijk aangepakt (doel-
stelling 90%)

•  gemiddeld 69% van de e-mails werd 
binnen de 2 dagen beantwoord (doel-
stelling 80%).

Begin 2014 waren de prestaties op-
nieuw in lijn met de doelstellingen.

SOPHIE, CUSTOMER CARE - MEDEWERKSTER,  
VERKOOP RETAIL WALLONIË

“Wij willen de vragen van klanten steeds 
beter beantwoorden en hen van by het 
eerste contact de juiste informatie bezorgen.”

Volg de prestaties op:
www.electrabel.be/nl/particulier/
our-commitment

5

https://www.electrabel.be/nl/particulier/our-commitment
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ELEKTRICITEIT  
IN HEEL BELGIË
Electrabel beschikt over een gediversifieerd koolstofarm productiepark 
dicht bij haar klanten. 91 elektriciteitscentrales zorgen voor een stabiele 
stroombevoorrading over heel het land. 

PRODUCTIE DICHTBIJ  
DE KLANTEN
Eind 2013 bestond het gediversifieerd 
productiepark van Electrabel in België 
uit 91 centrales met een gezamenlij-
ke capaciteit van 9 163 MW (aandeel 
van de onderneming). Dat is ongeveer 
46% van de totale capaciteit in België. 
Haar aandeel in de Belgische nucleai-
re capaciteit bedroeg 69,8%. Door de 
sluiting van centrales Ruien en Awirs 5 
(samen goed voor 902 MW) om econo-
mische redenen daalde de totale capa-
citeit tegenover 2012 met 716 MW.

Electrabel informeerde de autoriteiten 
over haar intentie om de STEG-centra-
le Herdersbrug (480 MW) in 2014 om 
te vormen tot een piekeenheid van 
320 MW die kan worden ingeschakeld 

9 163 MW
productiecapaciteit1

42,7 TWh
productie elektriciteit1

5%
uit hernieuwbare 

bronnen2

4,3%
uit hernieuwbare 

bronnen2

64,4%
zonder CO

2
-uitstoot3

69,1%
zonder CO

2
-uitstoot3

1 aandeel Electrabel 
2 biomassa, water, wind, zon
3  hernieuwbare bronnen, kernenergie, 

spaarbekkencentrales
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op momenten dat de hernieuwbare 
energiebronnen die in het Europese 
productiepark sterk toenemen, niet be-
schikbaar zijn. Deze ombouw zal toela-
ten om de minder effi ciënte turbojets 
en de oude gasturbine van Drogenbos 
progressief uit bedrijf te nemen. 

De elektriciteitsproductie bedroeg 
42,7  TWh (aandeel van de onder-
neming) en bleef nagenoeg gelijk 
(+0,1 TWh) tegenover 2012. De hogere 
productie van de kerncentrales com-
penseerde de lagere productie van de 
centrales met fossiele brandstoffen.

GEDIVERSIFIEERD PRODUCTIE-
PARK VOOR BETROUWBARE 
ENERGIEBEVOORRADING 
De diversiteit aan technologieën en 
brandstoffen van het productiepark is 
een belangrijke factor voor de bevoor-
rading van de klanten tegen stabiele 
voorwaarden. In 2013 bleef kernener-
gie de belangrijkste brandstof. Ze 
vertegenwoordigde 45,1% van de ca-
paciteit en 61,7% van de productie. 

AANDEEL (%) VAN DE BRANDSTOFFEN 
IN DE CAPACITEIT EN DE PRODUCTIE 2013 

 Aardgas
  Biomassa, water, wind, zon
  Olie, energierecuperatie, 
hoogovengas
 Spaarbekken
 Steenkool
 Kernenergie

AANDEEL (%) VAN DE CENTRALES 
IN DE CAPACITEIT EN DE PRODUCTIE 2013

  Stoom- en gasturbine 
(STEG)
 Waterkracht, wind, zon
  Warmtekracht
   Energierecuperatie, 
gasturbine, turbojet
  Klassiek (biomassa 
inbegrepen)
 Spaarbekken
 Kerncentrale

Capaciteit

45,1

14,3
7,0
5,0

28,6

Capaciteit

45,1

14,3
6,8
4,0
6,5
2,2
21,1

Productie

61,7

0,6
3,1
5,8
4,3
24,5

Productie

61,7

3,1
9,6
1,1
9,1
0,9
14,5

3/4 
Zowat driekwart van alle 

elektriciteit die in België wordt 
geproduceerd, komt uit de 

centrales die door Electrabel 
worden uitgebaat.
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Aardgas was goed voor respectievelijk 
28,6% en 24,5%. Hernieuwbare ener-
giebronnen zorgden voor 4,3% van de 
productie.

De beschikbaarheid van de kerncen-
trales (buiten de gedwongen stilstand 
van Doel 3 en Tihange 2; zie hieronder) 
scoorde met 91,4% opmerkelijk hoog en 
is een indicatie voor hun performantie 
en betrouwbaarheid.

