commissie verzelfstandiging
Openbare dossierstukken van de vergadering van 4 mei 2022

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende
mededelingen vinden:
2. IMEWO - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal
bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

2. IMEWO - Informatieverwerking in het kader van artikel 441 van het decreet over het lokaal
bestuur van 22 december 2017. (met bijlage voor de raadsleden)

Openbare bijlage(n)
-

20220504_Imewo_presentatie.pdf
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Terugblik op 2021

Digitale meter en CMS
•

Sinds juli 2019 plaatste Fluvius enkel nog digitale meters voor elektriciteit en gas

•

In april 2022 werd de 1,5 miljoenste digitale meter in Vlaanderen geplaatst
• Op 1 november is het nieuwe centrale dataplatform
(CMS = Central Market System) van start gegaan
• Het CMS verbindt alle marktspelers op de energiemarkt
• Atrias ontwikkelde het platform in samenwerking met de
energieleveranciers
• Het systeem zorgt voor een efficiënte onderlinge datauitwisseling, zoals bijvoorbeeld de uitwisseling van
meterstanden  dit is van groot belang bij de verdere uitrol
van de digitale meter

Infosessies

Openbare Verlichting
•

In 2019 ging Fluvius het engagement aan om
Vlaanderen te verledden, in 2019 stond de teller
op amper 8% ledlampen

•

Eind 2021 is dit aantal meer dan verdrievoudigd,
intussen is er al meer dan 27% verled

•

De doelstelling is om tegen 2030 alle 1,2 miljoen
verlichtingspunten in Vlaanderen om te bouwen
naar ledverlichting

Infosessies

Fluvius als noodleverancier
•

Eind 2021 en begin 2022 heeft Fluvius de haar decretaal toegewezen rol als noodleverancier
meermaals opgenomen naar aanleiding van het faillissement van enkele energieleveranciers

•

De rol van noodleverancier is een tijdelijke oplossing tot de betrokken klanten een nieuw
contract bij een andere leverancier hebben afgesloten

•

De maximale termijn voor de netbeheerder om als noodleverancier op te treden is verlengd
van 60 dagen naar 12 maanden

•

De tarieven die Fluvius hiervoor hanteert liggen hoger dan de tarieven op de commerciële
markt, maar zijn kostenreflectief. Fluvius dient plots een groot aantal klanten te bevoorraden
op het moment dat de marktprijzen uitzonderlijk hoog zijn

Infosessies

Financiële realisaties 2021

Financiering
• EMTN (financieringsinstrument voor LT financieringsbehoeften) - 3 succesvolle

plaatsingen in 2021*:
 Maart 2021: 100 miljoen euro op 12 jaar aan couponrente van 0,81%
 Juni 2021: 500 miljoen euro op 7 jaar aan couponrente van 0,25%
 November 2021: 600 miljoen euro op 10 jaar aan couponrente van 0,625%

• EIB (Europese investeringsbank) - 2 leningscontracten in 2021*:
 Februari 2021: 200 miljoen euro, binnen een totale leningsfaciliteit van 450 miljoen

eur,  aan te wenden om tegen eind 2024 80% van de klanten te voorzien van een
digitale meter
 December 2021: leningsfaciliteit van 350 miljoen euro  aan te wenden voor de

financiering van investeringen in de energietransitie in de periode 2022-2026
* Dit zijn de totale cijfers voor Vlaanderen, op niveau van Fluvius
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Capaciteitstarief
• De VREG is verantwoordelijk voor de energietarieven in Vlaanderen,
vanaf 1 juli 2022 wil de VREG dat de elektriciteitsfactuur verandert.
• De opbouw van de elektriciteitsfactuur bestaat uit 3 grote blokken:
de energiekost (energieleverancier), heffingen/btw en
distributiekosten (Fluvius).
• De distributiekosten vergoeden het netbeheer en de werking van
Fluvius en worden vanaf 1 juli deels aangerekend via een
capaciteitstarief (= 10 à 15% van de totale factuur)
• Het capaciteitstarief berekent de kost van het netgebruik niet langer
meer op basis van de afgenomen hoeveelheid stroom (aantal kWh)
maar wel op basis van het gemiddelde piekverbruik (hoogste
vermogen kW) = de hoeveelheid toestellen die tegelijk stroom
verbruiken
• De digitale meters zullen Vlaanderen helpen om het energieverbruik
en de piek te meten
Infosessies
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Hoge energieprijzen
•

De hoge energieprijzen zijn grotendeels te wijten aan de hoge en stijgende
energiekost

•

De gemiddelde distributienettarieven dalen voor het vijfde jaar op rij

Infosessies

Bron:
www.vreg.be/nl/distributie
nettarieven-gezinnen-enbedrijven
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Balans
In Mio euro

31/12/2021

31/12/2020

2.140,27

2.011,60

Immateriële VA
Materiële VA
Financiële VA

20,41
2.040,87
78,99

20,05
1.914,86
76,69

VLOTTENDE ACTIVA

206,57

156,28

14,03
9,88
134,74
0,01
47,91

15,67
13,37
81,03
0,00
46,21

2.346,84

2.167,88

VASTE ACTIVA

Vorderingen LT
Best. in uitvoering
Vorderingen KT
Liquide Middelen
Overlopende rek.

TOTAAL ACTIVA

31/12/2021

31/12/2020

724,61

704,48

359,35
170,05
174,15
20,60
0,46

332,54
168,13
173,33
30,48
--

3,54

3,48

1.618,69

1.459,92

Schulden LT
Schulden KT
Overlopende rek.

