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De toekomst van de elek triciteitscen trale in het Limburgse Lan ger lo (Genk) is onze-
ker. De Duit se eigenaar Ger man Pel lets, die de site pas deze maand overnam, zit in
slechte pa pieren.

Investeer ders maken zich op voor een ramp sce nario bij het Duit se Ger man Pellets, de groot ste Eu -
ro pe se fa brikant van hout pel lets. Dat zijn hout korrels die ge bruikt worden als groe ne brand stof
voor kachels, cv-ke tels en grote elek tri citeits cen tra les. Ger man Pellets, een be drijf dat ge leid wordt
door ei ge naar Peter Leibold, was jarenlang een voor beeld van suc ces volle ex port pro duc ten van de
Duit se Ener gie wende.

In korte tijd keerde het sentiment. De obligaties van het be drijf zijn de voorbije dagen ge kelderd.
Een obligatie die in april moet worden te rugbe taald, noteert nu tegen de helft van de waarde. De
obligaties die langer lopen, wor den ver handeld tegen amper 18 pro cent van de no minale waarde.
Dat wijst erop dat de markt uit gaat van een scenario dat de groep haar schul den niet vol le dig zal
kunnen te rugbe talen.

De financiële crash volgt op een be richt dat German Pellets zijn obli gatie hou ders pas later wil be ta-
len en ook minder rente wil bie den. Te ge lijk raakte be kend dat de fabrikant van pellet kachels
Kago, die door de dis crete German Pellets-ei ge naar Leibold werd over ge no men, het fail lis se ment
heeft aange vraagd. Kago zou nog heel wat geld aan German Pellets moe ten.

De pe rike len van Ger man Pellets wor den in Limburg met argusogen ge volgd. De Duit se groep nam
pas op vrijdag 8 janu ari de steenkoolcen tra le van Lan gerlo over van de Duit se ener gie reus E.ON.
Die centra le gaat in april de finitief dicht omdat de milieu vergunning af loopt, maar German Pellets
wil de site ombou wen tot een groe ne elektri citeits cen tra le die draait op pel lets.

German Pellets moet nu de fi nancie ring voor de ombouw van Lan gerlo - ruim 150 miljoen euro -
zien te vinden. Dat is een moei lijke zaak in de hui dige situ atie met lage elektri citeits- en olie prij-
zen, zegt een sectorkenner. 'Tijdens de ombouw fase, die anderhalf tot twee jaar kan duren, lopen
de kos ten door, maar zijn er amper inkomsten.'

De vakbonden panike ren nog niet, maar Jan Van Wijngaerden, de se cretaris van de so cialis tische
vakbond Gazelco, zegt dat er al wel wat on ge rust heid leeft bij het perso neel. 'We hopen de ko men-
de dagen meer te weten te komen, maar het contact met de directie verloopt zeer moei zaam.'

http://www.tijd.be/nieuws/archief/Financiele_zorgen_voor_eigenaar_mega_biomassaproject_in_Genk.9725674-1615.art 11/02/16 07:38
Pagina 1 van 2



Sinds in 2014 be kend raakte dat E.ON af wilde van de centra le waren er al en ke le sta kingen en ac -
ties bij het be drijf, omdat ge vreesd werd voor een sterfhuis constructie na het vertrek van E. ON. De
ruim 100 werkne mers van de centra le gingen toch akkoord met de overname omdat alle loon- en
arbeids voorwaarden be hou den zouden worden.

De Genkse bur ge meester Wim Dries (CD&V) ge looft voor lo pig nog in een po sitief sce nario. 'Ik had
vorig jaar re gel matig contact met German Pellets en ik ont ving geen sig nalen dat het pro ject niet
zou door gaan.' Ook het ma nage ment van de site in Langerlo gaat ervan uit dat de plannen door -
gaan.

De ombouw van een steen koolcen tra le naar een bio mas sacen tra le is maar mo ge lijk door enorme
sub sidies via groe ne stroomcertificaten die via de elektri citeits factuur be taald moeten worden. Bij
Lan gerlo zou het gaan om meer dan 2 mil jard euro. Het pro ject kreeg veel kri tiek, ook al omdat er
vragen zijn bij de duurzaam heid van pel lets. De steun werd jaren ge le den toe ge zegd omdat de cen -
tra le bijdraagt aan de stroombe voorrading, een argu ment dat minder dwingend is door de le vens -
duurverlen ging van Doel 1& 2.

Is de centra le nog nodig voor de groe ne doel stel lingen tegen 2020? 'Bi o mas sa zat in de be re ke nin-
gen van de vo rige Vlaamse re ge ring, maar als dit pro ject zou weg val len moe ten we dat op een an-
de re manier compense ren', zegt Vlaams minis ter van Ener gie Anne mie Turtel boom (Open VLD).
Ze wijst er wel op dat Vlaande ren onder ande re in wind ener gie meer kan dan eerder ge pland.

KORT

Lan gerlo, oor spronke lijk een steenkoolcen tra le van Elec tra bel, kwam in 2009 in handen van het
Duit se E. ON.

E.ON re gel de de ver gunningen, con trac ten en 2 mil jard euro sub sidies voor de ombouw naar een
bio mas sacen tra le, maar ver kocht het pro ject deze maand aan German Pellets.

De centra le is goed voor 556 me gawatt.

Advertentie

Partner Content

Een coole vakantie in hogere sferen – door Club Med
Klant aan de knoppen bij fondsencreatie – door KBC Asset Management

De voorbereiding van uw pensioen begint nú – door NN Investment Partners
Een belegging voor het leven – door KBC Asset Management

Copyright De Tijd

http://www.tijd.be/nieuws/archief/Financiele_zorgen_voor_eigenaar_mega_biomassaproject_in_Genk.9725674-1615.art 11/02/16 07:38
Pagina 2 van 2


