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Samenvatting van de belangrijkste punten 

• Electrabel nv is een solide onderneming die steunt op industriële en commerciële activiteiten 
in België en op dochter-energiebedrijven van de ENGIE Groep zowel in Europa als in de rest van 
de wereld. 
 

• Voor haar Belgische activiteiten heeft Electrabel nv 2019 afgesloten met een recurrent verlies 
van 207 miljoen euro. Dit substantiële verlies ligt aanzienlijk lager dan in 2018, wat te verklaren 
is door de nucleaire kosten, inclusief specifieke belastingen, in een context van prijzen die 
beperkt blijven. 
 

• De rekeningen van Electrabel nv in haar Belgische activiteiten worden ook grotendeels 
beïnvloed door de niet-recurrente effecten gelinkt aan de herziening van de nucleaire 
voorzieningen, uitgevoerd door de Commissie Nucleaire Voorzieningen in 2019. Het niet-
recurrente bedrijfsresultaat bedraagt -1.930 miljoen euro. Electrabel neemt haar 
verantwoordelijkheden op zich en heeft besloten de voorzieningen voor het beheer van 
verbruikte splijtstof tegen 2025 volledig te financieren. 
 

• Deze situatie wordt gecompenseerd door een financieel resultaat van +2903 miljoen euro, een 
duidelijke verbetering ten opzichte van 2018 dankzij een uitkering van dividenden van de 
internationale filialen van de ENGIE Groep gecompenseerd door een waardevermindering. Deze 
uitkering van dividenden is mogelijk gemaakt door een heroriëntering van de activiteiten van 
de internationale filialen van Electrabel, en door hun verdere ontwikkeling. 
 

• Om verwarring te vermijden, dient hier opgemerkt dat de belastingen, bijdragen en heffingen 
lokaal betaald worden in het land waar de activiteiten plaatsvinden. Electrabel is een grote 
belastingbetaler in België. In 2019 betaalde Electrabel 224 miljoen euro via de nucleaire 
bijdrage, de vergoeding voor de uitbatingsverlenging van Doel 1 en 2 en diverse bedrijfstaksen. 
Daarbovenop komen nog de sociale bijdragen die Electrabel betaalt als grote privéwerkgever in 
ons land.  
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1. De perimeter van Electrabel nv 

De jaarrekening die jaarlijks wordt ingediend bij de Nationale Bank van België heeft betrekking op 
Electrabel nv, waarvan de perimeter o.a. de operationele activiteiten van elektriciteitsproductie en 
verkoop van elektriciteit en gas in België beslaat. Deze materiële activa in België genereren het 
bedrijfsresultaat van Electrabel nv. Daarbovenop dragen de financiële activa in de energiesector 
(participaties in Europa en wereldwijd) bij tot de financiële resultaten van Electrabel nv.  

2. De resultatenrekening van 2019 (BGAAP) 

 

Electrabel nv sluit 2019 af met een winst van 766 miljoen euro. 

Dit resultaat is te verklaren door een recurrent bedrijfsresultaat van -207 miljoen euro en een niet-
recurrent bedrijfsresultaat van -1930 miljoen euro, gecompenseerd door een financieel resultaat van 
+2903 miljoen euro. 

Het recurrente bedrijfsresultaat is beter dan in 2018 dankzij een betere beschikbaarheid van de 
kerncentrales (79% vs 52%). Dat het toch negatief is, is hoofdzakelijk te wijten aan het lage niveau van de 
verkoopprijzen in 2019. Deze dekken niet de volledige kosten van kernenergie, met inbegrip van 
recurrente uitbatingskosten, bevoorrading, onderhoud en specifieke belastingen. 

Het niet-recurrente bedrijfsresultaat is sterk gedaald als gevolg van de stijging van de nucleaire 
voorzieningen.  