BELANGRIJK JAAR VOOR 
DE KERNCENTRALES
Kernenergie en nucleaire veiligheid ble-
ven in 2013 sterk onder de aandacht.

Heropstart Doel 3 en Tihange 2

Begin juni startten de kerncentrales 
Doel 3 en Tihange 2 opnieuw op na de 
goedkeuring door het Federaal Agent-
schap voor Nucleaire Controle (FANC). 
De operatie verliep normaal en in alle 
veiligheid. De eenheden lagen gedu-
rende 10 maanden stil nadat tijdens 
revisies in de zomer van 2012 water-
stofi nsluitingen in de wanden van de 
reactorvaten werden vastgesteld. Uit-

gebreide onderzoeken met de mede-
werking van externe deskundigen toon-
den aan dat ze niet evolutief zijn en de 
structurele integriteit en weerstand van 
de vaten niet aantasten. De toestand 
van beide reactorvaten zal in 2014 op-
nieuw geïnspecteerd worden.

De controles van de reactorvaten van 
Tihange 1 en Tihange 3 die tijdens de 
revisieperiodes in 2013 met dezelfde 
gesofi sticeerde meetapparatuur wer-
den uitgevoerd, konden geen aanwezig-
heid van gelijkaardige waterstofi nslui-
tingen aantonen. De reactorkuip van 
Doel 4, geproduceerd door dezelfde 
fabrikant als die van Tihange 3, zal in 
2015 eveneens onderworpen worden 
aan deze inspectie.

Verlengde uitbating van Tihange 1

Het federale parlement gaf zijn goed-
keuring aan de verlenging van de uit-
bating van kerncentrale Tihange 1 met 
10 jaar, tot 2025. De voorwaarden ge-
koppeld aan deze verlenging werden 
vastgelegd in een akkoord tussen de 
Belgische overheid en de exploitanten 
(Electrabel en EDF). Ze voorzien onder 

0,6 
miljard EUR

investeringen 
in Tihange 1

2015
stopzetting van 

de kerncentrales 
Doel 1 en 2
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JEAN-MARC, MANAGER STRATEGIE 
ONTMANTELING DOEL 

"De ontmanteling van Doel 1 en 2 en 
de verlengde uitbating van Tihange 1 
zijn uitdagende projecten waarbij we 
onze nucleaire expertise ten volle 
kunnen benutten."

meer in investeringen in de centrale die 
worden geraamd op 0,6 miljard euro – 
Electrabel heeft hiervoor een omvang-
rijk Long Term Operation (LTO)-project 
gelanceerd – en de toekenning aan de 
overheid van een deel van de winsten 
uit de verkoop van de geproduceerde 
stroom. 

Stopzetting reactoren Doel 1 en 2 
Het federale parlement besliste even-
eens tot de defi nitieve stopzetting van 
de kerncentrales Doel 1 en 2 vanaf 
2015. Electrabel startte reeds met de 
voorbereidingen voor de veilige ontman-
teling van beide eenheden. In de eerste 
fase die enkele jaren in beslag zal ne-
men, wordt onder meer de brandstof uit 
de reactoren verwijderd. In de tweede 
fase die meer dan 10 jaar zal duren, wor-
den de centrales ontmanteld en wordt 
het terrein in zijn oorspronkelijke staat 
hersteld.

Scherpere 
nucleaire veiligheid
Electrabel werkte in 2013 
verder aan de uitvoering van de 
bijkomende veiligheidsmaat-
regelen die voortkwamen uit 
de weerstandstesten van de 
Europese kerncentrales na de 
kernramp in maart 2011 in het 
Japanse Fukushima. In Tihange 
begonnen bijvoorbeeld de 
werkzaamheden voor de bouw 
van een dijk rond de site die de 
drie kerneenheden moet bescher-
men tegen het geringe risico op 
extreem hoge waterstanden van 
de Maas. In Doel werd de dijk 
langs de Schelde verstevigd en 
werden dammen aangebracht om 
gevoelige gebouwen en functies 
te beschermen tegen overmatige 
wateroverlast. 

Tijdens controles bij Belgopro-
cess werd vastgesteld dat er 
een gel lekt uit een aantal vaten 
met laag radioactief afval inge-
kapseld in beton, die afkomstig 
zijn van de kerncentrale Doel. 
De oorzaak is een chemische re-
actie tussen componenten aan-
wezig in de beton-afvalmatrix. 
Electrabel heeft de verwerkings-
wijze die in Doel werd toegepast 
onmiddellijk stopgezet en 
startte een onderzoek naar een 
nieuw verwerkingsproces om de 
opslag en berging van dit afval 
in alle veiligheid en op lange 
termijn te blijven garanderen. 
Controles van vaten afkomstig 
van kerncentrale Tihange, waar 
een andere verwerkingsmethode 
wordt toegepast, toonden geen 
gelvorming aan.



