
Electrabel in 2012

EEn bEtrouwbarE 
EnErgiEpartnEr 
in EEn jaar vol 
uitdagingEn



Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de activiteiten van Electrabel in 2012.

Meer informatie is te vinden op de websites www.electrabel.com en www.electrabel.be en  
in de jaarrekening van de vennootschap op de website van de Nationale Bank (www.nbb.be).
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2 - Electrabel in 2012

Electrabel maakt deel uit van de GDF SUEZ 
Groep, een wereldleider op het vlak van 
energie en milieu. De onderneming is 
marktleider in België, haar historische 
thuismarkt.

Electrabel produceert elektriciteit en 
verkoopt en levert elektriciteit, aardgas 
en energiediensten aan residentiële, 
professionele en industriële klanten en 
openbare instellingen. Deze activiteiten 
worden geoptimaliseerd door Energie 
Management & Trading op de Europese 
energiemarkten.



Electrabel in België

kErncijfErs 2012

66%
productie zonder CO2-uitstoot

431 miljoen €
investeringen en onderhoud

3,1 miljoen
klanten

489 MW
hernieuwbare energie

9 879 MW
productiecapaciteit*

5 429
medewerkers

42,6 TWh
productie elektriciteit*

56,6 TWh
verkoop elektriciteit

50,7 TWh
verkoop aardgas

*aandeel van Electrabel

Kerncijfers - Electrabel in 2012 - 3



4 - Electrabel in 2012 - Focus

Electrabel werd in 2012 geconfronteerd met 
een aantal onvoorziene omstandigheden 
en ingrijpende evoluties in de sector. 
Vooral het sterk teruglopend klantenbestand, 
een aantal politieke beslissingen en de 
tijdelijke stilstand van twee kernreactoren 
hadden een belangrijke invloed op de 
werking van de onderneming en vergden een 
bijzondere inzet van haar medewerkers.

EEN ZEER DYNAMISCHE MARKT

Diverse initiatieven wakkerden de 
concurrentie aan en stimuleerden klanten 
om van energieleverancier te veranderen in 
een reeds zeer dynamische markt. Dat zette 
de positie van Electrabel op de energiemarkt 
meer dan ooit onder druk.

PolITIEKE bESlISSINgEN lEIDEN ToT 
oNZEKERHEID

De regering nam een aantal beslissingen 
over de energieprijzen en de toekomstige 
energievoorziening die onzekerheid en 
instabiliteit veroorzaken. De beslissing om 
de kerncentrales Doel 1 en 2 te sluiten, 
bijvoorbeeld, stond net zoals het significant 
verhogen van de nucleaire bijdrage haaks op 
eerdere afgesloten akkoorden.

TIjDElIjKE STIlSTAND vAN TwEE 
KERNREACToREN

Vanaf de zomer lagen twee kernreactoren 
stil nadat waterstofinsluitingen in de wanden 
van de reactorvaten ontdekt werden. Deze 
maandenlange stilstand had een belangrijk 
negatief effect op het resultaat van het 
boekjaar.

Een jaar vol energie-uitdagingen

focus
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Electrabel positioneerde zich als een 
betrouwbare energiepartner voor haar 
klanten in deze moeilijke context. De 
onderneming nam haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op en bleef trouw aan 
haar waarden en basisprincipes:

 een competitief prijsaanbod, een 
onberispelijke dienstverlening en 
energiediensten met toegevoegde waarde;

 een efficiënt, gediversifieerd, lokaal 
productiepark, dat energie levert op een 
economische en duurzame manier;

 aangegane verbintenissen nakomen 
tegenover klanten, personeel en overheid;

 bijdragen aan de economische activiteit 
van het land door investeringen en 
tewerkstelling;

 de energie-uitdagingen aangaan en 
de energietransitie voorbereiden door 
onderzoek en innovatie;

 sociale verantwoordelijkheid en lokaal 
engagement opnemen met aandacht voor 
de kansarmen in de samenleving;

 duidelijke, transparante communicatie met 
de stakeholders.

Ook in 2012 nam Electrabel initiatieven 
in deze domeinen, die haar identiteit van 
responsible leader, local player en caring 
partner kenmerken.

Een betrouwbare partner



Tewerkstelling voor meer 
dan 14 000 personen

Eind 2012 telde Electrabel 5 429 werknemers. 
Daarmee behoort de onderneming tot de 
vijftien belangrijkste directe werkgevers in 
België.

bElangrijkE bijdragE 
aan dE bElgischE 
EconomiE

Ongeveer de helft van het personeel is actief in 
de productie, een vierde in de verkoop.

Electrabel creëert ook een belangrijke 
indirecte en afgeleide tewerkstelling 
met onder andere bijna 7 000 jobs door haar 
kerncentrales.

Een van de grootste werkgevers
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55% werkt in de productie;
23% in de verkoop;
6% in energy management en trading; 
16% in de ondersteunde diensten. 

5429 Electrabel
1142 N-Allo/Brucall
247 Laborelec
25 Andere

De dochterondernemingen van Electrabel 
boden tewerkstelling aan 1 414 personen. 
Zij werken voornamelijk in het technische 
en wetenschappelijke competentiecenter 
Laborelec (247) en het contact center N-Allo 
(1 142).

Electrabel nam 176 nieuwe werknemers 
in dienst in 2012. Toch daalde het 
personeelbestand met 206. De verklaring 
hiervoor zijn interne mutaties binnen de 
GDF SUEZ Groep (de Groep telt 20 343 
medewerkers in België), tijdelijke contracten 
die afliepen of medewerkers die aan het einde 
van hun loopbaan waren.

5 429
medewerkers

176
aanwervingen

Electrabel staat voor de 
uitdaging om de kennis-
overdracht te verzorgen (12,5% 
van haar medewerkers is 
55 jaar of ouder) en nieuwe 
medewerkers te vinden.

SAMENwERKINg MET HET oNDERwIjS

Electrabel werkt samen met Belgische 
universiteiten en hogescholen om 
werknemers met de juiste profielen aan te 
trekken. In 2012 bood de onderneming een 
150-tal studenten een stageplaats aan. 

