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Herstructureringen binnen de Fluvius Economische Groep
Vanaf 1 april 2019 zijn twee herschikkingen op het niveau van de distributienetbeheerders (DNB’s)
binnen de Fluvius Economische Groep van kracht geworden. Als gevolg van een fusie in de Antwerpse
regio is de intercommunale voor kabelinfrastructuur Integan nu aangesloten bij de Fluvius
Economische Groep, wat leidt tot een weliswaar beperkte toename van de operationele activiteiten
van Fluvius System Operator. Een fusie in Limburg heeft geen directe gevolgen op de activiteiten van
Fluvius. Beide transacties hebben geleid tot een vermindering van het aantal aandeelhouders van
veertien naar elf.
De eerste herschikking is de fusie van drie intercommunale bedrijven in de Antwerpse regio tot de
nieuwe entiteit ‘Fluvius Antwerpen’. IMEA (distributie van gas en elektriciteit), Iveg (distributie van gas
en elektriciteit, en riolering) en Integan (kabeltelevisie-infrastructuur) zijn samengesmolten. Zowel IMEA
als Iveg waren al aandeelhouder van Fluvius System Operator, terwijl Integan een ‘onafhankelijke’
intergemeentelijke vereniging was. Door de creatie van Fluvius Antwerpen werden 100,90 voltijds
equivalente personeelsleden van Integan personeel van Fluvius, en werd Fluvius verantwoordelijk voor
de kabelinfrastructuur in veertien bijkomende gemeenten (voorheen bediend door Integan).
Tegelijkertijd maakte een aantal gemeenten de overstap van DNB Iveka naar Fluvius Antwerpen, zonder
verdere gevolgen voor de totale operationele en financiële activiteiten van Fluvius of het
werkingsgebied.
In de provincie Limburg fuseerden drie intergemeentelijke bedrijven tot één enkele entiteit, ‘Fluvius
Limburg’ geheten. De gefuseerde entiteit is samengesteld uit de voormalige intergemeentelijke
verenigingen Inter-aqua (riolering), Inter-energa (gas- en elektriciteitsdistributie) en Inter-media
(kabelinfrastructuur). De fusie tot Fluvius Limburg heeft geen gevolgen op de operationele perimeter
van Fluvius System Operator.

Raad van Bestuur vernieuwd
Op 28 maart 2019 heeft een Buitengewone Algemene Vergadering de Raad van Bestuur van Fluvius
vernieuwd.
Na de gemeenteraadsverkiezingen (oktober 2018) en de vernieuwing van de gemeenteraden in
Vlaanderen (januari 2019), zijn nu ook de Raden van Bestuur van alle intergemeentelijke verenigingen
bij Fluvius vernieuwd, zoals opgelegd door de Vlaamse wetgeving en de statuten van de
intergemeentelijke verenigingen zelf.

Tenslotte werd op 28 maart 2019 ook de 20-koppige Raad van Bestuur van de werkmaatschappij Fluvius
System Operator opnieuw samengesteld. Dhr. Piet Buyse werd herverkozen als Voorzitter van de Raad
van Bestuur. Zeven van de twintig Fluvius-bestuurders zijn vrouw.

Over Fluvius
Fluvius System Operator cvba (“Fluvius”) kwam tot stand op 1 juli 2018 door de fusie van Eandis System Operator
cvba en Infrax cvba. Fluvius en zijn dochterondernemingen (samen de ‘Fluvius Groep’ of de ‘Groep’) is het
onafhankelijk bedrijf dat aan kostprijs operationele diensten en openbaredienstverplichtingen levert aan elf
Vlaamse intergemeentelijke bedrijven. Tien van deze intercommunales zijn distributienetbeheerders voor
elektriciteits- en gasdistributie (Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem,
Iveka, Iverlek, PBE en Sibelgas). De elfde is de intercommunale voor riolering Riobra. Fluvius is actief in elektriciteit,
gas, openbare verlichting, warmte, riolering en kabeltv-infrastructuur. De Groep bestrijkt het hele Vlaamse Gewest.
De Groep en de intergemeentelijke verenigingen samen vormen de Fluvius Economische Groep. Fluvius is
verantwoordelijk voor 7 miljoen aansluitingen op nutsvoorzieningen. Het bedrijf telt 5.320 werknemers (31
december 2018).

Contactpersoon voor investors:
Mail: investors@fluvius.be
Koen Schelkens (tel: +32/9/263.45.04), Elektriciteitsstraat 70 (blok A) - 2800 Mechelen

