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Moody’s bevestigt A3 rating van Fluvius, wijzigt outlook van stabiel naar
negatief
Het ratingagentschap Moody’s Investors Service (‘Moody’s’) heeft de A3 rating van Fluvius System
Operator cv (‘Fluvius’) bevestigd, maar heeft de ratingvooruitzichten (‘outlook’) van stabiel op negatief
geplaatst.
Deze outlookwijziging is ingegeven door de verwachting van Moody’s dat, na de beslissing van de
Vlaamse energieregulator VREG over de tariefmethodologie 2021-2024 voor de distributie van
elektriciteit en gas, de kredietratio’s van Fluvius tijdens de komende tariefperiode niet langer in
overeenstemming zouden kunnen zijn met de normen voor de huidige rating. Volgens Moody’s zal de
beslissing van de VREG leiden tot een aanzienlijke daling van de inkomsten en een verminderde
vergoeding voor Fluvius. Tegelijkertijd ziet Moody’s een toename in de investeringsbehoeften voor de
energietransitie en de uitrol van digitale meters. Fluvius zal zich ook geconfronteerd zien met meer
uitdagende eisen inzake operationele efficiëntie.
Het management van Fluvius – in overleg met de vertegenwoordigers van zijn aandeelhouders – blijft
vastbesloten om een uitmuntende, kostenefficiënte en toekomstgerichte dienstverlening te blijven
aanbieden aan Vlaanderen. De A3 rating weerspiegelt de robuuste kredietwaardigheid van de
onderneming. Het financieel beleid van Fluvius blijft onverminderd gericht op het behoud van een solide
‘investment grade’ rating.

Fluvius System Operator CV en zijn geconsolideerde dochterondernemingen (de ‘Fluvius Groep’ of de ‘Groep’) is het
onafhankelijk multi-utility bedrijf dat verantwoordelijk is voor de operationele diensten en de
openbaredienstverplichtingen voor elf Vlaamse intergemeentelijke nutsbedrijven: Fluvius Antwerpen, Fluvius
Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas. Fluvius staat zo in voor
de bouw, het beheer en het onderhoud van distributienetten voor elektriciteit, gas, riolering, kabeldistributie en
warmte; het beheert ook de gemeentelijke openbare verlichting. In totaal beheert de Groep meer dan 230.000 km
nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is actief in alle 300 Vlaamse gemeenten.
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