Zo kon ze kandidaat-werknemers effectief 
aan het werk zien en op hun potentieel 
beoordelen. Verschillende stagiairs kregen 
een contract aangeboden.

Energiespecialisten van Electrabel schreven 
ook een cursus Energie die aan een 
duizendtal technische bachelorstudenten 
werd bedeeld.

looPbAANbEgElEIDINg EN voRMINg

Electrabel geeft haar medewerkers de 
mogelijkheid om zelf hun kennis en 
vaardigheden te ontwikkelen en hun 
loopbaan te heroriënteren. In 2012 werden 
290 000 uren opleiding gegeven aan 
4 800 werknemers.

55%
productie

6%
energy 

management 
& trading

16%
ondersteunde diensten

23%
verkoop

Aandacht voor competentiebeheer
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De naamloze vennootschap Electrabel 
realiseerde in 2012 een omzet van 
13,8 miljard euro (tegenover 14,5 miljard in 
2011), waarvan 8,1 miljard in België. Ze sloot 
het boekjaar echter af met een verlies van 
106 miljoen euro (tegenover een winst van 
1,2 miljard in 2011).

Verschillende factoren wogen op het 
rendement van de operationele activiteiten:

 de onvoorziene stilstand van centrales;

 de prijsdaling op de elektriciteitsmarkten;

 de bevriezing van de energieprijzen door 
de overheid;

 de aangewakkerde concurrentie en het 
verlies van marktaandeel;

 een meer dan verdubbelde nucleaire 
bijdrage;

 nieuwe injectietarieven voor het 
hoogspanningsnet.

Aangezien het boekjaar met verlies werd 
afgesloten, is er geen vennootschapsbelasting 
op het resultaat van het boekjaar 2012 
verschuldigd.

De onderneming betaalde wel 577 miljoen 
euro aan andere belastingen en 130 miljoen 
euro voor de sociale zekerheidsbijdragen voor 
haar personeel.

577 miljoen euro
belastingen

Financiële resultaten en bijdragen van 
Electrabel nv in 2012 (in miljoen euro)

Omzet 13 772

Bedrijfsresultaat 645

Resultaat van het boekjaar -106

Vennootschapsbelasting 0

Andere bijdragen, belastingen, 
heffingen

577

Nucleaire bijdrage 479

Diverse* 98

Sociale zekerheidsbijdragen 130

* onroerende voorheffing, drijfkracht, watervang, 
ioniserende stralingen…

Significante financiële bijdragen
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302 Kerncentrales
18 Hernieuwbare
72 Productie andere
39 Software

De regering bereikte in juli 2012 een 
akkoord over de basisprincipes van het 
uitrustingsplan voor de toekomstige 
energievoorziening in België.

De voorgestelde maatregelen voorzagen in:

 de sluiting van de kerncentrales Doel 1 en 
2 in 2015;

 de verlengde uitbating van kerncentrale 
Tihange 1 tot 2025;

 het ter beschikking stellen van 1 000 MW 
nucleaire capaciteit;

 stimulansen voor investeringen in nieuwe 
gascentrales;

 interventiemechanismen bij het sluiten van 
thermische centrales.

431 miljoen euro
investeringen en onderhoud

Het onzekere economische klimaat en 
het instabiele wettelijk kader zetten 
ook in 2012 een rem op belangrijke 
investeringsbeslissingen. Toch investeerde 
Electrabel 431 miljoen euro in haar 
productiepark en de verbetering van haar 
bedrijfssoftware.

Deze sluitingskalender voor Doel 1 en 
2 respecteert het protocolakkoord van 
oktober 2009 tussen de Belgische Staat 
en GDF SUEZ niet. Dat voorzag in een 
exploitatieduurverlenging met tien jaar.

Ook de nucleaire bijdrage van 550 miljoen 
euro voor 2012 (waarvan 479 miljoen euro 
voor Electrabel) die de regering oplegde, 
wijkt af van het protocol en is meer dan het 
dubbele vergeleken met 2011.

De definitieve uitwerking van het 
uitrustingsplan zal een belangrijke invloed 
hebben op de operationele resultaten van 
Electrabel.

Beslissingen met grote draagwijdte

302
kerncentrales

39
IT

18
hernieuwbare

72
klassieke 
productie

Investeren ondanks 
onzekere tijden
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hErpositionEring 
op dE EnErgiEmarkt

Electrabel bleef in 
2012 de belangrijkste 
energieleverancier in België. 
De onderneming zag haar 
marktaandeel wel teruglopen 
met ongeveer 8% voor 
elektriciteit en 10% voor aardgas. 
Ze verloor netto ongeveer 
380 000 elektriciteitsklanten en 
270 000 aardgasklanten.

Marktaandeel Electrabel eind 2012 
(in % aantal toegangspunten)

Vlaanderen Wallonië Brussel België

Elektriciteit 50,1 52,7 80,2 54,2

Aardgas 47,8 46,8 79,1 51,9

Bron: regulatoren

Ongunstig klimaat zet 
marktaandeel onder druk
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34,01 Business
14,03 Retail
8,53 Wholesale

17,72 Business
28,26 Retail
4,76 Wholesale

34,01 Business
14,03 Retail
8,53 Wholesale

17,72 Business
28,26 Retail
4,76 Wholesale

Verschillende elementen droegen bij aan deze 
terugloop.

 Electrabel bevond zich in een zwakke com-
merciële positie. Ze was gebonden aan 
lange termijn bevoorradings contracten 
voor aardgas die ze in het verleden op 
vraag van de overheid had afgesloten. 
Door de dalende aardgasprijzen op de 
energiebeurzen kon de concurrentie zich 
echter goedkoper bevoorraden.

 Het aantal leveranciers op de 
energiemarkt steeg en groepsaankopen 
kenden een groeiend succes 
(TestAankoop, Greenpeace, provincies…) 
waardoor de concurrentie toenam.

