
 

 

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 16 maart 2020 

Impact van coronavirus (covid-19) op de werking van Fluvius  

Fluvius System Operator CV [“Fluvius”] verduidelijkt de mogelijke impact van het coronavirus op de 
operationele en financiële werking van de Fluvius Economische Groep en de maatregelen die Fluvius 
genomen heeft om de continuïteit van zijn activiteiten te verzekeren. 

Operationele werking 

De teams van Fluvius blijven de continue werking van de elektriciteits-en gasdistributie en de andere 
activiteiten van de Groep in Vlaanderen verzekeren. Het Management heeft beslist zijn bestaande 
Contingency & Business Continuity plannen te activeren en deze verlopen zoals voorzien. Alle 
medewerkers hebben concrete onderrichtingen gekregen voor een veilige uitoefening van hun 
activiteiten en om de verdere verspreiding van het coronavirus maximaal in te dijken. 

Het Management volgt de ontwikkelingen van zeer nabij op en zal op elk ogenblik de gepaste 
maatregelen nemen om de dienstverlening verder te blijven waarborgen met absolute prioriteit voor 
dringende en noodzakelijke interventies. 

Eventuele financiële impact 

Fluvius herinnert eraan dat het merendeel van de activiteiten van de Groep (met name de distributie 
van gas en elektriciteit) plaatsvinden binnen een gereguleerde context.  

 

Over Fluvius 

Fluvius System Operator CV (“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 de 
onafhankelijke multi-utility onderneming die operationele diensten en openbaredienstverplichtingen aan kostprijs 
levert voor elf Vlaamse intergemeentelijke bedrijven. Tien van deze intercommunales zijn distributienetbeheerders 
voor elektriciteit en/of gas (Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, 
Iverlek, PBE en Sibelgas); de elfde is de rioolbeheerder Riobra. Fluvius is actief in elektriciteit, gas, openbare 
verlichting, warmte, riolering en kabel-TV infrastructuur. De Groep bestrijkt het hele Vlaamse Gewest. De Groep en 
de intercommunales samen vormen de Fluvius Economische Groep. Fluvius is verantwoordelijk voor 7,3 miljoen 
aansluitingen. De onderneming telt 5.419 werknemers (31 december 2019). 

 



Contact voor investeerders: 

Mail: investors@fluvius.be  

Koen Schelkens (tel: +32/9/263.45.04),  
p/a Elektriciteitsstraat 70 (blok A) – B-2800 Mechelen (België) 
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