  18
    

El
ec

tr
ab

el
 � 

Fe
ite

n 
&

 c
ijf

er
s 

20
13

ONZE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK VERDER 
VERKLEINEN

10 ENGAGEMENTEN TEGEN  
DE KLIMAATOPWARMING
In 2008 vertaalde Electrabel haar 
beleid voor de bestrijding van de kli-
maatopwarming in het plan "Samen 
voor minder CO

2
" dat 10 verbintenis-

sen omvat om tegen 2015 de CO2-uit-
stoot van haar elektriciteitsproductie 
en ondersteunende activiteiten, even-
als bij haar klanten te verminderen.  

In 2013 zette de ondernemingen haar 
inspanningen voort om de doelstellin-
gen van dit plan te halen.

Electrabel lanceerde ook een glo-
baal milieuplan 2013-2017 voor haar 
productiepark. Het omvat concrete 
maatregelen om de milieu-impact te 
verminderen en is opgehangen aan 
10  thema’s waaronder lucht-, bodem- 
en waterverontreiniging, energie-effici-

entie, afval, gevaarlijke producten en 
de verbetering van de bedrijfscultuur.

INVESTEREN IN 
HERNIEUWBARE PRODUCTIE 
In 2013 nam Electrabel 4 nieuwe wind-
parken in dienst met een totale capaci-
teit van 24,6 MW (Frasnes-lez-Anvaing 
4,1 MW, Sint-Gillis-Waas 6,15  MW, 
Lochristi-Zele 6,15 MW en Poperinge 
8,2 MW). Het productiepark van de 
onderneming telt nu 26 lokale wind-
parken met 94 windturbines. Door de 
sluiting van groep 5 van centrale Ruien 
ging echter 52,6 MW co-verbranding 
van biomassa verloren, waardoor de 
totale capaciteit aan hernieuwbare 
energiebronnen afnam tot 461 MW 
(489 MW in 2012). 

De hernieuwbare energiebronnen wek-
ten samen 1,85 TWh op (waarvan 79% 
uit biomassa en 17% uit wind) wat 
overeenkomt met het jaarverbruik van 
527 000 gezinnen. De productie daal-

Meer informatie over het plan op:
www.electrabel.com/duurzaam

Zowel in haar productieactiviteiten, de dagelijkse bedrijfsvoering van haar 
medewerkers en de dienstverlening naar haar klanten neemt Electrabel haar 
verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot te verminderen via een energie-
efficiënte, innovatieve en transparante aanpak. 

https://www.electrabel.com/nl/corporate/duurzame-ontwikkeling?ns_mchannel=redirect&ns_source=corporate&ns_campaign=permanent&ebl_redirect=duurzaam
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de met 16% omdat er minder biomassa 
werd verbrand door de sluiting van cen-
trale Ruien. In 2015 wil Electrabel vol-
doende groene stroom produceren voor 
1 miljoen huishoudens. Tegen het jaar 
2020 mikt ze onder andere op 400 MW 
aan windenergie.

In 2013 versterkte Electrabel haar 
identiteit van lokaal verankerde ener-
gieproducent met de oprichting van de 
coöperatieve Electrabel CoGreen die 
omwonenden de mogelijkheid bood om 
te investeren in 5 windparken (Fras nes-
lez-Anvaing, Poperinge, Lochristi-Zele, 
Sint-Gillis-Waas, Zwevegem-Harelbeke). 
495 inwoners werden op die manier 
aandeelhouder van CoGreen. 

De onderneming was ook sterk betrok-
ken bij 2  innoverende offshore projec-
ten. De tijdelijke handelsvennootschap 
Mermaid die werd opgericht door het 

consortium Otary (65%) en Electrabel 
(35%) werkte verder aan het vergunnin-
gendossier voor de bouw van een ener-
giepark voor de Belgische kust. Het 
project omvat de unieke combinatie 
van een offshore windpark (450  MW) 
en golfenergieomvormers (20 MW). Het 
park zou vanaf 2017 moeten starten 
met het produceren van groene stroom. 
Om de risico’s te verminderen die aan 
een project van deze omvang verbon-
den zijn, startte Mermaid gesprekken 
met het consortium Northwester 2 om 
een deel van de concessie af te staan.

 1 465 Biomassa
 56 Waterkracht
 320  Wind
 4 Zon

CoGreen
De 495 aandeelhouders 
van CoGreen kunnen 
via een nieuwe website 
de maandelijkse 
productiegegevens van 
de windparken volgen. 

1 845 GWh
productie uit 

hernieuw  bare energie

 260 Biomassa
 21,8 Waterkracht
 174,6  Wind
 4,6 Zon

461 MW
hernieuw bare 

energie

Verneem meer op: 
www.electrabelcogreen.com

https://www.electrabel.com/nl/cogreen-intro?ns_mchannel=redirect&ns_source=corporate&ns_campaign=permanent&ns_linkname=cogreen&ebl_redirect=cogreen
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Electrabel werkte ook mee aan een 
dossier om een concessieaanvraag in 
te dienen voor de realisatie van een 
kunstmatige energie-atol voor energie-
opslag in de Noordzee. Bedoeling is 
om bij stroomoverschotten zeewater 
uit een ringvormig eiland te pompen 
om het vervolgens bij toenemende 
elektriciteitsvraag terug naar binnen te 
laten stromen langs turboalternatoren 
die stroom produceren. De ervaring van 
Electrabel met haar pompcentrale Coo 
is hierbij een belangrijke troef.

