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Persbericht 
 

ORES reageert op de beschuldigingen van het 
tijdschrift Le Vif 
“Laten we niet veralgemenen. Bij feiten 
blijven is de boodschap.” 

 

Louvain-la-Neuve –  vrijdag 10 maart 2017 
 

ORES reageert op het belastend dossier dat Le Vif vandaag heeft 
gepubliceerd en betreurt de veralgemening en het feit dat Le Vif duidelijk het 
imago van ORES wil schaden in de huidige context. 

 

Het dossier dat vandaag verscheen in Le Vif stelt ORES rechtstreeks verantwoordelijk en 
beschrijft een schandalige situatie. De meeste elementen die worden aangehaald houden 
echter helemaal geen verband met de activiteiten van ORES als beheerder van het 
distributienet voor elektriciteit en aardgas van 75% van de Waalse gemeentes. 

 
Vier aspecten werden herhaaldelijk vermeld om het ‘schandaal 
van de buitensporige elektriciteitsprijzen voor de 
consument’ aan te klagen. 

 

 ORES heeft uiteraard niks te maken met de afschrijving van de  
kerncentrales door Electrabel in de jaren 1990. 

 ORES en zijn activiteiten zijn ook op geen enkele manier betrokken bij de benutting van de 
transportnetwerken rond de jaren 2000, tijdens de oprichting van het 
bedrijf Elia. 

 ORES is natuurlijk wel betrokken bij de benutting van de distributienetten, maar dit 
geldt ook voor alle andere nutsbedrijven in België (RESA, Sibelga, Eandis, Infrax, 
AIESH, AIEG, REW, enz.). Het moet nogmaals gezegd dat deze benutting indertijd 
werd beslist door de CREG als federaal reguleringsorganisme en daarna werd 
goedgekeurd door de CWaPE voor de Waalse distributienetten. 

 Uiteindelijk haalt het artikel ook het bedrag aan van de aandelenoverdracht van 

Electrabel in het kader van de elektriciteitsdistributie (en die van aardgas) aan ORES. 

De feiten vanuit deze hoek bekijken, dat is de waarheid ontkennen: deze aandelen 

werden niet door ORES gekocht, maar wel door zijn aandeelhouders, de zuivere 

financieringsintercommunales. De transactie die werd afgesloten eind 2016 werd 

uitgevoerd in overeenstemming met een verdrag tussen de aandeelhouders en op 

basis van de economische waarde van de netten. Opnieuw een verantwoorde en 

gemotiveerde keuze. 
 

 
Fernand Grifnée, gedelegeerd bestuurder van ORES cvba: “Het dossier van Le Vif lijkt 
ORES te willen zwartmaken en dat betreuren wij. Het artikel zit barstensvol met 
veralgemeningen, onnauwkeurigheden en het is gewoon kort door de bocht. Professor De 
Keuleneer heeft de aangehaalde feiten bekeken en ook hij kan eenvoudig vaststellen dat 
ons bedrijf hier niet rechtstreeks bij is betrokken. Voor het overige behouden wij ons het 
recht voor stappen te ondernemen voor eventuele laster. Tot slot wil ik nogmaals een hart 
onder de riem steken van alle personeelsleden van ORES die zich hierdoor ook 
aangevallen voelen. Wij hebben het volste vertrouwen in ons personeel en we willen 
dezelfde weg blijven volgen. ORES en zijn personeel zetten zich elke dag in om te zorgen 
dat 2,8 miljoen Walen worden voorzien van elektriciteit en gas, hen de beste diensten te 
garanderen, onze kosten te beheren en een belangrijke rol te spelen in de 
energiehervorming van Wallonië. Dat is onze realiteit en ons engagement. “ 
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* * * 
 
 
 
 

ORES is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de distributienetten van elektriciteit en/of 
aardgas in 197 Waalse steden en gemeenten. Deze netten zijn goed voor meer dan 50.000 km 
elektriciteitsleidingen en meer dan 9.300 km aardgasleidingen. ORES zorgt voor de aansluitingen op het 
distributienet, onderhoudswerken, de verdere ontwikkeling en herstellingswerken van dit net en de 
plaatsing van meters en verslagen over de verbruiksindex. Het bedrijf leidt tal van initiatieven voor 
openbare diensten van sociale aard en is verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de 
openbare verlichting in de geassocieerde gemeenten (446.000 lampen). Met 2.300 werknemers speelt de 
onderneming een belangrijke rol in het socio-economische leven van Wallonië. De laatste vier jaar heeft 
ORES meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de ontwikkeling en de renovatie van het distributienet. 
Meer informatie kunt u vinden op www.ores.be. 

 

 
 
 

Perscontacten 
Communicatiedienst 071 91 18 01, 
woordvoerder: Jean-Michel Brebant 0479 97 22 81 

http://www.ores.be/

