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Fluvius - Financiering - Oprichting gemeentelijke hernieuwbare energieholding
Netbeheerder Eandis was voor de fusie met Infrax tot Fluvius actief in 239 gemeenten.
Het Vlaamse decreet op de intergemeentelijke samenwerking verplichtte Electrabel, dat
21% van de Eandis-aandelen bezat, tot het verkopen van dit belang in de netbeheerder.
Eind 2014 stapte Electrabel definitief uit de netbeheerder. Deze kapitaalsuitstap viel
samen met een stijgende nood aan investeringen voor de aanpassing van het aardgasnet
(ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch) en de uitrol van de digitale meters.
Om de nodige investeringen te financieren en om de uitstap van Electrabel op te vangen,
ging Eandis in 2016 op zoek naar 400 miljoen euro. De Vlaamse Regering had hiervoor
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking aangepast,
waardoor privékapitaal kon worden ingebracht in een opdrachthoudende vereniging in de
sectoren afval en energiedistributie (Opdrachthoudende vereniging met private
deelname).
Het Chinese staatsbedrijf State Grid Europe Limited (SGEL), dochtermaatschappij van
State Grid Corporation of China (SGCC), werd bereid gevonden om 830 miljoen te
betalen voor 14% van de Eandis-aandelen. In ruil hiervoor werd een rendement van
meer dan 5% gegarandeerd.
De overeenkomst met State Grid Europe Limited zou bekrachtigd worden tijdens de
algemene vergadering van Eandis Assets op 3 oktober 2016. Eandis Assets moest
ontstaan uit een fusie van de distributienetbeheerders Gaselwest, Imea, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, maar door de niet-toetreding van Imea tot Eandis
Assets kon de algemene vergadering van Eandis Assets niet doorgaan, waardoor de
overeenkomst met State Grid nooit gestemd kon worden.
Eandis had nood aan deze kapitaalinjectie omdat de schuldgraad van het bedrijf steeg
waardoor een gunstige kredietrating in het gedrang kwam, wat dan weer nefast zou zijn
voor de intrestkosten op de afgesloten leningen voor de noodzakelijke investeringen.
Uit de fusie tussen Eandis en Infrax ontstond Fluvius, dat als werkmaatschappij optreedt
voor 11 intercommunales die actief zijn in de energiedistributie. Naast deze
fusieoperaties waren er plannen om de zeven financieringsintercommunales die een
participatie in een hernieuwbaar energieproject hadden, samen te brengen tot een
gemeentelijke hernieuwbare energieholding, waarin burgerparticipatie werd mogelijk
gemaakt. In tegenstelling tot Fluvius, zou een beursgang van deze gemeentelijke
hernieuwbare energieholding wel toegelaten zijn.

1.

2.

Heeft Fluvius nog steeds nood aan een kapitaalsverhoging?
a)

Hoeveel middelen zijn er op korte en middellange termijn nodig om de
kredietwaardigheid van Fluvius te garanderen?

b)

Werd er al bijkomend kapitaal aangetrokken?

c)

Wie zijn de huidige aandeelhouders en welk belang hebben zij in Fluvius? Zijn er
coöperatieve of andere verenigingen aandeelhouder van Fluvius? Wat is het
beloofde rendement?

d)

Zijn alle aandelen in Belgische/Vlaamse handen of zijn er aandelen overgegaan
in buitenlandse handen?

Wat is de stand van zaken wat betreft de oprichting van de gemeentelijke
hernieuwbare energieholding?
a)

Indien deze nog niet werd opgericht: wanneer mag de oprichting hiervan worden
verwacht (tijdpad)?

b)

Wordt de mogelijkheid van burgerparticipatie in deze nieuwe holding nog steeds
vooropgesteld?

c)

Is het nog steeds de bedoeling dat deze gemeentelijke hernieuwbare
energieholding een beursgang maakt? Wanneer wordt deze beursgang gepland?