EFFICIËNTE CENTRALES 
MET MINDER SCHADELIJKE 
UITSTOOT 
De centrales met fossiele brandstof-
fen (klassieke centrales, STEG-eenhe-
den, warmtekracht) haalden in 2013 
een gemiddeld rendement van 45,9%. 
Dat is 1,2% hoger dan in 2012 door 
de sluiting van oudere, minder effi ciën-
te eenheden. Daarnaast resulteerde 
de upgrade van de gasturbine van de 
STEG-centrale Amercoeur in een beter 
rendement en 14 MW extra vermogen.

In 2013 stootten deze centrales 
8 056 kiloton CO2 uit, wat overeenkomt 
met 680 g/kWh. Het toenemend belang 
van hoogovengas in de "energiekorf", 
dat wordt verbrand in de centrale Knip-
pegroen, zorgde voor een lichte stijging 
van de emissiewaarde. De CO2-emissie 
van de totale energiemix (inbegrepen 
kerncentrales en hernieuwbare ener-
gie) bedroeg 153 g/kWh, één van de 
laagste niveaus in Europa.

GDF SUEZ wil de CO2-emissie per kWh 
van haar wereldwijd productiepark ver-
minderen met 10% tussen 2012 en 
2020. Sinds 2012 heeft Electrabel de 
emissie van haar productiepark terug-
gedrongen met 8,9%. 

6,1 miljoen
ton minder 
CO

2
-uitstoot

153 
g/kWh

CO
2
-emissie

55%
Het niveau van de 

CO2-emissie per gepro-
duceerde kilowattuur 

door het productiepark 
van Electrabel ligt 55% 
lager dan het gemiddel-

de in Europa.
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In de periode 2008-2013 daalde de to-
tale CO2-uitstoot van het productiepark 
met 6,1 miljoen ton (berekend bij een 
constante productie ten opzichte van 
het referentiejaar 2007). Daarmee vol-
doet Electrabel ruimschoots aan haar 
doelstelling om in de periode 2008-
2014 de CO2-uitstoot met 1,7 miljoen 
ton te verminderen. 

Ook de specifi eke emissies van de ver-
zurende componenten zwaveldioxide 
en stikstof oxide, evenals van stof door 
de centrales met fossiele brandstoffen 
bleven in 2013 verder dalen met res-
pectievelijk 16%, 3% en 9%.

EMISSIES DOOR HET PRODUCTIEPARK

SO
2

NO
x

Stof

Totaal productiepark 13 mg/kWh 62 mg/kWh 1,2 mg/kWh

Centrales met fossiele 
brandstoffen

58 mg/kWh 276 mg/kWh 5 mg/kWh

JONATHAN, SENIOR EXPERT ONDERHOUD 
ALTERNATOREN 

“De eerste grote revisie van onze 
STEG-centrale Amercoeur heeft het 
functioneren van de alternator verbeterd 
en ook het rendement en de capaciteit van 
de gasturbine verhoogd."

Biodiversiteit 
ondersteunen

Electrabel ondertekende in 2010 
het "Réseau Nature" charter. 

In het kader daarvan startte de 
onderneming in samenwerking met 
Natagora een grootschalig project 
voor landschapsherstel op de site 

van centrale Tihange. Een zone van 
2 hectaren wordt heringericht met 
bloemenweiden, heggen, drasland 
en bosgebieden. Na de her aanleg 
van 3 hectaren op het terrein van 
de centrale Amercoeur is dit een 
tweede "Réseau Nature"-project 

dat de biodiversiteit ondersteunt. 
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KLANTEN HELPEN ENERGIE 
TE BESPAREN
In 2013 maakten 72 000 klanten ge-
bruik van de energiebesparende dien-
sten en producten die Electrabel aan-
biedt (Energy audits, Home services, 
Smart producten, Energy roadmaps, 
Energy Kronos…). 

De onderneming besteedde bijzondere 
aandacht aan het optimaliseren van 
haar Smart-gamma (Smart energy box, 
Smart thermostat…). De nieuwe versie 
van de applicatie Electrabel Smart voor 
smartphone en tablet maakt het nog 
makkelijker om het verbruik van elek-
trische toestellen en de verwarming 
vanop afstand te regelen en te pro-
grammeren.

42 000 klanten kozen tevens voor een 
verwarmingssysteem op aardgas in 
plaats van met stookolie.

EERSTE PRODUCENT VAN 
GROENE ENERGIE 
Electrabel bleef in 2013 de grootste 
producent en leverancier van groene 
energie in België. Eind 2013 telde de 
onderneming 410 000 residentiële en 
professionele klanten die een groen 
energiecontract hadden afgesloten 
(groene stroom voor 100% geprodu-
ceerd in België). Het aantal "groene" 
klanten nam evenwel af met ongeveer 
één vijfde tegenover 2012 voorname-
lijk door de keuze voor een ander aan-
bod of de overstap naar een andere 
leverancier. 