Niet alleen het krimpende marktaandeel, 
maar ook de economische crisis deed 
Electrabel’s elektriciteitsverkoop in België 
dalen met 16%. De daling in aardgasverkoop 
was minder uitgesproken (-4%) door het 
koude wintereinde (begin 2012) en de lagere 
gemiddelde jaartemperatuur vergeleken 
met 2011.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden 
kreeg Electrabel door haar commerciële 
aanbod toch het vertrouwen van een reeks 
grote klanten, waaronder de MIVB (groene 
stroom), Infrabel (elektriciteit), BASF (aardgas) 
en de Regie der Gebouwen (aardgas en 
groene stroom).

34,18
business

8,53
wholesale

13,85
retail

17,72
business

4,76
wholesale

28,26
retail

 Diverse acties en verklaringen van 
beleidsmakers, regulatoren en 
consumentenorganisaties moedigden 
verbruikers aan om van energieleverancier 
te veranderen. Ze richtten zich daarbij 
vrijwel uitsluitend op het prijselement, 
terwijl Electrabel ook inzet op de 
kwaliteit van de dienstverlening en de 
bevoorradingszekerheid.

Het vertrouwen van klanten winnen

56,6 TWh
verkoop elektriciteit

50,7 TWh
verkoop aardgas

Inzetten op competi-
tieve prijzen, optimale 
dienstverlening en 
zekerheid van bevoor-
rading
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De klanten die nog geen tariefformule 
gekozen hadden, werden automatisch 
overgeschakeld naar een voordeliger contract.

Electrabel past vanaf januari 2013 ook nieuwe 
indexatieparameters toe. Dat is drie 
maanden eerder dan de datum vastgelegd 
door de regering.

 De aardgasprijs wordt progressief 
losgekoppeld van de petroleumprijzen.

 De elektriciteitsprijs is voortaan gebaseerd 
op de prijzen op de groothandelsmarkten.

Voordeligere tarieven 
voor iedereen

Nieuwe 
commerciële 
aanpak
Electrabel nam in 2012 diverse 
tariefmaatregelen in het voordeel 
van haar 3,1 miljoen klanten. Met deze 
commerciële herpositionering verstevigde de 
onderneming haar concurrentiepositie.

In mei maakte de onderneming haar vaste 
prijzen (energiecomponent) goedkoper voor 
elektriciteit (met gemiddeld 11%) en aardgas 
(met meer dan 10%).

De regering bevroor de variable energieprijzen 
voor alle leveranciers van april tot december 
2012. In december, voor het einde van deze 
periode, kondigde Electrabel aan dat ze 
vanaf 1 januari 2013 voor al haar retailklanten 
haar energieprijzen (energiecomponent) 
automatisch fors verlaagt.

 Elektriciteit daalt tot 10% onder de 
bevroren prijs.

 Aardgas wordt tot 16% goedkoper, ook al 
stegen de aardgasprijzen op de markt in 
die periode met 19%.

0,11 miljoen 
aardgas

3,1 miljoen 
klanten

1,54 miljoen 
elektriciteit

1,44 miljoen 
elektriciteit + aardgas
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Ook voor zelfstandigen 
en KMO’s zijn onze  
prijzen zeer competitief.  
Vergelijk. 

Speciaal voor u heeft Electrabel Easy pro vast ontwikkeld. Een scherpe vaste energieprijs zonder verrassingen 
en met gratis services. Zo bent u zeker dat u bespaart op uw energiebudget en dat u de kosten van uw 
zaak makkelijker onder controle houdt. Maak nu zelf de vergelijking op electrabel.be/vergelijkpro en stel 
vast dat onze prijzen tot de beste van de markt behoren.

Ontdek onze scherpe “Easy pro vast” prijs.

www.electrabel.be/vergelijkpro

13009_ADV_PrijsVergelijk_SME_297x210_NL.indd   1 31/05/13   12:49



Kwalitatieve 
dienstverlening 
verder uitbouwen
Het customer care project dat in 2010 
opgestart werd, liep ook in 2012 verder om de 
dienstverlening te verbeteren.

Electrabel lanceerde verschillende nieuwe 
instrumenten die haar klanten helpen om 
hun energieverbruik te verminderen (zie 
pagina 24).

De onderneming was ook een van de 
eerste bedrijven op het nieuwe iWanthelp 
platform. Met deze smartphone-applicatie 
kunnen klanten de klantendienst makkelijker 
en sneller contacteren.

Daarnaast deed Electrabel het nodige om 
in orde te zijn met de bepalingen van het 
charter voor klantvriendelijkheid dat op 
1 januari 2012 in werking trad.

CoNTINu MoNIToREN EN DoElSTEllINgEN 
oPvolgEN

De resultaten van de dienstverlening worden 
in kaart gebracht aan de hand van negen 
prestatie-indicatoren en kunnen continu 

gevolgd worden op www.electrabel.be/nl/
particulier/our-commitment.

De doelstellingen voor 2012 werden 
grotendeels gehaald:

 82% van de oproepen kreeg binnen de 
minuut een antwoord (doelstelling 80%);

 91% van de problemen werden 
onmiddellijk aangepakt (doelstelling 90%);

 77% van de e-mails werd binnen de twee 
dagen beantwoord (doelstelling 80%). 
Deze doelstelling werd niet bereikt omdat 
de klantendienst veel meer e-mails kreeg 
dan verwacht.

vIER STERREN EN MINDER KlACHTEN

De energieregulator Vreg vergelijkt de 
dienstverlening van de leveranciers in 
Vlaanderen. Hij gaf Electrabel voor 2012 vier 
sterren op een maximum van vijf. Daarmee 
presteerde de onderneming beter dan de 
meeste andere energiespelers.

In 2012 kwamen 3 251 klachten over 
Electrabel binnen bij de Ombudsdienst 
voor Energie. Dat is 48,1% van het totale 
aantal terwijl haar marktaandeel gemiddeld 
10% hoger lag. Het aantal klachten 
over de onderneming daalde met 17% 
tegenover 2011.

Goed bereikbaar, 
klantvriendelijk en 
doeltreffend
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ElEktricitEit 
in hEEl bElgië
Electrabel produceert elektriciteit dicht 
bij haar klanten. Met een 90-tal grote 
en kleine gevarieerde centrales (gaande 
van kernenergie, gas tot hernieuwbare 
energiebronnen) die de onderneming in België 
uitbaat, garandeert ze de bevoorrading van de 
klanten aan stabiele voorwaarden.

