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Wie zijn wij?

Een
Multi-Energie
Company
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Onze activiteiten beslaan de hele waardeketen:

Wij ontwikkelen ook projecten rond koolstofneutraliteit 

voor onze eigen sites, alsook voor die van onze klanten, 

met oplossingen om de energie-efficiëntie te verbeteren 

en om koolstof te capteren en op te slaan (CCS en 

natuurlijke koolstofputten).

van de productie van energie,

het vervoeren en het verwerken ervan in 

tussen- en eindproducten,

het opslaan en het verdelen om te voldoen aan 

de noden van particuliere klanten en 

ondernemingen.

Onze activiteiten
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Kerncijfers van de Company wereldwijd
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aangepast netto-
Resultaat. in 2020, 
bewijs van de veer-
kracht van de Company

+/-
geïnvesteerd in R&D
in 2020 waarvan 

40% gewijd aan
koolstofneutraliteit

aan investeringen in
hernieuwbare bronnen 
in 2020

Nr. 2 wereldwijd
in vloeibaar aardgas 
(LNG)

Meer dan

onderzoekers
in onze 18 R&D-centra

Meer dan

klanten in onze

tankstations per dag

polymeren
geproduceerd uit gerecycleerd
en hernieuwbaar materiaal
tegen 2030

Mbep/dag
Geproduceerd.in 2020
waarvan 55% aardgas

laadpunten voor
elektrische voertuigen
tegen 2025

Een portefeuille van

miljoen
klanten voor gas en 
elektriciteit
in Europa

productiecapaciteit van 
Hernieuwbare elektriciteit
tegen 2030
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Onze ambitie: koolstofneutraliteit bereiken tegen 2050

Een doelstelling van 

koolstofneutraliteit (Net Zero 

Emissions) in 2050 of vroeger voor 

de wereldwijde activiteiten van 

TotalEnergies 

Een engagement voor 

koolstofneutraliteit in 2050 of vroeger in 

Europa voor de volledige productie van 

TotalEnergies en de energieproducten 

die haar klanten verbruiken

Een ambitie om wereldwijd de 

gemiddelde koolstofintensiteit van de 

door onze klanten gebruikte 

energieproducten te verminderen met 

60% of meer tegen 2050

Scopes 1 + 2 Scopes 1 + 2 + 3 Scopes 1 + 2 + 3
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Daling van onze directe uitstoot

(in Mt CO2e)

2015 2030 2050
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Onze ambitie: de CO2-uitstoot van onze activiteiten verminderen op 

basis van 3 actiegebieden  

Vermijden

Verminderen

Afvangen

• Elektrificatie

• Groene 

stroom

• Groene 

waterstof

• Biogas

• Beschikbaarheid

• Energie-

efficiëntie

• Gas vs olie

• Thermische 

integratie

• CCS

• E-fuel
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TotalEnergies omvormen tot een multi-energiecompany
Meer energie, minder uitstoot

Om de resterende uitstoot

te compenseren

Energie verkocht aan onze klanten

PJ/jaar

Elektriciteit

Hernieuwbaar gas

Aardgas

Biobrandstoffen

Olieproducten

2019 2030

55%

40%

5%

35%

50%

15%

% van de 

verkoop

Meer hernieuwbare

brandstoffen

Minder 

aardolie

Meer gas

Meer

elektriciteit

Koolstof-

putten
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In de Wereldwijde Top 5 van hernieuwbare bronnen vanaf 2030

Hernieuwbare energie

(brutovermogen in Gigawatt)

2020

60 miljard $ aan hernieuwbare projecten te financieren op 10 jaar

2018 2020 2025 2020 2025

2020 2025 2030 2020 2025 2030

* 100 GW, dat is bijna twee keer het geïnstalleerd nucleair vermogen van Frankrijk (60 GW)

2025 2030

TotalEnergies I de Company I januari 2023

2018 2020 2025 2020 2025

2020 2025 2030 203020252020

Gas- en elektriciteitsklanten

(in miljoen)
Elektrische oplaadstations

Biogasproductie

(in Gigawattuur/jaar)

