
 

Ex-werknemers energiecentrale Langerlo starten juridische actie 

tegen voormalige eigenaars energiecentrale Langerlo 

De voormalige werknemers van de energiecentrale Langerlo, gelegen in Genk, welke failliet 

werd verklaard op 20 april 2017, hebben juridische stappen ondernomen tegen de 

voormalige eigenaars van deze energiecentrale.  

  

Bij de afwikkeling van dit faillissement hebben de betrokken vakbonden, m.n. ACV-CSC, 

ABVV-FGTB en NCK-CNC, immers vastgesteld dat een honderdtal oud-werknemers van deze 

centrale opzettelijk zijn benadeeld, dit zowel door de oude (de Uniper-groep, voorheen E.ON) 

als de nieuwe eigenaar (de German Pellets-groep).  

  

Dit niet alleen door een opeenstapeling van (bestuurs)fouten en onachtzaamheden maar ook 

door een weloverwogen en georkestreerde poging de sociaalrechtelijke verplichtingen jegens 

het personeel af te wentelen op buitenlandse (rechts)personen die niet in staat waren deze 

verplichtingen na te komen. Zo werd door de Uniper-groep getracht de sociaalrechtelijke 

gevolgen van een collectieve sluiting van de fabriek te Langerlo te neutraliseren. De nieuwe 

overnemer (German Pellets-groep) had geen enkele ervaring met het beoogde biomassa-

project, en bevond zich op dat tijdstip bovendien ook op de rand van het faillissement. Dat 

verhinderde de Uniper-groep niet de centrale af te stoten en het personeel in de kou te laten 

staan.  

  

Met deze overname stortte de Uniper-groep het personeel in een onverantwoord avontuur. De 

nieuwe eigenaar (German Pellets-groep) heeft nagelaten de centrale te Langerlo op 

deskundige wijze te leiden. Naast een manifest wanbestuur, werd de centrale te Langerlo 

echter ook financieel leeggezogen voor andere onrechtmatige doeleinden.   

  

In dat kader werd aan advocatenkantoor Monard Law gevraagd de betrokken (rechts)personen 

ter verantwoording te roepen. Zodoende werden zowel de Uniper-groep, de German Pellets-

groep, als hun respectievelijke (oud-)bestuurders inmiddels formeel in gebreke gesteld de 

geleden schade, te vergoeden.  

  

Met het opstarten van voormelde juridische actie beogen de voormalige werknemers van de 

centrale te Langerlo de voormalige eigenaars en hun bestuurders ter verantwoording te 

roepen, opdat zij alsnog hun verplichtingen jegens het personeel zouden nakomen. Bij gebrek 

daaraan zullen de nodige gerechtelijke acties worden opgestart.  

  

Voor meer informatie of toelichting kunt u contact opnemen met Stijn Reniers (0474/75.41.47) 

en Geert Hayen (0475/77.65.13) van Monard Law.  
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De centrale Langerlo, gelegen te Genk, was de laatste steenkoolcentrale in België. De 

elektriciteitsproductie op basis van steenkool werd gestopt in april 2016. De centrale had een 

totaal vermogen van 556MW en er was een volledig project voorbereid om de 

steenkooleenheden om te bouwen naar het gebruik van biomassa. Door de vervanging van 

steenkool door biomassa zou dit project een belangrijke en onmisbare bijdrage leveren om de 

Belgische doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie en de klimaatdoelstellingen te 

behalen.  

  

Het project betekende een investering van 250M EUR, een investering in de Vlaamse 

economie en in de uitbouw van de Belgische elektriciteitsbevoorrading.  

  

De centrale zou bovendien, in tegenstelling tot de andere hernieuwbare energiebronnen zoals 

wind en zon die slechts elektriciteit produceren als het waait en de zon schijnt, een continue 

beschikbaarheid aan energie kunnen garanderen en dus ook een belangrijke bijdrage kunnen 

leveren aan de bevoorradingszekerheid van ons land.  
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