93 centrales zorgen voor stabiele 
elektriciteitsbevoorrading over 
heel het land

Bijzondere en 
onvoorziene 
gebeurtenissen
De productiecapaciteit van Electrabel eind 
2012 bedroeg 9 879 MW, iets minder dan 
de helft van de totale capaciteit in België 
(47,9%). Wat betreft kernenergie beschikte de 
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onderneming over 66,4% van de Belgische 
productiecapaciteit.

Zowel de capaciteit (-383 MW) als de 
productie (-10,1 TWh) daalden in 2012 
vergeleken met 2011. Dit is te wijten aan 
een reeks bijzondere en onvoorziene 
gebeurtenissen in de loop van het jaar:

 het consortium Blue Sky (elektro-
intensieve bedrijven) kon voor de eerste 
keer beschikken over een deel van de 
nucleaire capaciteit;

 de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 
konden niet heropstarten na de 
ontdekking van waterstofinsluitingen in de 
reactorvaten;

 Tihange 1 stond gedeeltelijk stil wegens 
een defecte alternator;

 STEG-centrale Saint-Ghislain was buiten 
gebruik tijdens de herstellingen na een 
explosie;

 de STEG-centrales draaiden minder uren 
om economische redenen;

 de steenkool-biomassagroepen 3 
en 4 van centrale Ruien werden 
buiten dienst gesteld omdat ze niet 
langer rendabel produceerden (door 
de kolentaks, de schrapping van 
emissierechten en het terugschroeven 
van groenestroomcertificaten voor 
biomassastook).

* biomassa, water, wind, zon
** hernieuwbare bronnen, kernenergie, spaarbekkencentrales

9 879 MW
productiecapaciteit

5%
uit hernieuwbare 
bronnen*

58%
 
zonder CO2-uitstoot**

42,6 TWh
productie elektriciteit

5,1%
uit hernieuwbare 
bronnen*

65,5%
 
zonder CO2-uitstoot**

Elektriciteit in heel België - Electrabel in 2012 - 15



0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 10 20 30 40 50 60

Kernenergie

Capaciteit

Productie

Spaarbekken

Steenkool

Olie, e-recup, HO-gas

Biomassa, water, wind, zon

Aardgas

0 5 10 15 20 25 30 35 40

0 10 20 30 40 50 60

Kernenergie

Capaciteit

Productie

Spaarbekken

Steenkool

Olie, e-recup, HO-gas

Biomassa, water, wind, zon

Aardgas

Aandeel (%) van de brandstoffen in de capaciteit en de productie 2012

Capaciteit Productie

Kernenergie

Steenkool

Spaarbekken

Olie, energierecuperatie, hoogovengas

Biomassa, water, wind, zon

Aardgas

39,8
2,4

13,2
6,4
5,0

33,2

57,4
2,1
3,0
5,8
5,1

26,6
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Een waaier aan energiebronnen

Kernenergie bleef in 2012 de belangrijkste 
energiebron voor Electrabel. Het 
vertegenwoordigde 57,4% van haar productie 
en 39,8% van haar capaciteit.

Op de tweede plaats kwam aardgas, 
goed voor 26,6% van de productie en 
33,2% van de capaciteit. Hernieuwbare 

Aandeel (%) van de centrales in de capaciteit en de productie 2012

Capaciteit Productie

Kerncentrale

Spaarbekken

Klassiek (biomassa inbegrepen)

Energierecuperatie, gasturbine, turbojet

Warmtekracht

Waterkracht, wind, zon

Stoom- en gasturbine (STEG)

39,8
13,2
15,5
3,7
6,5
1,8

19,5

57,4
3,0

12,3
1,2

10,9
0,9

14,3

energiebronnen maakten 5,1% uit van de 
elektriciteitsopwekking in 2012.

Een detailoverzicht van het productiepark is 
terug te vinden op de pagina’s 32-35.

Een gevarieerd 
productiepark 
voor betrouwbare 
energiebevoorrading
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Het thema kernenergie stond in 
2012 zo goed als onafgebroken in de 
belangstelling.

Pegase 2012, een succesvolle 
noodplanoefening

Elke drie jaar wordt het Nationaal Nucleair 
Noodplan getest. Een grootscheepse 
oefening in en om kerncentrale Tihange 
testte de nood- en interventieplannen 
van de overheid en Electrabel op hun 
doeltreffendheid. Het resultaat was positief. 
Enkele verbeterpunten werden vastgelegd in 
een actieplan.

Osart-missie voor een 
verbeterde veiligheid

Inspecteurs van het Internationaal 
Atoomenergieagentschap kwamen 
de verbeterpunten rond veiligheid 
controleren, die in 2010 in kerncentrale Doel 
werden vastgesteld.

Tien van de vijftien punten waren opgelost 
en voor de vijf overige was aanzienlijke 
vooruitgang geboekt. Een goed resultaat 
vergeleken met andere geïnspecteerde 
kerncentrales.

Stilstand reactoren Doel 3 en 
Tihange 2

Tijdens de revisie van kerncentrales 
Doel 3 en Tihange 2 wezen inspecties 
van de reactorvaten op indicaties die 
aanvullende onderzoeken vereisten. 
Electrabel deed een beroep op nationale 
en internationale experten die na zeer 
rigoureus werk aantoonden dat het ging om 
waterstofinsluitingen die waren ontstaan 
tijdens het smeedproces van de kuipen.

Een bewogen jaar 
voor kernenergie

Electrabel zet prioritair 
in op nucleaire 
veiligheid
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Deze waterstofinsluitingen zijn niet evolutief 
en tasten de structurele integriteit en de 
weerstand van de kuipen niet aan. Het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
(FANC) gaf op 17 mei 2013 dan ook de 
toelating voor de heropstart van beide 
reactoren in alle veiligheid (na bijna een jaar 
inactiviteit).

Europese weerstandstesten 
voor kerncentrales

Na de kernramp in 2011 in Fukushima 
(Japan) besloot Europa om alle kerncentrales 
te onderwerpen aan verstrengde 
weerstandstesten. Gebaseerd op de 
rapportering van Electrabel, oordeelde 
het FANC dat de centrales Doel en 
Tihange kunnen weerstaan aan extreme 
omstandigheden en de essentiële 
veiligheidsfuncties kunnen garanderen.