Productie van biobrandstoffen

(in t/jaar)
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Projecten en 
realisaties

TotalEnergies 
in België

TotalEnergies in België I januari 2023
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Gebieden waarop TotalEnergies actief is in België 

RECYCLAGE 

AANWEZIG IN DE AAROLIE 

VALUE CHAIN

E-MOBILITY 

MAATSCHAPPELIJK

ENGAGEMENT

HERNIEUWBARE 

BRANDSTOFFEN

TotalEnergies in België I januari 2023

AANWEZIG IN DE 

ELEKTRISCHE VALUE CHAIN
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Aanwezig doorheen de volledige elektriciteit waarde keten

Hernieuwbare

elektriciteit

PRODUCTIE DISTRIBUTIE

Gascentrale

• Plaats: Marchienne-au-Pont

• STEG: Gecombineerde Stoom- en 

Gascentrale

• Capaciteit: 405 MW

Wind

Zon 

Waterkracht-

centrale
Laadpalen

• In stations, o.a. snelladen

• Openbare palen: Brussel (500) + Gent 

(800 in constructie) + Antwerpen (3.500 in 

constructie)

• Bij klanten: B2C & B2B & B2B2C 

Levering 

• Leverancier:

TotalEnergies Power & Gas Belgium

• Bij klanten : B2C & B2B

• Bron: offshore windpark (Rentel)

• Capaciteit: 309 MW (verbruik van 300.000 

doorsnee gezinnen)

• CO2-vermindering: 362 kt/jaar

• Bij klanten: B2B & B2C 

• Op tankstations (uitgerust met zonnepanelen)

• Op industriële sites (uitgerust met 

zonnepanelen) 

Alle vestigingen zullen bovendien uitsluitend 

groene elektriciteit verbruiken geproduceerd door 

TotalEnergies Spanje
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Barrage de la Plate Taille 

• Capaciteit:

4 x 34 MW via turbine

4 x 40 MW via pompen

Opslag 

batterijen

• Plaats: Feluy & Antwerpen 

(projecten in onderzoek)

• Capaciteit: 25 MW / site

op gas

Elektriciteitscentrales
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E-mobility  VERKOOP & LAADPUNTEN

ANDERE LAADPUNTEN

INSTALLATIE

OPERATION & MAINTENANCE

TotalEnergies in België I januari 2023

OP STRAAT
IN STATIONS

THUIS

OP DE WERKPLEK

PRODUCTIE
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PRODUCTIE CONVERSIE DISTRIBUTIE

Aardolie

Olie

producten

Brandstoffen
Olefinen en aromatische 

verbindingen

Smeermiddelen

Polymeren
Biobrandstoffen

O
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E
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E
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• Petrochemie 

(ethyleen, propyleen, 

aromaten,….)

• biomonomeren (mass

balance)

• Project voor 

chemische recyclage 

(pyrolyse-olie)
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• R&D e-fuels

Netwerk tankstations

• Brandstoffen en brede waaier 

van specialiteiten in meer dan 

550 tankstations

Raffinage
Basis-

Chemie

Antwerpen

• Raffinage

• Biobrandstoffen via 

co-processing van 

biomassa

Feluy

Antwerpen

• Petrochemie 

(polyethyleen)

• Mechanische 

recyclage van 

polyethyleen

Antwerpen

Feluy

• Petrochemie 

(Polyethyleen, 

polypropyleen, 

polystyreen)

• Smeermiddelen, bitumen, 

stookolie voor verwarming, 

speciale vloeistoffen ...