Aan haar industriële klanten en open-
bare instellingen verkocht de onder-
neming 582 GWh AlpEnergie, groene 
stroom opgewekt in de waterkrachtcen-
trales van GDF SUEZ in Frankrijk.

410 000 
klanten kozen voor 
een contract groene 

energie

Ontdek het Smart-gamma:
www.electrabel.be/smart

Smart thermostat
Een campagne om de Smart 
thermostat te promoten, kon rekenen 
op een brede belangstelling. Ruim 
4 000 klanten installeerden het 
apparaat bij hen thuis. 

https://www.electrabel.be/nl/particulier/energy-manager/smart-home?ns_mchannel=redirect&ns_source=residential&ns_campaign=permanent&ns_linkname=smart&ebl_redirect=smart
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DUURZAME MOBILITEIT 
STIMULEREN
In de aardgastankstations van Electra-
bel werd 232 ton samengeperst aard-
gas (CNG) getankt, 20% meer dan in 
2012. De onderneming plant in 2014 
de opening van een aantal bijkomende 
stations, onder andere in Dendermon-
de. Ze sloot ook 25 nieuwe overeen-
komsten met CNG-vlootbeheerders 
voor de bevoorrading van hun wagen-
park.

Electrabel won de "Green Fleet & Mobili-
ty Award" en de "Fleet Innovation Award 
2013". Deze onderscheidingen, toege-
kend door "Fleet & Business", beloonden 
haar project "Let’s Choose" dat duurzame 
mobiliteit promoot bij haar medewerkers, 
evenals haar pilootprojecten in het be-
heer van fl eets op gas en elektriciteit, zo-
wel in termen van kostprijs, als ecologie 
en mobiliteit. 

Let’s Choose
75% van de 2 000 deelnemers 
aan het "Let's Choose" plan die 
werken in de GDF SUEZ Tower 
in Brussel kiezen ervoor om 
met het openbaar vervoer, de 
fi ets of de scooter naar 
het werk te komen.

20 %
meer 

samengeperst 
aardgas 

getankt in 
2013 
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Electrabel en Cofely sloten in 2013 
een partnerschap met het Centre Hos-
pitalier Universitaire (CHU) Tivoli in La 
Louvière om het project groene mobili-
teit van het CHU gestalte te geven. Car-
Plug laadpalen – de veilige, snelle en 
intelligente laadoplossing die Electra-
bel ontwikkelde – werden op de zieken-
huissite geïnstalleerd en een aantal 
dieselvoertuigen werd vervangen door 
elektrische wagens.

In partnerschap met Cofely, Ores en de 
Koninklijke Vereniging van Belgische 
Gasvaklieden zette Electrabel ook de 
schouders onder het Mobilitissimo 2 
aardgas-mobiliteitsproject van de RTBF, 
waarbij werknemers van de omroep au-
to’s op gecomprimeerd aardgas testen.

DIALOOG EN TRANSPARANTIE
De kanalen die Electrabel heeft opge-
zet om de dialoog rond duurzaamheid 
en energiebesparing aan te gaan met 
haar stakeholders konden in 2013 re-
kenen op een grote belangstelling. De 
pagina's van het Energy Manager web-
portaal telden 800 000 bezoekers. Het 
facebookplatform Watt Watchers groei-
de met 26 000 fans uit tot één van de 
grootste services pagina’s in België. 
Het indialoog-platform behandelde bij-
na 1 300 vragen en 11  000 nieuws-
gierigen kwamen kijken op de windblog 
van Electrabel. 

Samen met Averbode, Digitopia en 
Nickelodeon werd het educatief project 
"Doe de klik" dat in 2011 gelanceerd 
werd, vervolgd. Het is de bedoeling dat 
kinderen in het lager onderwijs op een 
ludieke manier leren om verstandig 
met energie om te gaan. Een nieuwe 

22%
CO

2
 besparing 

bij de dagelijkse 
ondersteunende 

activiteiten

• www.electrabel.be/
nl/particulier/

energy-manager
• www.indialoog.be
• www.electrabel-

wind.be

 

Doe de klik
Kinderen verstandig 

leren omgaan met 
energie is de focus 

van het "Doe de klik"-
project. De mascottes 

zijn aanwezig in 
60 scholen.

www.doedeklik.be

https://www.electrabel.be/nl/particulier/energy-manager
http://www.indialoog.be/
http://electrabel-wind.be/?language=nl
http://www.doedeklik.be/
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website, een wedstrijd en bezoeken 
van de mascottes Klikje en Nick aan de 
scholen vormen de basis. Vanaf okto-
ber 2013 startte een nieuwe ronde bij 
60 scholen waarbij nu ook hernieuwba-
re energie en de productie van elektrici-
teit aan bod komen.