De European Nuclear Safety Regulation 
Group (ENSREG) evalueerde en vergeleek 
de rapporten van alle Europese centrales. De 
Belgische centrales scoren goed, ook al zijn 
er een aantal verbeteringen nodig. Het FANC 
maakte eind 2012 een nationaal actieplan 

over aan ENSREG met technische en 
organisatorische maatregelen die de centrales 
nog beter zullen beschermen.

Voorbereidingen van de 
kernuitstap

De randvoorwaarden gekoppeld aan de 
kernuitstap zijn nog niet duidelijk (zie 
pagina 9). Toch is Electrabel in 2012 al 
proactief begonnen om de veilige sluiting 
en ontmanteling van Doel 1 en 2 en de 
exploitatieduurverlenging van Tihange 1 voor 
te bereiden.

 Voor Doel 1 en 2 zette ze de eerste 
stappen om een ontmantelingsvergunning 
te krijgen en een waste management 
facility op te zetten in het kader van de 
definitieve stopzetting van de centrales.

 Voor Tihange 1 lanceerde ze een actieplan 
om de veroudering van de installaties op 
te volgen en te beheersen, en haar design 
dichterbij dat van de modernste centrales 
te brengen. Dit langetermijnproject gaat 
gepaard met een investering van om en bij 
600 miljoen euro.

Talrijke rapporten 
bevestigen de 
betrouwbaarheid van 
de kerncentrales
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in dE brEs tEgEn dE 
klimaatvErandEring
Electrabel vertaalde in 2008 haar beleid voor 
de bestrijding van de klimaatopwarming 
in een concreet plan met de titel Samen 
voor minder CO2. Dit plan beschrijft de 
tien verbintenissen van de onderneming 
om tegen 2015 de CO2-uitstoot van haar 
activiteiten in België gevoelig terug te dringen.

Tien verbintenissen 
voor minder CO2

In 2012 boekte Electrabel vooruitgang, 
zowel op het vlak van de productie, de 
klantendiensten alsook de ondersteunende 
activiteiten.

Meer gedetailleerde informatie over het 
plan is te lezen op www.electrabel.com/nl/
corporate/duurzame-ontwikkeling.
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22 Water
150 Wind
5 Zon
313 Biomassa

Electrabel beperkt de uitstoot van 
broeikasgassen en de milieu-impact van haar 
productiepark. De onderneming zet daarvoor 
in op hernieuwbare energie en verbetert 
de energie-efficiëntie van de bestaande 
centrales.

1  HERNIEuwbARE ENERgIE vooR 
1 MIljoEN gEZINNEN

Electrabel wil tegen eind 2015 in België 
genoeg productiecapaciteit op basis van 
hernieuwbare energie hebben om in het 
volledige elektriciteitsverbruik van één miljoen 
gezinnen te kunnen voorzien.

In 2012 produceerde het windpark Bekaert 
Zwevegem (6,15 MW) de eerste kilowatturen 
en startte de bouw van de windparken 
Frasnes-lez-Anvaing (4,1 MW), Lochristi 
(6,15 MW) en Sint-Gillis-Waas (6,15 MW).

De steenkool/biomassagroepen 3 en 4 van 
centrale Ruien werden gesloten. Daarmee 
ging ook 28 MW co-verbranding van 
biomassa verloren. Hierdoor nam de totale 
capaciteit aan hernieuwbare energiebronnen 
af tot 489 MW (512 MW in 2011).

Investeren in een duurzamere productie

 Electrabel (35%) richtte samen met het 
consortium Otary (65%) de tijdelijke 
handelsvennootschap Mermaid op. Deze 
kreeg in 2012 een concessie voor de bouw 
van een offshore windpark (450 MW) 
met golfslagenergie (20 MW) in de 
Noordzee. Vanaf 2017 zou dit park groene 
stroom leveren.

489 MW
hernieuwbare energie

Groene stroom voor

625 000 
gezinnen

4,6
zon

150,3
wind

312,6
biomassa

21,8
waterkracht

 De onderneming sloot ook 
een overeenkomst om de 
elektriciteitsproductie aan te kopen van 
het geplande offshore park Northwind. 
Eerder werd al een gelijkaardig akkoord 
ondertekend rond het offshore park 
Belwind dat eind 2010 opstartte.

Offshore energiewinning
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65 Water
295 Wind
4 Zon
1825 Biomassa

De hernieuwbare energiebronnen wekten 
in 2012 samen 2,19 TWh op (83% kwam 
uit biomassa). Dit komt overeen met het 
jaarverbruik van 625 000 gezinnen 
(3 500 kWh/jaar per gezin).

De productie nam toe met 33% vergeleken 
met 2011 omdat de 100%-biomassacentrale 
Max Green in Rodenhuize het ganse jaar 
operationeel was.

Grootste producent 
en leverancier van 
groene energie

2  DE ENERgIE-EFFICIËNTIE vAN DE 
CENTRAlES vERbETEREN

In de periode 2007-2012 investeerde 
Electrabel 560 miljoen euro in 
gasgestookte centrales met hoge 
rendementen. Het gemiddelde rendement 
van de centrales met fossiele brandstoffen 
(klassieke centrales, steg-eenheden, 
warmtekracht) steeg van 41,6% (2007) naar 
44,7% (2012).

In 2012 bedroeg de totale CO2-uitstoot 
van de centrales met fossiele brandstoffen 
8 642 kiloton. Dit komt overeen met 
668 gram/kWh. De daling van de specifieke 
CO2-emissie ten opzichte van 2007 blijft 
beperkt (-3,5%) door het toenemende belang 
van de verbranding van hoogovengas in 
centrale Knippegroen. Dat gaat gepaard met 
een hogere CO2-uitstoot.

De CO2-emissie van de totale energiemix 
(inbegrepen kerncentrales en hernieuwbare 
energie) bedroeg 168 gram/kWh. Dit is 28% 
minder dan in 2007 en één van de laagste 
niveaus in Europa.