• Brandstoffen voor vliegtuigen

Polymeren

B2B en B2C

TotalEnergies in België I januari 2023

Aanwezig doorheen de volledige aardolie waarde keten

Ertvelde

• Smeermiddelen



Activiteit: productie van hoogwaardige 

polymeren

Technologie: pyrolyse van plastic afval

Eigenschappen: gelijkaardig aan die van 

nieuwe polymeren, compatibel met 

voedselgebruik

Activiteit: Productie van gerecycleerde 

polyethyleen (compound met > 50% 

gerecycleerd materiaal)

Eigenschappen: gelijkaardig aan die 

van nieuwe polymeren

Activiteit: R&D

Thema’s: Kennis van grondstoffen, 

ecodesign van polymeren voor een betere 

circulariteit, valorisatie van pyrolyse-olie

Specificiteit: meer dan 10 octrooien per 

jaar ingediend met betrekking tot recyclage 

van polymeren 

Antwerpen

Recyclage: circulaire economie van plastic

Antwerpen Feluy
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Ambitie: Tegen 2030 30% gerecycleerde en hernieuwbare polymeren produceren

recyclage

Chemische

recyclage

Mechanische

TotalEnergies in België I januari 2023



Productie van 

commerciële brandstof 

met fossiele en 

biologische basis (onder 

andere afkomstig uit

La Mède)

Verkoop in stations van:

- brandstoffen (deels bio)

- 100% HVO

Productie van HVO door 

co-processing van 

biomassa in de 

raffinaderij van 

Antwerpen
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Hernieuwbare brandstoffen

TotalEnergies biedt in België ook oplossingen aan voor (bio)gas en ontwikkelt een H2-aanbod voor mobiliteit

Productie Formulering Distributie

TotalEnergies in België I januari 2023



Partnerschap ontwikkeling 

in de vier pijlers van de

TotalEnergies 

Foundation

Het programma

Action!

Dialoog en 

samenwerking met de 

hele samenleving
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Via het programma Action! kunnen de 

medewerkers zich tijdens hun werkuren 

als vrijwilliger inzetten voor een vereniging 

of een solidariteitsevenement.

Ons Maatschappelijk Engagement

‘ Mensen staan centraal in ons collectieve 
project en in onze waarden. Onze 

medewerkers zijn, door hun diversiteit, hun 
individuele inzet en hun talent, de energie 

die ons vooruit drijft.’

ArmenTeKort, Europalia, YouthStart, 20 km van Brussel, The Shift, Be.Face, essenscia, TADA, Da’s 

Geniaal!/C’est Génial!, Vlajo, Réseau Entreprendre Wallonie, Netwerk Ondernemen …

TotalEnergies in België I januari 2023
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Wie zijn 

wij in 

België?

5000 werknemers

5 bedrijfstakken

7 sites

Alle energievormen
TotalEnergies in België I januari 2023



Onze aanwezigheid op het Belgische grondgebied

Ertvelde Antwerpen

Schoten

Brussel

Luik

Feluy

Marchienne-au-Pont

Onze paradepaardjes

• Nummer 1 in België in de raffinage en distributie

• Partner van de grootste steden in Vlaanderen en 

van Brussel voor elektrische laadinfrastructuur 

• Speler van internationaal formaat in de 

petrochemie in Vlaanderen en in Wallonië

• Top 3 in België op het vlak van de 

commercialisering van aardgas en hernieuwbare 

elektriciteit

• 2de grootste smeermiddelenproducent van Europa

• Bijdrage tot de leiderspositie van Europa inzake 

onderzoek en ontwikkeling, voornamelijk op het 

gebied van plastic recyclage.

Meer dan 5000 TotalEnergies medewerkers
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Van raffinage van aardolie en productie 

van polymeren, tot de productie van 

verschillende brandstoffen en 

specialiteiten. Twee belangrijke 

industriële sites: Feluy en Antwerpen

Staat in voor de ondersteunende 

functies: IT, aankoop, HR, learning

solutions, facilities, consulting, 

finance, …

Commercialisering en distributie 

van brandstoffen –

zowel alternatieve en biologische -

en van specialiteiten. Research and development met 

betrekking tot alternatieve 

brandstoffen en recyclage.

Vijf bedrijfstakken - veel transversaliteit

Raffinage & Chemie Gas, Renewables & Power

Marketing & Services

Global Services

OneTech

19

Hergroepering van activiteiten 

rond gas en aardgas, groene 

stroom, zonne-energie, 

windenergie ...

