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FLUVIUS: BEKNOPTE NOTA OVER IMPACT VAN CORONACRISIS  

[ 12 mei 2020 ] 

1. Impact op activiteiten en personeel 
 
De hoofdbekommernis van het Fluvius-management sinds de start van de covid-19 crisis, en 
vooral tijdens de lockdown-periode die opgelegd werd door de Belgische overheden, is 
geweest om de continuïteit te waarborgen van zijn kritische dienstverlening aan de bevolking 
(energievoorziening, openbare verlichting, riolering, kabeltelevisie en andere), maar 
terzelfdertijd zijn werknemers (en het brede publiek) veilig en gezond te houden. 
 
In de eerste en striktste periode van de lockdown werden enkel dringende werkzaamheden 
uitgevoerd. Meteropnames door personeelsleden werden uitgesteld. Voor alle niet-
technische personeelsleden werd telewerken de norm.  
In fase 2 werden technische werkzaamheden waarvoor maar één enkel personeelslid vereist 
is, hervat met respect voor de strengst mogelijke hygiënemaatregelen. Meteropnames 
werden hervat op een manier waardoor direct contact tussen meteropnemer en de 
eindklant kon worden vermeden. 
Sinds eind april werd de geleidelijke heropstart van de normale werkzaamheden voorbereid 
in overleg met de vakbonden, ons eigen departement Veiligheid en de externe medische 
dienst. Dit alles gebeurt volledig in lijn met de maatregelen en aanbevelingen die de overheid 
uitvaardigt.  
Vanaf maandag 11 mei hervatten alle technische activiteiten en zijn alle klantenkantoren 
opnieuw volledig open. Er wordt nu prioriteit gegeven aan het wegwerken van de 
achterstand. Een checklist met 19 punten moet de veiligheid van onze collega’s en van 
anderen beschermen ongeacht welke taak wordt uitgevoerd.  
 
Alle werknemers van Fluvius werden en worden tijdens de lockdown periode volledig 
doorbetaald. 
 

2. Impact op energieverbruik 

Op basis van een aantal data (infeed gegevens, verbruiksgegevens via digitale meters en 
automatische meteruitlezing per 22 april) hebben we volgende trends geïdentificeerd: 

• De daling in het energieverbruik is meer uitgesproken in het industriële klantensegment: 
min 24% sinds begin maart; in vergelijking met maart 2019 noteren we voor de laatste 
week van maart 2020 een daling in het elektriciteitsverbruik met 21%, en min 8,5% voor 
de hele maand (ter info: de beperkende maatregelen werden in België afgekondigd 
midden maart1). De eerste data voor april bevestigen deze trend. 

• In het residentiële segment tonen onze gegevens dat het verbruik min of meer stabiel is 
voor consumenten zonder lokale productie. Consumenten met lokale productie vertonen 

                                                           
1  12 maart: sluiting van restaurants en cafés, gedeeltelijke sluiting van winkels, opschorting van de lessen op 

school; 17 maart: sluiting van alle niet-essentiële winkels, telewerken wordt de norm; 20 maart: verdere 
inperking op de vrijheid van verplaatsing (niet-essentiële verplaatsingen verboden) 
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dalende verbruiksvolumes (zoals aangetoond door minder afname van het distributienet 
en meer injectie in het distributienet). Voor het residentiële gasverbruik zien we een 
daling, maar dit effect is voornamelijk een gevolg van de buitentemperaturen eerder dan 
van beperkende coronamaatregelen. 

• Alle verbruikstrends die we beschreven hebben, lopen synchroon met de maatregelen 
genomen door de nationale en regionale overheden. 

• Deze cijfers van Fluvius voor de elektriciteitsdistributie bevestigen de trends die de 
Belgische transmissienetbeheerder Elia gerapporteerd heeft. 

• Op dit ogenblik is het nog te vroeg om de algemene impact op het energieverbruik 
(omvang en timing) van de gedeeltelijke opheffing van de lockdown-maatregelen 
betrouwbaar in te schatten, aangezien de eerste stappen naar het opheffen van deze 
maatregelen pas op 4 mei van kracht werden. 
 

3. Impact op de financiële toestand  
 
Hierna een samenvatting van de impact van ondersteunende maatregelen in het kader van 
de coronacrisis op de evolutie van onze cash flow: 

• Versnelde betaling van onze aannemers en leveranciers, na een gemiddelde periode 
van 14 dagen i.p.v. de normale periode van 30 dagen. Een bedrag van ongeveer 30 
miljoen EUR wordt uitbetaald onder dit schema. 

• de betaling door Fluvius van btw en bedrijfsvoorheffing kan met twee maanden 
worden uitgesteld; deze maatregel heeft betrekking op een bedrag van circa 10 
miljoen EUR. 

• Bijkomende stortingen voor de pensioenplannen ingevolge de coronacrisis zouden 
desgevallend kunnen nodig zijn in de toekomst om het effect van de lagere 
actualiseringsvoet (rente-evolutie) en dalende marktwaarden te neutraliseren. Maar 
er zijn op dit ogenblik nog geen exacte bedragen bepaald en er zijn ook nog geen 
beslissingen daarover genomen. De recente herneming op de beurzen zou de 
omvang van dit probleem kunnen milderen. 

 
In het algemeen is het nog te vroeg om de exacte impact op de financiële resultaten van 
Fluvius correct te kunnen beoordelen. 
 
Op 30 april 2020 had Fluvius een bedrag van 602,8 miljoen EUR op een totaal van 925 
miljoen EUR aan beschikbare korte termijn-financieringsfaciliteiten aangewend.  
 
We brengen in herinnering dat het gros van de cashflows en de financiële prestaties van de 
Fluvius Economische Groep  gerealiseerd worden in een duidelijk afgelijnde regulatoire 
context. Eventuele omzetdalingen (ingevolge lagere energievolumes die aan de eindklanten 
worden gedistribueerd), een evolutie die trouwens van nabij wordt opgevolgd, zou een 
impact kunnen hebben op de liquiditeitspositie van de Economische Groep. Maar volgens de 
geldende tariefmethodologie kunnen deze inkomstendalingen in principe volledig 
gerecupereerd worden in latere nettarieven. 

 