168 gram CO2/kWh
uitstoot van het productiepark

2 189 GWh
productie uit hernieuwbare energie

1 825
biomassa

4
zon

65
waterkracht 295

wind
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3  DE globAlE MIlIEu-IMPACT 
bEPERKEN

Naast CO2 beperkt Electrabel ook de 
uitstoot van andere schadelijke stoffen. 
Vergeleken met 2007 stootten de centrales 
met fossiele brandstoffen in 2012 veel minder 
zwaveldioxide (-91%), stikstofoxide (-62%) en 
fijn stof (-84%) uit per geproduceerde kWh.

Emissies door het productiepark

SO2 NOx Stof

Totale productiepark 17 mg/kWh 72 mg/kWh 1,5 mg/kWh

Centrales met fossiele brandstoffen 69 mg/kWh 285 mg/kWh 6 mg/kWh

Electrabel stelde zich als doel om in de 
periode 2008-2014 de CO2-emissie van 
haar productiepark met 1,7 miljoen ton te 
verminderen. Ze heeft deze doelstelling nu 
al bereikt.

Zes miljoen ton minder CO2-uitstoot

 Over de laatste vijf jaar (2008-2012) is 
de totale uitstoot met 5,8 miljoen ton 
CO2 gedaald (berekend bij constante 
productie ten opzichte van het 
referentiejaar 2007).

 In 2012 bedroeg de CO2-besparing 
494 kiloton.

In 2012 was 96,5% van de 
elektriciteitsproductie van Electrabel 
afkomstig uit centrales die gecontroleerd 
worden door het ISO 14001 
milieuzorgsysteem.
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Energie besparen 
samen met de klant

4  DE KlANT INSTRuMENTEN  
AANREIKEN

Electrabel bracht in 2012 twee innoverende 
oplossingen op de markt voor haar klanten die 
beide vanop afstand werken:

 de Smart energy box controleert het 
energieverbruik van elektrische toestellen;

 de Smart thermostat touch regelt de 
temperatuur in de woning.

Daarnaast lanceerde de onderneming een 
verbeterde versie van haar Energy manager 
met programma’s om minder energie te 

verbruiken en CO2 te besparen (www.
electrabel.be/nl/particulier/energy-manager).

Deze nieuwe tools vervolledigen het 
uitgebreid aanbod van diensten dat de 
onderneming haar klanten aanbiedt (Smart 
Savings Partnership, Energy Scan, Energy 
Kronos, Check-up Call, Verbruiksmeter…).

In 2012 maakten 12 000 businessklanten en 
138 000 retailklanten gebruik van de online 
aangeboden producten en toepassingen 
voor energiebeheer. Dat is een verdubbeling 
tegenover 2011.

150 000 
klanten gebruiken online energietools

Innoveren om slimmer 
te verbruiken
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5  ZElF Co2-ARME ENERgIE PRoDuCEREN

Sinds 2008 kozen 178 000 retailklanten van 
Electrabel voor verwarming op aardgas. In 
2012 kwamen er 37 000 bij.

Bij industriële klanten werd in die 
periode 129 MW aan nieuwe CO2-arme 
productiemiddelen (wind, zon, warmtekracht) 
gerealiseerd.

Het onstabiele regelgevend kader bemoeilijkt 
het sluiten van nieuwe partnerschappen. In 
2012 bleef dit beperkt tot 6 MW windenergie.

6  100% gRoENE ENERgIE

Eind 2012 telde Electrabel 506 000 
residentiële en professionele klanten 
met een energiecontract GroenPlus of 
Electrabel Professional Groen. Dat is groene 
stroom die voor 100% in België wordt 
geproduceerd.

Het aantal ‘groene’ klanten daalde in 2012 
wel met 141 000 door de overstap naar een 

andere leverancier of de keuze voor een ander 
aanbod.

Aan haar industriële klanten en openbare 
instellingen verkocht Electrabel 
1,2 TWh gecertificeerde groene 
elektriciteit AlpEnergie, opgewekt in 
de waterkrachtcentrales van GDF SUEZ 
in Frankrijk. Door de stijgende prijs van dit 
product nam de interesse af en daalde het 
volume met bijna de helft.

Electrabel blijft de grootste producent en 
leverancier van groene energie in België.

506 000 
contracten groene energie

7  oPloSSINgEN oP MAAT vooR 
DuuRZAME MobIlITEIT

Electrabel introduceerde in 2012 de 
CarPlug: een veilige, snelle en intelligente 
laadoplossing voor elektrische of hybride 
wagens.

De onderneming ontwikkelde ook een 
totaaloplossing voor haar businessklanten die 
kiezen voor een duurzaam mobiliteitsplan. 
Zo werd een netwerk van snelle CarPlug 
oplaadpunten geïnstalleerd op diverse locaties 
van de RTBF.

Electrabel sloot daarnaast achttien 
overeenkomsten met vlootbeheerders voor 
de omschakeling van hun wagenpark naar 
samengeperst aardgas (CNG).

In 2012 tankten aardgasvoertuigen 194 
ton CNG in de tankstations van Electrabel. 
Dat is 64% meer dan in 2011 en goed voor 
3,2 miljoen kilometers.

3,2 miljoen km 
afgelegd met Electrabel aardgas
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Een geëngageerde 
aanpak

8  TRANSPARANTIE EN DIAloog MET 
STAKEHolDERS

Electrabel nam in 2012 enkele nieuwe 
initiatieven om de dialoog rond duurzaamheid 
aan te gaan met haar stakeholders.

 Haar Watt Watchers 
Facebookpagina groeide uit 
tot een forum waar mensen 
energiebesparende tips 
uitwisselen.

 De www.electrabel-wind.be blog 
gaf antwoorden op de vragen van 
buurtbewoners over de vooruitgang van 
windturbineparkprojecten.

 De Doe de klik-campagne werd 
uitgebreid. Ze geeft jongeren van 
6-12 praktische tips om energie 
te begrijpen en te besparen. 
(www.doedeklik.be)

 Het www.indialoog.be platform telde 
51 000 bezoekers en behandelde meer dan 
2 000 vragen.