TotalEnergies in België I januari 2023



• Internationaal hoofdkantoor Raffinage-Chemie: management & 

commercialisering, basischemie en polymeren, en beheer van onze 

JV’s buiten Europa

• Hoofdkantoor voor Marketing & Services in België: beheer van het 

netwerk van stations en opslag en commercialiseren van brandstoffen 

en andere speciale vloeistoffen, mobiliteit en nieuwe energiesoorten. 

• Commerciële afdeling Gas Renewables & Power België: 

commercialiseren van aardgas en elektriciteit

Activiteiten

Nieuwe hoofdkantoor, sinds november 2022

In hartje Centrum, De Brouckèrepleine

1e CO2-neutrale kantoorgebouw in de

Stad (Breeam “excellent”)

• Verwarming via warmtepompen

• Fotovoltaïsche panelen

• Hernieuwbare elektriciteit van TotalEnergies

De Multi-toren
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Brussel

+/- 930 medewerkers

TotalEnergies in België I januari 2023



Capaciteiten eind 2020

• Raffinage: 338 kb/dag (17Mtpa)

• Olefinenfabriek: 2 stoomkrakers voor: 

Ethyleen (1095 kt/jaar); Propyleen (555 kt/jaar); 

Benzeen (250 kt/jaar); Tolueen (215 kt/jaar)

• Polymerenfabriek: productie van polyethyleen met 

hoge dichtheid (490kt/jaar) en compound met meer 

dans 50% gerecycleerd materiaal.

Drie geïntegreerde fabrieken: 

de 3e grootste raffinaderij van Europa,

een olefinenfabriek en een polymerenfabriek.

In het centrum van de hub Amsterdam -

Rotterdam - Antwerpen (ARA). 

Investering van €1G afgerond in 2017 om :

• meer lichte producten te produceren

• het platform flexibeler te maken zodat het de meest 

competitieve ladingen kan gebruiken

• en de synergiën Raffinage-Petrochemie te doen groeien 

(projecten OPTARA, ROG, Ethaan)
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+/- 1800 medewerkers

TotalEnergies in België I januari 2023

Antwerpen

Specifieke kenmerkenActiviteiten



• Polymerenfabriek: productie van polyethyleen, 

polypropyleen en polystyreen

• OneTech: Europees centrum voor R&D van de 

Company, gespecialiseerd in katalyse, procédés, 

analyse, polymeren, industriële eigendom en 

wetenschappelijke berekening

• Het Depot:  distributie van brandstoffen en logistiek

• Polymerenfabriek: de grootste site voor 

polymeren van de Company in Europa; 

productie van polymeren goed voor 40% van de 

Europese productie van TotalEnergies

• OneTech:  gespecialiseerd in recyclage en 

leider in België met verscheidene octrooien, 

waarvan bijna 10 per jaar met bettrekking tot 

recyclage

• Het Depot: de grootste opslagplaats voor 

brandstoffen van de Company in Europa, 

rechtstreeks verbonden via een pijplijn met het 

platform in Antwerpen 
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+/ -830 medewerkers

waarvan 100 actief in onderzoek
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Feluy

Specifieke kenmerkenActiviteiten



• STEG: Stoom- en Gascentrale

• Productie: 1,5 TWh per jaar

• Capaciteit: 405 MW

• Hoofdrol in de energietransitie en 

energievoorzieningszekerheid van het land

• De thermische gascentrale is een essentieel 

onderdeel van de energiemix: draagt bij tot het 

garanderen van de bevoorrading van de 

elektrische installaties in België en is tegelijkertijd 

een flexibel antwoord op de onderbreking van 

hernieuwbare energiesoorten.
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+/- 35 medewerkers
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Marchienne-au-Pont

Specifieke kenmerkenActiviteiten



• Elektriciteit- en gasleverancier

• Installateur van fotovoltaïsche panelen en batterijen 

voor opslag thuis

• TotalEnergies Power & Gas Belgium, voorheen 

‘Lampiris’

• Sterke positie in België op het gebied van 

groene energie

• B2C- en B2B-klanten

• Expert in hernieuwbare energie en 

elektrische mobiliteit
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250 medewerkers
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Luik

