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Sterke lokale verankering: meer dan 150 jaar aanwezigheid in 
België

Een van de toonaangevende industriële groepen in België en 
referentie in de energiesector

Een van de belangrijkste private werkgevers van het land

Referentie op het vlak van multitechnische diensten en energie-
efficiëntie

Gediversifieerde klantenportefeuille in zeer uiteenlopende 
markten: energie, elektriciteit, distributienetten, infrastructuren, 
dienstensector, industrie, olie & gas,…

Partner in de energietransitie

~ 17 000 werknemers

2




September 20203

Onderzoek en ontwikkeling

Engineering

Electriciteitsproductie *

Verkoop van energie, energieproducten en -
diensten*

Ontwikkeling en levering van energiediensten

Klantencontacten

Controle en beheer van de nucleaire splijtstof

*Ondersteund door de activiteiten van Energy Management en Trading
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ENGIE Electrabel

Meer dan 55 jaar expertise in de 
productie van nucleaire energie

2 productiesites verdeeld over het land: 
centrale van Doel (4 reactoren) en 
centrage van Tihange (3 reactoren) 

4

5 942 MW * 
productie-
capaciteit

7 actieve
reactoren in 
België

* 100% op 30/06/2020 
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Meer dan 100 jaar expertise in de productie
van thermische energie

2de bron van energie in ons productiepark in 
België

Ons productiepark steunt op een
gediversifieerde portefeuille van 
technologieën: hoogrendabele stoom- en 
gasturbines (GST), warmtekrachtkoppeling, 
centrales op hoogovengas en turboreactoren
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22 
productiesites
in België

4 365 MW * 
thermische
productie-
capaciteit

    
   

* 100% op 30/06/2020 waarvan 847 MW aan capaciteit Customer Solutions 
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Een gediversifieerde energiemix: 
onshore en offshore windenergie, 
waterkracht, zonne-energie, biomassa, ....

Belgiës grootste producent van groene 
hernieuwbare energie
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Meer dan 85 
productie-
sites in België

657 MW * 
hernieuwbare
productie-
capaciteit

    
   

* 100% op 30/06/2020 waarvan 32 MW aan capaciteit Customer Solutions 

Ambitie om tegen 2030
onshore windcapaciteit 
van 1000 MW te behalen
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Synatom

Controleert de nucleaire brandstofcyclus 
van de Belgische kerncentrales 

Controleert voorzieningen voor de 
ontmanteling van kerncentrales en het 
beheer van bestraalde splijtstof
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Marktleider voor de levering van 
elektriciteit en aardgas gekoppeld aan 
innovatieve energieoplossingen

Marktleider voor geconnecteerde 
thermostaten met boxx

Gediversifieerde klantenportefeuille: 
gezinnen, zelfstandigen, KMO’s, 
ondernemingen, overheden
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44% marktaandeel
elek. & 40% 
marktaandeel
aardgas

2,81 miljoen
klanten
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ENGIE Solutions

Gediversifieerde activiteiten voor een oplossing op 
maat voor intelligente en zuinige uitrustingen, gevoed met 
koolstofarme energie

Aanbodpakket gaande van conceptontwikkeling tot
installatie en van onderhoud tot financiering van 
installaties

Een gesegmenteerde organisatie op basis van 
klantentypes om aangepaste oplossingen uit te werken
voor steden, bedrijven en gebouwen

Een uniek aanspreekpunt voor een allesomvattende
begeleiding
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Meer dan 56
vestigingen

2 miljard €
omzet in 2019
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ENGIE Laborelec

Onderzoeks- en competentiecentrum voor 
elektriciteitstechnologie

Competenties in de volledige waardeketen van 
elektriciteit: productie, transport, distributie, 
opslag, eindverbruik

Samenwerking met andere onderzoekscentra 
van de Groep ENGIE en met Belgische 
universiteiten
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Tractebel ENGIE

Meer dan 150 jaar ervaring in energie-, 
water- en infrastructuurprojecten, 
doorheen de volledige levenscyclus, van 
haalbaarheidsstudies tot ontmanteling

Multidisciplinaire oplossingen in energie, 
water en infrastructuur

Klanten op de publieke en private markten

Domeinen: advies in energietransitie & 
innovatie, nucleair, waterkracht, elektriciteit & 
gas, infrastructuur
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Projecten in 
150 landen

0,7 miljard €
omzet in 

2019





September 2020

N-Allo

Contactcenter dat instaat voor het beheer 
van klanteninteracties

Sinds 20 jaar actief

Meer dan 40 klanten

Meer dan 10 miljoen interacties

6 sites in België, 1 in Duitsland
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