
  

PERSBERICHT 
LAMPIRIS SLUIT ZEER BELANGRIJKE OVEREENKOMST AF 

VOOR LEVERING BELGISCHE DUURZAME ENERGIE  

 
Luik, 23 juni 2020 – Lampiris, een 100%-dochter van Total, heeft een exclusieve overeenkomst 
gesloten voor de afname van de volledige elektriciteitsproductie van Rentel, een van de grootste 
Belgische offshore windmolenparken. Het gaat om een contract van 15 jaar dat ingaat op 
1 oktober 2020. Hierdoor kan Lampiris op lange termijn zijn belofte om hernieuwbare stroom 
toegankelijk te maken voor iedereen blijven waarmaken voor de huidige en toekomstige klanten. 

Het Rentel offshore park, dat door de eigenaar Otary geëxploiteerd wordt, ligt 34km voor de kust van 
Zeebrugge en is operationeel sinds eind 2018. Het park telt 42 windturbines met een geïnstalleerd 
vermogen van 309 MW en een gemiddelde productie van 1 TWh per jaar. Met deze productie kan 
Lampiris groene stroom leveren aan 300.000 huishoudens in België. Het Rentel offshore park voorkomt 
een uitstoot van 360.000 ton CO2 per jaar. 
 
Deze overeenkomst is een doorslaggevende bijdrage aan de hernieuwbare 
energiebevoorradingscapaciteit van Lampiris. Bovendien zal het fluctuerende karakter van de 
windenergie gecompenseerd kunnen worden door de productie van de waterkrachtcentrale Plate Taille, 
die een vermogen heeft van 140 MW. Lampiris is concessiehouder voor de uitbating van deze centrale. 
 
“Dit is een historisch moment. Het gaat om het grootste contract voor duurzame energie uit de 
geschiedenis van Lampiris. Hiermee bevestigen en versterken we ons engagement naar onze klanten 
toe om duurzame energie toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. Tegelijkertijd tonen we 
uitdrukkelijk onze wil om de ontwikkeling van duurzame energie in België te ondersteunen zegt Marc 
Bensadoun, algemeen directeur van Lampiris.  “Op deze manier levert Lampiris samen met zijn 
klanten een belangrijke bijdrage aan de Belgische klimaatdoelstelling om de CO2 uitstoot uit 
elektriciteitsproductie met 100% te verminderen tegen 2050.”  
 
"Otary is verheugd om dit langdurige partnerschap met Lampiris aan te gaan", zegt Mathias Verkest, 
CEO van Otary. "Als Belgisch bedrijf heeft Lampiris zich altijd gepositioneerd als leverancier van 
hernieuwbare energie.  Het kan nu zijn aanbod uitbreiden met groene stroom die volledig lokaal in de 
Noordzee wordt geproduceerd. » 
 
Deze overeenkomst is onder voorbehoud van de goedkeuring van de Commissie voor de Regulering 
van de Elektriciteit en het Gas (CREG). 

 

 

-  END - 
 

Over Lampiris 

Lampiris is de derde grootste Belgische leverancier van groene stroom en aardgas. Het bedrijf 
bevoorraadt ongeveer één miljoen aansluitingen en biedt ook oplossingen voor energie-efficiëntie, 
eigenverbruik (via de installatie van zonnepanelen) en elektrische mobiliteit. Lampiris is een 100%-
dochter van Total.   
 
 



Over Total 

Total is een  multi-energiegroep die brandstoffen, aardgas en koolstofarme elektriciteit produceert en 
commercialiseert. Onze 100.000 medewerkers zetten zich elke dag in om energie beter, veiliger, 
betaalbaarder, schoner en bereikbaarder te maken voor iedereen. Met activiteiten in meer dan 130 
landen is het onze ambitie om de leider te worden op het vlak van verantwoorde energie. 
 

Over Otary 

Otary is een groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van offshore 
windparken. Otary is het resultaat van een partnership tussen acht Belgische bedrijven die actief zijn in de 
hernieuwbare energiesector en heeft een team van professionals die hun krachten, ervaring en expertise 
bundelen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor iedereen. Na de ingebruikname van de 487 MW 
van SeaMade, gepland voor het laatste kwartaal van 2020, zal Otary de belangrijkste exploitant van offshore 
windenergiecentrales in de Belgische Noordzee worden. 
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