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4Energy Invest geeft tussentijdse update
4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van
biomassa in energie, geeft een update bij een aantal lopende projecten en een eerste inschatting van de
financiële impact.

Milieustakingsvordering op niveau Renogen
Zoals medegedeeld in vorig persbericht werd er op het niveau van Renogen SA door de gemeente Amel bij
de rechtbank van eerste aanleg van Eupen een milieu-stakingsvordering ingediend met als doel Renogen
SA te verbieden de biomassa komende van composteerbedrijven, meer bepaald de zeefoverloop na
compostering die een beperkt percentage plastiek bevat, te verbranden.
Op 22 januari 2016 heeft de rechter van Eupen zijn vonnis bekend gemaakt. De procedure voor de controle
van de biomassasamenstelling die door Renogen in het kader van de vernieuwde exploitatievergunning
werd ingevoerd, zijnde het manueel uitsorteren van plastiek, werd intussen reeds 4 maal gecontroleerd
door de gemeente Amel telkens met een goed resultaat. De dwangsom van €10.000 per week, die door de
rechtbank bij niet naleving van de vergunde biomassakwaliteit werd opgelegd, is dus naar aanleiding van
deze controles niet van toepassing. Aangezien Renogen deze procedure zal aanhouden tijdens de hele
transitieperiode worden er op vlak van deze controles geen problemen verwacht.
Vernieuwde exploitatievergunning op niveau van Renogen
Op het niveau van Renogen SA werd Artikel 65 gelanceerd door de Waalse administratie (Département des
Permis et Autorisation). De aanpassing van een vergunning onder Artikel 65 is enkel mogelijk voor een
exploitant die binnen zijn exploitatievergunningen functioneert. De procedure werd gelanceerd omwille
van de onduidelijkheid van de definities van de verschillende stromen van biomassa. De uitkomst van deze
procedure heeft geleid tot een aanpassing aan de exploitatievoorwaarden van Renogen SA. Ondertussen
heeft Renogen een eerste inschatting gemaakt van wat de nodige investeringen zijn om aan de nieuwe
exploitatievoorwaarden (emissies) te kunnen voldoen. Grootteorde gaat het om een investering van
minimum 5 M€ om beide roosterovens uit te rusten met een nieuw systeem van rookgaswassing. De
geplande werken noodzaken echter ook een stilstand van 1 tot 2 maanden in de eerste helft van 2017.
Anderzijds heeft Renogen SA een procedure voor de Raad van State gelanceerd aangezien er volgens haar
fouten, inconsistenties en onduidelijkheden zijn opgenomen in de nieuwe vergunning van 7 september
2015, vooral wat betreft de transitieperiode van 22 maanden vanaf ontvangst van de vergunning. Wat
betreft de bijkomende emissienormen die na 22 maanden dienen gerealiseerd te worden, gaat Renogen
niet in beroep aangezien dit kadert in haar strategie om hernieuwbare stromen te valoriseren die
eindeleven zijn en dus vaak een beperkte verontreiniging bevatten (zoals bijv. plastiek in de zeefoverloop
na compostering).
4Energy Invest NV/SA
De Snep 3324 - 3945 Ham – BELGIUM
info@4energyinvest.com - VAT BE 876.488.436

Pagina 1

PERSBERICHT
Ham – 29 februari 2016 18.00 CET
Gereglementeerde informatie

Bijkomende steunmaatregelen voor Renogen
Renogen heeft in het kader van de wet van 30 november 2006, Art 15octies § 2, van de Waalse overheid
ter promotie van elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare bronnen een KECO(*) bekomen van
3,239. Deze KECO heeft een multiplicatief effect op het huidige algoritme van groenestroomcertificaten (dat
verder volledig ongewijzigd blijft). Deze bijkomende steun gaat in met terugwerkende kracht vanaf het
derde kwartaal 2015.
De bijkomende steun heeft een positieve jaarlijkse impact op de omzet van de vennootschap Renogen en
dit voor de resterende looptijd (2021 voor Amel I en 2023 voor Amel II). Bij een gelijkblijvend
productieprofiel en alle andere parameters hetzelfde ten opzichte van 2015 is de huidige inschatting dat
de omzet in 2016 met ongeveer 4,4 M€ zal stijgen omwille van de bijkomende steun. Deze bijkomende
omzet zal onder andere ook toelaten om het nieuwe systeem voor rookgaswassing te financieren.
Evolutie van de elektriciteitsprijzen
Door de beslissing van de Belgische regering om de nucleaire centrales langer open te houden zijn de
prijzen voor de elektriciteit op de groothandelsmarkt (Belpex) momenteel met 10 tot 20€ per MWe
gedaald. Zowel op het niveau van Renogen als 4HamCogen wordt de elektriciteit verkocht aan deze
Belpex-prijs. Bij een gelijkblijvend productieprofiel 2016 ten opzichte van 2015 zal de omzet met ongeveer
1 M€ dalen indien de elektriciteitsprijzen over 2016 met gemiddeld 10€ zouden dalen.

Onderhandelingen met Belwood en Delhez Bois
De warmtecontracten met de industriële buren Delhez Bois en Belwood zijn in onderhandeling, maar
voorlopig werd er nog geen akkoord bereikt omtrent de prijs voor de warmte. Sinds 1 januari 2016 is er
bijgevolg geen warmteafname. Gegeven het huidige systeem van groenestroomcertificaten, inclusief KECO,
heeft dit momenteel slechts een heel beperkte financiële impact.

4Energy Invest zal de impact van al deze effecten verder in kaart brengen en analyseren ten einde een
meer gedetailleerde toelichting te verschaffen in haar geplande persbericht van eind maart 2016
(publicatie jaarresultaten 2015).

Dit persbericht is beschikbaar op www.4energyinvest.com

(*) Definitie KECO: de economische coëfficiënt bepaald door de CWaPE (cfr website CWaPE)
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Over 4Energy Invest
4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie die ernaar streeft een
portfolio te creëren en te beheren van kleine tot middelgrote lokaal georganiseerde projecten die
biomassa hetzij direct, hetzij indirect, valoriseren in energie.

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter Renogen) twee warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Amel
(Wallonië, België), die volledig operationeel zijn.

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter 4HamCogen) een 9,5 MW warmtekrachtkoppelingsinstallatie op
biomassa in Ham (Vlaanderen, België), die volledig operationeel is.

4Energy Invest wordt genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool ENINV.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Filip Lesaffer, Uitvoerend Voorzitter
Tel: 32 496 57 90 15
www.4energyinvest.com
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