Verder kwam de Adviesraad voor Duurzame 
Ontwikkeling tweemaal samen rond 
de thema’s hernieuwbare energie en 
energiearmoede. Electrabel verstuurde 
ook zes elektronische nieuwsbrieven over 
duurzame ontwikkeling en de kerncentrales 
publiceerden opnieuw een EMAS-
milieuverklaring met hun milieuresultaten.

2 000
vragen beantwoord op InDialoog.be

9  MEDEwERKERS gEvEN HET 
vooRbEElD

Electrabel zet haar medewerkers aan om 
dezelfde energie- en koolstofbesparende 
maatregelen toe te passen die ze haar klanten 
aanbeveelt.

In de periode 2010-2015 wil de onderneming 
de CO2-uitstoot van de dagelijkse 
activiteiten verbonden aan de gebouwen, 
aankopen, mobiliteit, administratief afval en 
logistiek met 25% terugdringen.

Eind 2012 bedroeg de daling al 15,3% wat 
overeenkomt met 7 020 ton CO2. Hiervan 
werd ongeveer 6 000 ton bespaard door een 
duurzamere aanpak van de mobiliteit en de 
aankopen.

15,3% CO2besparing bij de dagelijkse 
ondersteunende activiteiten
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10  INNovATIE vooR EEN 
DuuRZAME ToEKoMST

Onderzoek en innovatie zijn essentieel om 
een antwoord te vinden op de energie- en 
klimaatuitdagingen. Electrabel werkt hiervoor 
intensief samen met de acht belangrijkste 
Belgische universiteiten waarmee ze in 2010 
samenwerkingsakkoorden ondertekende, 
evenals met de onderzoekscentra van 
GDF SUEZ.

In 2012 investeerde Electrabel 3 miljoen 
euro in een 40-tal onderzoeksprojecten 
over diverse thema’s zoals hernieuwbare 
energie, energieopslag, energie-efficiëntie, 
duurzame mobiliteit, intelligente systemen, 
energiearmoede…

3 miljoen euro
voor onderzoek en innovatie
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Een ongeval is snel gebeurd.  
Kijk toch maar beter goed uit.

MEEr info oP  
My Horizon.

ondErnEming mEt 
maatschappElijk 
EngagEmEnt

Veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk 
zijn fundamentele waarden voor Electrabel. 
Het globaal preventieplan 2010-2015 van de 
onderneming verankert de veiligheidscultuur 
binnen haar organisatie.

De veiligheidsindicatoren scoorden in 2012 
beter dan de vooropgestelde doelstellingen. 
Er waren minder ongevallen dan ooit 
tevoren. In 2013 startte de onderneming een 
grootscheepse interne veiligheidscampagne 

Een gezonde en 
veilige werkomgeving
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doelstelling Nul ongevallen om de 
resultaten nog te verbeteren.

Veiligheidsindicatoren 2012

Resultaat Doelstelling

Frequentiegraad 2,23 2,50

Ernstgraad 0,07 0,08

Gelijke kansen 
voor vrouwen
Eind 2012 was 24,2% van het Electrabel-
personeel een vrouw.

GDF SUEZ zet in op gelijke kansen voor 
vrouwelijke medewerkers. Twee van de 
doelstellingen die de Groep tegen 2015 wil 
behalen, zijn:

 30% van de aanwervingen zijn vrouwen;

 25% van de kaderfuncties worden bekleed 
door vrouwen.

Met 35,8% aanwervingen van vrouwelijk 
personeel en 22,1% vrouwen in kaderfuncties 
in 2012 ligt Electrabel op koers om deze 
doelstellingen te behalen.

24,2%
vrouwelijke medewerkers

Toegang tot werk 
voor iedereen
Het project Aandachtsgroepen ondersteunt 
mensen die het moeilijk hebben om zich te 
integreren in het arbeidscircuit. In 2012 wierf 
Electrabel 14 nieuwe kandidaten aan uit 
kwetsbare bevolkingsgroepen. Zij volgden 
gedurende een jaar verschillende opleidingen 
binnen de onderneming en vergrootten 
daarmee hun kansen op tewerkstelling. 
Electrabel werkte hiervoor nauw samen met 
de VDAB, Forem en Bruxelles Formation.

Een stimulerende werkcultuur 
die iedereen kansen biedt
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Electrabel nam ook opnieuw deel aan de 
Duodag van de VDAB. Haar medewerkers 
maakten personen met een arbeidsbeperking 
gedurende een dag wegwijs in de 
verschillende jobs binnen de onderneming. 
De deelnemers kunnen tegelijk hun talenten 
tonen, wat kan leiden tot het aanbieden van 
een arbeidsovereenkomst.

Een sociaal 
geëngageerde partner

STRIjD TEgEN DE ENERgIEARMoEDE

Energiearmoede treft 13% van de Electrabel-
klanten. De Universiteit Antwerpen en de 
Université Libre de Bruxelles bestudeerden dit 
fenomeen en deden een reeks aanbevelingen.

Eind 2012 kondigde de onderneming de 
lancering van een actieplan aan gebaseerd 
op onder andere de resultaten van de studie. 
Dit plan richt zich op drie domeinen:

 de informatie voor deze klanten aanpassen 
en duidelijker maken;

 de energieprestatie van hun woningen 
verbeteren;

 de opstart van een Belgisch 
Observatorium voor Energiearmoede 
ondersteunen.

STEuN vooR SoCIAlE PRojECTEN

Electrabel maakte in 2012 opnieuw 1,1 miljoen 
euro vrij voor steun aan een dertigtal 
instellingen en organisaties die zich inzetten 
op het vlak van de vier maatschappelijke 
actiedomeinen van haar mecenaatbeleid:

 solidariteit en integratie;

 opwaardering van het cultuurpatrimonium;

 bescherming van de leefomgeving;

 integratie van jongeren in moeilijkheden via 
sport.

Electrabel was bijvoorbeeld de hoofdpartner 
van de nationale straatvoetbalcompetitie 
Electrabel Street Heroes die de interactie en 
het respect bevordert tussen voetballers van 
verschillende komaf.