Het financieel resultaat is aanzienlijk verbeterd dankzij een uitkering van dividenden door de 
internationale filialen van de ENGIE Groep, gecompenseerd door een waardevermindering.  
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Het resultaat is samengesteld als volgt:  

1° Het recurrente bedrijfsresultaat van Electrabel, dat de operationele activiteiten in België reflecteert, 
stijgt naar –207 miljoen euro, ofwel een verbetering van 537 miljoen euro ten opzichte van 2018. Deze 
verbetering heeft hoofdzakelijk te maken met de betere beschikbaarheid van de kerncentrales in 2019 
(79% vs 52%), in lijn met de historische beschikbaarheidscijfers (80%) van het Belgische nucleaire park. Ze 
volgt op een jaar 2018 dat bijzonder ongunstig was door de stilstanden van Tihange 2-3 en Doel 3-4 voor 
betonwerken in het niet-nucleaire gedeelte en door de stilstanden van de tweelingeenheden Doel 1 en 2 
voor werken gekoppeld aan de uitbatingsverlenging en aan de herstelling van een lek in het koelcircuit. 
De stilstand in het tweede trimester van 2018 van Doel 1 en Doel 2 werd verlengd tot in 2019. Beide 
eenheden startten opnieuw op, onder toezicht van het FANC, op 4 februari en 11 maart 2019. Sinds het 
derde trimester van 2019 liggen ze opnieuw stil voor de resterende werken in het kader van de 
uitbatingsverlenging tot 2025.  

De betere performantie van het nucleaire park wordt verzwakt door de stijgende kosten voor het beheer 
van de verbruikte splijtstof, door de provisie voor de oprichting van het Middellangetermijnfonds van 
NIRAS (voor de opslag van het categorie A-afval in Dessel), en door de stijgende afschrijvingen, die 
hoofdzakelijk het gevolg zijn van de investeringen voor de werken in het kader van de uitbatingsverlenging 
van 3 kerncentrales. Het recurrente bedrijfsresultaat blijft negatief door het lage niveau van de 
verkoopprijzen in 2019, die niet de volledige kosten van kernenergie dekken, met inbegrip van recurrente 
uitbatingskosten, bevoorrading, onderhoud en specifieke belastingen. 

De commerciële activiteit van Electrabel vertoonde in 2019 een bijzondere dynamiek dankzij de lancering 
van UP, het eerste B2C-aanbod waarin diensten en energie (groene energie, boxx en hersteldienst) 
volledig inbegrepen zijn. In een context van stijgende prijzen heeft Electrabel een hoog 
tevredenheidsniveau bij zijn klanten kunnen behouden. Het overstappercentage van de residentiële 
klanten is in 2019 echter gestegen in België. Electrabel zag haar B2C-marktaandeel licht zakken met 2% 
voor elektriciteit en met 4% voor gas door het verlies van groepsaankopen. 

2° Het niet-recurrente bedrijfsresultaat bedraagt -1930 miljoen euro. Dit is te verklaren door de 
driejaarlijkse herziening in 2019 van de nucleaire voorzieningen onder toezicht van de Commissie voor 
Nucleaire Voorzieningen. Op basis van de recentste eisen van de bevoegde federale Belgische overheden 
werden de kosten, vooral voor het laatste gedeelte van de splijtstofcyclus, bijgesteld naar boven. 
Bovendien werd de actualiseringsvoet bijgesteld van 3,5% eind 2018 naar 3,25% voor de voorzieningen 
voor het beheer van de verbruikte splijtstof en naar 2,5% verspreid over 3 jaar voor de voorzieningen voor 
de ontmanteling van de kerncentrales. Deze aanpassing naar beneden heeft als gevolg dat de opbouw 
van de voorzieningen versneld wordt en heeft geleid tot de boeking van een niet-recurrente belasting van 
1001 miljoen euro voor het beheer van de verbruikte splijtstof en van een eerste schijf van 634 miljoen 
euro voor de ontmanteling. Hier dient benadrukt dat Electrabel verder is gegaan dan haar wettelijke 
verplichtingen door het engagement aan te gaan om het integrale bedrag van de voorzieningen voor het 
beheer van de verbruikte splijtstof tegen 2025 aan Synatom te betalen. 

Daarnaast heeft Electrabel ook een voorziening geboekt voor de voordelen na tewerkstelling 
(ziekteverzekering, pensioen…) toegekend aan het niet-actieve personeel voor een bedrag van -164 
miljoen euro.  