ZELF HET VOORBEELD GEVEN 
De aanbevelingen die Electrabel aan 
haar klanten doet om minder CO2 uit te 
stoten, past ze ook zelf met succes toe. 
De CO2-uitstoot van de dagelijkse acti-
viteiten verbonden aan de gebouwen, 
aankopen, mobiliteit, administratief af-
val en logistiek nam in de periode 2010-
2013 af met 22,1%, wat overeenkomt 
met 10 200 ton. In 2013 werd zowat 
3 000 ton bespaard, vooral op de do-
meinen energieverbruik en aankopen. 
De  doelstelling over de periode 2010-
2015 is een vermindering met 25%. 

INNOVEREN VOOR 
EEN DUURZAME TOEKOMST 
Onderzoek en innovatie en de samen-
werking met de Belgische academische 
wereld – Electrabel ondertekende in 
2010 meerjarige kaderovereenkomsten 
met de 8 belangrijkste Belgische uni-
versiteiten –, het competentiecentrum 
Laborelec en de andere onderzoekscen-
tra van GDF SUEZ bleven in 2013 een 
speerpunt voor de onderneming.

Ze investeerde 3 miljoen euro in toe-
komstgerichte onderzoeksprojecten. De 
thema’s betreffen zowel de aanbod- als 
de vraagzijde: het potentieel van geo-
thermie in België voor de productie van 
elektriciteit, het onderhoud van offshore 
windparken, het slim beheer van toe-
komstige laagspanningsnetten, de ver-
betering van de energieprestaties van 
woonblokken… 

De derde oproep tot projecten die Elec-
trabel lanceerde bij haar universitaire 
partners, leidde in 2013 tot de selectie 
van een tiental nieuwe onderzoekspro-
jecten.

De samenwerking met de universitei-
ten stimuleerde ook het onthaal van 
stagestudenten in de onderneming 
en het ondersteunen van eindwerken, 
evenals de medewerking van perso-
neelsleden aan cursussen, voordrach-
ten en case studies.

Watt Watchers
Het Electrabel facebookplatform Watt 
Watchers is met 26 000 fans uitgegroeid 
tot dé community voor mensen die 
bewuster met energie willen omgaan en 
met elkaar energietips delen. 

Verneem meer op:
www.facebook.com/WattWatchers

Watt Watchers

https://www.facebook.com/WattWatchers
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ZICH ENGAGEREN 
VOOR EEN BETERE 
SAMENLEVING 
Electrabel neemt haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op tegenover haar medewerkers 
en de gemeenschappen waarbinnen ze actief is, met een 
bijzondere aandacht voor de kansarmen.

WERKEN IN EEN GEZONDE EN 
VEILIGE OMGEVING
Veiligheid, gezondheid en welzijn op het 
werk zijn fundamentele waarden voor 
Electrabel.

De veiligheidsindicatoren voor de fre-
quentie en de ernst van de arbeidson-
gevallen scoorden in 2013 in lijn met 
de doelstellingen. De frequentiegraad 
steeg lichtjes met 0,17 tegenover 
2012. De ernstgraad en het aantal  
ongevallen met werkverlet bleven con-
stant. Veiligheid werd nog meer onder 
de aandacht van de werknemers ge-
bracht via een grootscheepse veilig-
heidscampagne met als boodschap 
“Doelstelling Nul ongevallen”.

Electrabel zal in 2014 haar inspannin-
gen op het vlak van veiligheid onvermin-
derd volhouden om de prestaties van 
2013 te verbeteren. Een bijzondere 
aandacht zal gaan naar veiligheid bij 
woon-werkverplaatsingen.

GELIJKE KANSEN VOOR 
VROUWEN
Gelijke kansen voor vrouwen is een 
centraal thema binnen GDF SUEZ. De 
Groep heeft hiervoor specifieke doel-
stellingen geformuleerd.

Eind 2013 was 24,4% van de Electra-
bel medewerkers vrouw en maakten 
vrouwen 22,4% uit van alle kaderfunc-
ties (doelstelling van GDF SUEZ tegen 
2015: 25%).

Van de nieuwe werknemers die Elec-
trabel in 2013 in dienst nam, waren 
14,4% vrouwen (doelstelling van GDF 
SUEZ tegen 2015: 30%). 

 24,4% Vrouwen
 75,6% Mannen

VERDELING  
VAN 

MEDEWERKERS

VEILIGHEIDSINDICATOREN 2013

Resultaat Doelstelling

Frequentiegraad 2,40 2,50

Ernstgraad 0,07 0,08
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MEER INFO OP MY HORIZON

Veilig achter het stuur: anticipeer in 
het verkeer en wees extra aandachtig!

TOEGANG TOT WERK 
VOOR IEDEREEN
Electrabel ondersteunt mensen die het 
moeilijk hebben om zich te integreren 
in het arbeidscircuit. In 2013 wierf ze in 
het kader van haar project Aandachts-
groepen een tiental nieuwe kandidaten 
aan uit kwetsbare bevolkingsgroepen. 
Zij volgden gedurende een jaar verschil-
lende opleidingen binnen de onderne-
ming en vergrootten daarmee hun 
kansen op tewerkstelling. Electrabel 
werkte hiervoor nauw samen met de 
VDAB, Forem en Bruxelles Formation.