Specifieke kenmerkenActiviteiten



• Specialist in smeermiddelen: 1ste producent van 

smeermiddelen in België en 2e in Europa

• Fabriek van Lubmarine Benelux

• Afdeling ANAC: afdeling voor de analyse van 

wereldwijd gebruikte olie en smeermiddelen

Erkend als Factory of the Future in 2020:

Blinkt uit in de manier waarop het inzicht heeft in 

zeven transitiedomeinen:

• Advanced Manufacturing Technologies

• Digital Factory

• Eco Factory

• End-to-End Customer Focused Engineering

• Human-centered manufacturing

• Smart Manufacturing

• Value Chain Oriented Open Factory
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Ertvelde

225 medewerkers

TotalEnergies in België I januari 2023
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• Fabriek voor de productie van antivriesmiddelen en 

koelvloeistoffen

• JV met ARTECO, verantwoordelijk voor de 

commercialisering en verdeling in Europa

‘Mobiliteit, centraal in het plaatje’

voor elektrische of hybride voertuigen 

en andere elektrische vervoersmiddelen 
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Schoten

75 medewerkers

TotalEnergies in België I januari 2023
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Distributie van de producten van de verschillende 

geïntegreerde ketens (aardolie, elektriciteit, 

hernieuwbare energie ...)

• Meer dan 550 stations waarvan 30 op autosnelwegen

• 45 vrachtwagenstations

Andere diensten: carwash, restaurants, Café Bonjour, 

co-working ruimtes

Uitrusten van stations met zonne-

energie

Aanbieden aan klanten van 

koolstofvrije oplossingen: HVO100, 

bio-CNG, palen voor snelladen
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waarvan 830 medewerkers in direct beheer

Specifieke kenmerkenActiviteiten

Een uitgestrekt netwerk van stations

TotalEnergies in België I januari 2023



Bedankt!

https://feluy.totalenergies.be/
https://antwerpen.totalenergies.be/
https://corporate.totalenergies.be/


Wat is raffinage?

Het gaat om het omzetten van ruwe 

olie in olieproducten met de 

grootst mogelijke toegevoegde 

waarde, via distillatie, scheiding, 

conversie, enz.

* de % schommelen afhankelijk van het type raffinaderij en het type ruwe olie (met name verdeling 

benzine/diesel)

** Vloeibaar petroleumgas

2%

5%

7%

14%

22%

42%

8%

Raffinage

Verdeling voor een standaard 

Europese raffinaderij*

Diesel

Stookolie voor 

huishoudens

Kerosine

Scheepvaartstookolie

Eigen verbruik

Brandstof

fen

Nafta’s

LPG**
Voor voertuigen

op gas en woningen

Voor de 

petrochemie

Voor voertuigen

Voor 

vliegtuigen

Voor voertuigen

en verwarming

Voor 

schepen

Voor 

raffinaderijen

TotalEnergies in België I maart 2022 29



Wat is de petrochemie?
Het gaat om het omzetten van nafta, 

afkomstig uit de raffinage van aardolie 

of gas (ethaan, LPG, enz.) in 

monomeren (olefinen en aromaten) en 

polymeren (plastic bolletjes), die -

eenmaal ze opnieuw worden verwerkt -

producten worden voor het dagelijks 

leven.

Auto-onderdelen,

vezels, doppen, enz.

Textiel, producten

voor de bouwsector, 

enz.

Inkt, sportuitrusting, 

verfbasissen, enz.

Farmaceutische 

producten,

additieven brandstoffen,

detergenten, enz.

Voedselverpakking, 

isolatie, 

televisietoestellen, enz.

Polyethyleen

Polypropyleen

Polystyreen

Kraken van 

koolwaterstof op 

zeer hoge 

temperatuur

850°C

Hechtmiddelen

PVC/PET

Gas

Nafta

Stoomkraken

Ethyleen

Propyleen

Butadieen

Styreen

Tolueen

Xyleen

Benzeen

Basis

chemie

Polymeren

Polymerisatie

Verpakking, kabels, 

buizen, flessen, enz.

Olefinen

Aromaten
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