Aandacht voor de 
minderbedeelden, 
onderdeel van de 
bedrijfscultuur
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In Gent steunde de onderneming het 
TRACK cultuurproject dat kansarme 
jongeren toegang geeft tot tentoonstellingen, 
en ze hielp de vzw Virelles-Nature om hun 
observatiecentrum Aquascope-Virelles  
CO2-neutraal te maken.

Electrabel engageerde zich eveneens om 
projecten van SOS Kinderdorpen in België 
te steunen.

vRIjwIllIg ENgAgEMENT vAN DE 
wERKNEMERS

Electrabel stimuleert haar eigen personeel 
om hun sociale betrokkenheid in de praktijk 
om te zetten.

 De werknemers werden uitgenodigd om 
actief deel te nemen aan de initiatieven 
van Be.Face, een vzw die de integratie van 
kwetsbare bevolkingsgroepen bevordert.

 Het mobiliteitsplan Let’s Choose gaf het 
personeel de mogelijkheid om een deel 

van hun mobiliteitsbudget te schenken aan 
het goede doel. 
Er werd zo 91 000 euro verdeeld onder 
Be.Face, Energy Assistance, Bednet, Take 
Off, Natagora, Stichting Mimi en Rode 
Kruis-België.

 Het Power2Act programma ondersteunde 
voor het tweede jaar op rij socioculturele 
initiatieven waar haar medewerkers als 
vrijwilliger aan de slag zijn en die passen in 
het mecenaatbeleid. 
Uit 44 dossiers werden achttien projecten 
geselecteerd die tot 20 000 euro financiële 
steun kregen.

1,1 miljoen euro
steun voor sociale projecten
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9 879 MW
productiecapaciteit

 Klassieke centrale Ruien 
groepen 3 (130 MW) 
en 4 (122 MW)

 Windpark Frasnes-lez-
Anvaing (4,1 MW)

 Windpark Sint-Gillis-Waas 
(6,15 MW)

 Windpark Lochristi 
(6,15 MW)

 Windpark Bekaert 
Zwevegem (6,15 MW)

productiEpark 
Eind 2012

Herdersbrug Knippegroen

Rodenhuize

Awirs

Drogenbos

Tihange

Doel

Saint-Ghislain
Amercoeur

Plate Taille

Coo

Zandvliet Power

Ruien

6,15 MW
in dienst gesteld

252 MW
buiten dienst gesteld

16,40 MW
in aanbouw

Klassieke centrale
Warmtekracht

Stoom- en gasturbine (STEG)

Kerncentrale

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

Waterkrachtcentrale

Rodenhuize

Wondelgem
Volvo Trucks

DS Textile

BASF Hoogstraten

Gembloux Bütgenbach

Quévy

Zwevegem

Kasterlee

Perwez

Ford Genk
Lanaken

Schelle

Pathoekeweg

Zeebrugge

Izegem

Dour

Leuze-Europe

Ruien

Awirs

Büllingen

Volvo Cars
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Centrale Voornaamste 
brandstof(fen)

Netto 
ontwikkelbaar 

vermogen in 
MW

STOOm- EN gASTuRBINE (STEg)  1 924,8

Amercoeur ag 437

Drogenbos ag 460

Herdersbrug ag 480,3

Saint-Ghislain ag 350

Zandvliet Power (1) ag 197,5

WARmTEKRACHT (2) 645,8

BP Chembel ag 43

Evonik Degussa (3) ag 42,5

Fluxys ag 40

Ineos Phenol ag 22,8

Lanxess Bayer ag 43

Lanxess Rubber ag 58

Monsanto ag 43

Oudegem Papier ag 14,5

Sappi ag 43

Solvay ag 94

Syral ag 48

Total Raffinaderij 
Antwerpen

ag 154

KLASSIEKE CENTRALE 1 527

Awirs 4 bm 95

(  80 MW biomassa)

Awirs 5 ag 294

Knippegroen (Sidmar) hg 315

Rodenhuize bm 215

(  180 MW biomassa)

Ruien 5 st, bm 290

(  52,6 MW biomassa co-verbranding)

Ruien 6 ag 275

Ruien 7 ag 43

gASTuRBINE 78

Drogenbos ag 78

Centrale Voornaamste 
brandstof(fen)

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 3 934

Doel 1 433

Doel 2 433

Doel 3 (4) 903,5

Doel 4 (4) 933,1

Tihange 1 (5) 481

Tihange 2 (4) 905,3

Tihange 3 (4) 939,2

Trekkingsrechten E.ON -794

Trekkingsrechten Blue Sky -200

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 Taille (6) 143

93
elektriciteitscentrales
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Centrale Voornaamste 
brandstof(fen)

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   150,3

BASF 12

Bekaert Zwevegem 6,15

Büllingen 12

Bütgenbach 8

Celanese Lanaken 8

Dendermonde DS Textile 4,7

Dour 10

Ford Genk 4

Gembloux Sombreffe (7) 9

Hoogstraten 12

Izegem 4

Kasterlee 0,66

Leuze-Europe 14,35

Pathoekeweg 3

Perwez (7) 7,5

Quévy 6,15

Rodenhuize 4

Schelle 4,5

Centrale Voornaamste 
brandstof(fen)

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

De Post (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 9 879

(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; st: steenkool
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Deze publicatie kwam tot stand onder coördinatie van het departement 
Communicatie (contact: robert.imler@electrabel.com).

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

Foto’s: Olivier Anbergen, Fabienne Balland, Raf Beckers,  
Rudy de Barse, Roger Job, Alain Pierot, David Plas,  
Bénédicte Sebille, Jan van De Vel, Bart Van Leuven

Druk: Antilope, Lier (België)

Verantwoordelijke uitgever: Florence Coppenolle, Simón Bolívarlaan 34, 
1000 Brussel, België

Augustus 2013

D/2013/7.208/3



Deze publicatie is volledig gedrukt op papier 
met een Forest Stewardship Council  
(FSC®)-certificaat. 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 inkten op 
plantaardige basis. Papier- en kartonafval 
evenals gebruikte offsetplaten worden 
gerecupereerd en gerecycleerd.



www.electrabel.com

Electrabel
Simón Bolívarlaan 34
1000 Brussel
Tel. +32 2 518 61 11
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Gedrevenheid
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Verbondenheid