CHRISTINE, MEDEWERKSTER MILIEU 
KLASSIEKE PRODUCTIE 

“Als vrouw moet ik me helemaal 
geen zorgen maken om mijn 
plaats te vinden in een groep waar 
gelijkheid een sterk engagement is.” 

Veiligheidscampagne
Veiligheid is niet alleen op het 
werk een prioriteit, maar ook in 
het woon-werkverkeer. Dit is de 
reden waarom Electrabel haar 
medewerkers sensibiliseert via een 
specifi eke interne campagne.
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EEN SOCIAAL GEËNGAGEERDE 
PARTNER
Het maatschappelijk engagement van 
Electrabel uitte zich in 2013 op vele 
manieren.

Vier maatschappelijke 
actiedomeinen
De onderneming besteedde opnieuw 
1 miljoen euro aan verenigingen en 
organisaties die zich inzetten op de 
vier  maatschappelijke actiedomeinen 
van haar mecenaatbeleid: solidariteit; 
opwaardering van het culturele erf-
goed; bescherming van het leefmilieu 
en integratie van jongeren in moeilijk-
heden via de sport.

Electrabel sloot nieuwe driejarige spon-
sorovereenkomsten met SOS-Kinder-
dorpen voor onder meer de duurzame 
renovatie van het SOS-Kinderdorp 
Chantevent en met het Stedelijk Muse-
um voor Actuele Kunst (S.M.A.K.) om 
hedendaagse kunst toegankelijk te ma-
ken voor kansarme jongeren.

Electrabel heeft ook haar partnership 
verdergezet met organisaties die inte-
gratie via de sport aanmoedigen: “Bel-
gian Homeless Cup” – dit project dat 
Electrabel reeds drie jaar ondersteunt, 
kreeg de Prijs van het Prins Filipfonds 
in 2013 – en “Electrabel Street Heroes”. 

De vzw Virelles Nature nam op de site 
van het obeservatiecentrum Aquascope 
Virelles een microturbine van 10  kW in 
dienst die werd geïnstalleerd met de 
steun van Electrabel. Deze zal 75% van 
het jaarlijkse stroomverbruik van het cen-
trum opleveren. Samen met het fotovolta-
isch dak en de door Electrabel geleverde 
groene stroom zorgt de turbine ervoor dat 
het centrum CO2-neutraal is.

Power2Act 

Electrabel organiseerde voor de derde 
maal haar "Power2Act" programma 
dat projecten steunt uit het cultuur- 
en verenigingsleven die aansluiten bij 
haar mecenaatbeleid en waarbij haar 
medewerkers actief betrokken zijn als 
vrijwilligers. Uit 44 voorstellen werden 

1 miljoen 
EUR

om solidariteit 
en integratie 
via de sport 

te versterken, 
het cultuur-

patrimonium op 
te waarderen 

en het milieu te 
beschermen

SOS-Kinder-
dorpen
Electrabel droeg bij 
aan de renovatie van 
het SOS Kinderdorp 
Chantevent, waar 
40 kinderen met 
familiale problemen 
worden opgevangen.



Electrabel � Feiten &
 cijfers 2013     29   

18 projecten geselecteerd die voor een 
totaal bedrag van 180 000 euro fi nan-
ciële steun kregen.

Actieplan tegen energiearmoede

Het actieplan tegen energiearmoede 
dat Electrabel eind 2012 lanceerde, 
kreeg in 2013 vorm. Electrabel richtte 
acht "multiservice"-informatiepunten 
op in Brusselse buurthuizen, zette aan-
gepaste communicatie-acties op voor 
kwetsbare klanten en versterkte de sa-
menwerking met OCMW’s. In het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest werd via de 
Koning Boudewijnstichting een oproep 
gelanceerd voor projecten van sociale 
aannemers die actief zijn in de renova-
tie of de bouw van energiezuinige wo-
ningen die bestemd zijn voor mensen 

in een precaire situatie. De laureaat in 
wiens project wordt geïnvesteerd, wordt 
in 2014 bekendgemaakt. Het Belgisch 
platform tegen energiearmoede dat de 
voornaamste spelers met verschillen-
de achtergronden samenbrengt, start 
eveneens in 2014.

POWER2ACT 
Power2Act heeft in 2013 
18 projecten ondersteund zoals 
“De Engelenhoeve” waar kinderen 
met een mentale of motorische 
handicap een zintuiglijk parcours 
kunnen ontdekken, het festival 
“Rock 21” op de werelddag van 
het syndroom van Down, of de 
vzw “Extra Muros” die jongeren 
ertoe aanzet om solidair te zijn 
en zich in te zetten voor iets 
positiefs. 