1.109,90
457,06
51,73

997,47
428,91
33,54

TOTAAL PASSIVA

2.346,84

2.167,88

EIGEN VERMOGEN
Inbreng beschikbaar
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Overgedragen winst
Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.
SCHULDEN

Infosessies gemeenteraadsleden
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Balans – Actief
• Materiële Vaste Activa

In Mio euro

VASTE ACTIVA
Immateriële VA
Materiële VA
Financiële VA

31/12/2021

31/12/2020

∆

2.140,27

2.011,60

128,67

20,41
2.040,87
78,99

20,05
1.914,86
76,69

0,36
126,01
2,30

- Aangroei Investeringen 221,96 Mio euro – afschrijvingen en
buitengebruikstellingen 95,95 Mio euro. Deze cijfers
bevatten eveneens de toetreding van Deinze 62,20 Mio
euro.

• Financiële Vaste Activa
- Stijging omwille van toetreding Deinze.

• Vordering KT
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen LT
Best. in uitvoering
Vorderingen KT
Liquide Middelen
Overlopende rek.

TOTAAL ACTIVA

206,57

156,28

50,29

14,03
9,88
134,74
0,01
47,91

15,67
13,37
81,03
0,00
46,21

-1,64
-3,49
53,71
0,01
1,70

2.346,84

- Stijging van de handelsvorderingen voornamelijk omwille 2
maanden onbetaalde facturen gridfee (go-live CMS)

• Overlopende rekeningen
- Daling voornamelijk omwille van overdrachten en ten laste
name pensioenkapitalen.
- Stijging voornamelijk omwille van provisie Niet Opgenomen
Verbruik

2.167,88 178,96
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Balans – Passief
In Mio euro

EIGEN VERMOGEN
Inbreng beschikbaar
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Overgedragen winst
Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.
SCHULDEN
Schulden LT
Schulden KT
Overlopende rek.

31/12/2021

31/12/2020

∆

724,61

704,48

20,13

359,35
170,05
174,15
20,60
0,46

332,54
168,13
173,33
30,48
0,00

26,81
1,92
0,82
-9,88
0,46

3,54

3,48

0,06

1.618,69
1.109,90
457,06
51,73

1.459,92 158,77
997,47
428,91
33,54

112,43
28,15
18,19

• Inbreng
- Stijging omwille van uitgifte aandelen Apt +14,34 Mio euro en
overdracht Deinze + 12,46 Mio euro.

• Schulden LT en KT
- Stijging LT omwille van opname van de nieuwe leningen en de
doorlening vanuit Gaselwest m.b.t. Deinze.
- Daling LT omwille van overboeking naar KT.
- Stijging KT voornamelijk omwille van openstaande
handelsschulden en rekening courant t.o.v. Fluvius SO.
- Daling KT voornamelijk omwille van binnen boekjaar af te
lossen leningen en te betalen belastingen en BTW.

• Overlopende rekeningen
- Stijging voornamelijk omwille van overdrachten.

TOTAAL PASSIVA

2.346,84

2.167,88 178,96
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Resultatenrekening
In Mio euro

31/12/2021

KOSTEN
Bedrijfskosten
Financiële kosten
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen
Overboeking naar de belastingvrije reserves

OPBRENGSTEN

31/12/2020

∆

506,32

482,75 4,88%

461,06
32,55
-12,71
--

431,73 6,79%
34,88 -6,68%
-16,14 -21,25%
--

547,62

534,36 2,48%

Bedrijfsopbrengsten
Financiële opbrengsten
Regularisering belastingen

536,03
11,59
--

523,16
11,20
--

2,46%
3,48%

WINST BOEKJAAR

41,30

51,61 -19,98%

• Bedrijfskosten en bedrijfsopbrengsten
₋ Kosten stijgen voornamelijk door Elia door de toeslag “Tarief
voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van
groene stroomcertificaten (federaal)”.
₋ Opbrengsten stijgen enerzijds door hogere distributie- en
transportnetvergoeding en recuperaties REG-premies en dalen
anderzijds door de overdrachten 2021 en terugnames vorige
jaren.
₋ Kosten en opbrengsten stijgen eveneens door de toetreding
van Deinze.

• Belastingen en winst boekjaar
- Daling onder andere omwille van de nieuwe tariefmethodologie VREG 2021-2024 (met een lager toegelaten
inkomen en dito billijke vergoeding).

Infosessies gemeenteraadsleden
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Winst van het boekjaar

Infosessies gemeenteraadsleden
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Winstbestemming

ELEK

In Mio euro

Winst van het boekjaar

GAS

NG Act

TOTAAL

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

16,0

24,4

19,6

19,4

5,7

7,8

41,3

51,6

16,8
---

24,0
1,9
--

-16,7

31,3
6,7
-8,7
-0,9
-20,6

-30,6

7,9

49,1

46,9

Overgedragen winst vorig boekjaar
Onttrekking aan de reserves
Toevoeging aan de inbreng
Toevoeging aan de reserves
Over te dragen resultaat

8,9
6,7
--

5,2
0,8
--

5,5
---

2,0
1,1
--

-8,9

-8,6

-7,5

-5,3

16,9
--8,7
-0,9
-4,2

Uit te keren dividend

22,7

21,8

17,6

17,2

8,8

Infosessies gemeenteraadsleden
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Project Tramontana: het datanetwerk
van de toekomst in Vlaanderen

Snelle dataverbindingen

Samenwerking Fluvius & Telenet
Privileged & Confidential

Datanetwerk van de toekomst uitbouwen
Vier cruciale
principes

Bestaand
netwerk voldoet
vandaag
ruimschoots
Uitbouwen i.f.v.
veeleisende
toekomstige
noden

Voor álle
gezinnen en
bedrijven

Hogere
datasnelheden

Open
en nietdiscriminerend

Laagst
maatschappelijke kost

Vragen?

Infosessies gemeenteraadsleden
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