Street Heroes
Electrabel Street Heroes was ook 
in 2013 de grootste straatvoetbal-
competitie in België die in 
verschillende steden in gans het land 
werd gehouden.
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PRODUCTIEMIDDELEN 
DIVERSIFIËREN

 Kerncentrale
 Klassieke centrale
 Warmtekracht
 Spaarbekkencentrale
 Stoom- en gasturbine (STEG) Electrabel 

produceert al 
meer dan 100 jaar 
elektriciteit in 
België.
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 Windturbinepark
 Fotovoltaïsch paneel (>0,2 MW)
 Biomassa
 Waterkrachtcentrale

Electrabel is de 
grootste producent 
van groene energie 
in België.

Büllingen
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Centrale Voornaamste
brandstof

Netto
ontwikkelbaar

vermogen in
MW

Stoom- en gasturbine (STEG) 1 938,8

Amercoeur ag 451

Drogenbos ag 460

Herdersbrug ag 480,3

Saint-Ghislain ag 350

Zandvliet Power1 ag 197,5

Warmtekracht2 593,1

Evonik Degussa Antwerpen3 ag 42,5

Fluxys Zeebrugge ag 40

Ineos Phenol Antwerpen ag 23,8

Lanxess Bayer Antwerpen ag 44,9

Lanxess Rubber Antwerpen ag 58

Monsanto Antwerpen ag 44,9

Sappi Lanaken ag 43

Solvay Jemeppe ag 94

Syral Aalst ag 48

Total Antwerpen ag 154

Klassieke centrale 625

Awirs 4 bm 95
(80 MW biomassa)

Knippegroen Sidmar hg 315

Rodenhuize bm 215
(180 MW biomassa)

Gasturbine 78

Drogenbos ag 78

Centrale Voornaamste
brandstof

Netto
ontwikkelbaar

vermogen in
MW

Turbojet 210

Aalter ke 18

Beerse ke 32

Buda ke 18

Cierreux ke 17

Deux-Acren ke 18

Elsene ke 18

Noordschote ke 18

Turon ke 17

Zedelgem ke 18

Zeebrugge ke 18

Zelzate ke 18

Kerncentrale 4 134

Doel 1 433

Doel 2 433

Doel 34 903,5

Doel 44 933,1

Tihange 15 481

Tihange 24 905,3

Tihange 34 939,2

Trekkingsrechten E.ON -794

Uitwisseling EDF Chooz  -100

Energierecuperatie 75,5

Brussel Energie 45

Indaver Beveren 20

Isvag Wilrijk 10,5

Spaarbekkencentrale 1 307

Coo I 474

Coo II 690

Plate Taille6 143

9 163 MW
productiecapaciteit

- 960 MW
buiten dienst gesteld

•  Klassieke centrale Ruien 
groepen 5 (290 MW), 
6 (275 MW) en 7 (43 MW)

•  Klassieke centrale Les 
Awirs 5 (294 MW)

•  Warmtekrachtkoppeling BP 
Chembel (43 MW)

•  Warmtekrachtkoppeling 
VPK Oudegem (14,5 MW)

+ 38,6 MW
in dienst genomen

•  Windparken Frasnes-lez-Anvaing 
(4,1 MW), Sint-Gillis-Waas 
(6,15 MW), Lochristi-Zele (6,15 MW), 
Poperinge (8,2 MW)

•  STEG-centrale Amercoeur: toename 
capaciteit (+14 MW)

+ 200 MW
einde toekenning 

nucleaire trekkingsrechten

•  Blue Sky (200 MW)
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Centrale Voornaamste
brandstof

Netto
ontwikkelbaar

vermogen in
MW

Waterkrachtcentrale 21,8

Bardonwez 0,035

Bévercé 9,2

Bütgenbach 1,8

Cierreux 0,1

Coo-aftakking 0,4

Heid-de-Goreux 8,1

La Vierre 1,9

Lorcé 0,1

Orval 0,05

Stavelot 0,12

Windturbinepark 174,6

BASF 12

Bekaert Zwevegem 6,15

Büllingen 12

Bütgenbach 8

Celanese Lanaken 8

DS Textile Dendermonde 4,6

Dour 10

Ford Genk 4

Frasnes-lez-Anvaing 4,1

Gembloux Sombreffe7 9

Hoogstraten 12

Izegem 4

Kasterlee 0,66

Leuze-Europe 14,35

Lochristi-Zele 6,15

Pathoekeweg 3

Perwez7 7,5

Poperinge 8,2

Quévy 6

Rodenhuize 4

Schelle  4,5

Sint-Gillis-Waas 6,15

Centrale Voornaamste
brandstof

Netto
ontwikkelbaar

vermogen in
MW

Volvo Cars Gent 6,15

Volvo Trucks Gent 6

Wondelgem 4

Zeebrugge 4,1

Zonnepanelen 4,6

Beaulieu Kruishoutem 1,08

bpost Wondelgem 0,50

Delhaize Zellik 0,44

Delta Light Wevelgem 0,42

Honda Aalst 0,89

KU Leuven 0,07

Sanac Wervik 0,1

Sioen Ardooie 0,22

Van de Velde Wichelen 0,09

Volvo Trucks Gent 0,52

Westerlo Kamp C 0,02

Zonnehoeve Eke-Nazareth 0,24

TOTAAL 9 163

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

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

91
elektriciteitscentrales
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