 

 



 

4 
 

3° Het financieel resultaat bedraagt 2903 miljoen euro, een verbetering van 1 817 miljoen euro. Dit komt 
hoofdzakelijk voort uit de uitkering van dividenden door International Power Ltd aan Electrabel voor een 
bedrag van 8380 miljoen euro, gecompenseerd door een waardevermindering van de internationale 
participaties voor een bedrag van -5105 miljoen euro.  

In 2019 zette de Electrabel Groep verdere stappen in de heroriëntatie van de internationale activiteiten 
van haar filialen International Power en Engie Energie Nederland in Europa door de verkoop van het 
klassieke productiefiliaal GLOW in Thailand en door de verkoop van de Europese steenkoolcentrales van 
de Groep. Met deze verkopen vervolgt de Groep zijn strategische heroriëntatie rond 4 geografische 
polen (Brazilië, Centraal-Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Europa) en rond productietechnologieën 
die veelbelovend zijn voor de energietransitie, met minder dan 5% steenkool en inkomstenmodellen 
gestabiliseerd door langetermijncontracten voor meer dan 2/3 van het totale park.  

Voor de rest werkte de Groep verder aan de ontwikkeling van (1) de netwerkactiviteiten in Brazilië, met 
de verwerving van gedeeltelijk medebestuur in TAG, een onderneming die netwerken voor gastransport 
uitbaat, en de verwerving van een concessie voor een elektriciteitstransportnetwerk van in totaal 6300 
km, (2) hernieuwbare energie met 14 GW aan lopende offshore wind- en zonne-energieprojecten  in 
Brazilië, Chili, Peru, Zuid-Afrika en Australië, en (3) de gecontracteerde klassieke energieproductie, in het 
bijzonder met het ontziltingscomplex van Yanbu in Saoedi-Arabië. 

Het filiaal International Power kon zo een grote dividend van meer dan 8 miljard euro uitkeren, met een 
aanzienlijke impact op het resultaat van 3 miljard euro van Electrabel, wat het mogelijk maakte om de 
schok van de sterke verhoging van de nucleaire voorzieningen in 2019 te absorberen.  

1. Fiscale bijdragen en belastingen 

Ondanks een positief bedrijfsresultaat, en rekening houdend met de reeds belaste dividenden, is het 
fiscaal resultaat negatief. De vennootschapsbelasting is dus nihil. 

Electrabel blijft een belangrijke belastingbetaler in België. In 2019 betaalde Electrabel 224 miljoen euro 
aan nucleaire bijdragen, de vergoeding gerelateerd aan de uitbatingsverlenging van Doel 1 en 2, en 
verschillende uitbatingskosten. Hieraan dienen ook nog  de sociale zekerheidsbijdragen toegevoegd te 
worden, die Electrabel betaalt als belangrijke privé-werkgever. 

2. Focus op de balans van Electrabel  

Electrabel nv beheert de operationele activiteiten van elektriciteitsproductie en verkoop van elektriciteit 
en gas in België en beschikt hiertoe over materiële activa die haar bedrijfswinst genereren. Electrabel 
heeft ook financiële activa met een boekwaarde van 44 miljard euro op een totale balans van 51 miljard 
euro. Deze activa omvatten participaties in thermische en hernieuwbare productie, infrastructuur en 
diensten, voornamelijk gevestigd op het Latijns- en Zuid-Amerikaanse continent, Europa en het Midden-
Oosten. 

3. Conclusies 

2019 eindigde optimistischer wat betreft de recurrente bedrijfsactiviteiten. Na een bijzonder moeilijk jaar 
in 2018 heeft Electrabel, in het kader van de werkzaamheden voor de uitbatingsverlenging van de 
eenheden Doel 1 en Doel 2, haar nucleaire park weer tot een beschikbaarheidsgraad gebracht die dicht 
bij haar historisch gemiddelde ligt. 
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Ondanks de zeer dynamische markten en de stijgende prijzen kon het bedrijf een goed resultaat qua 
klanttevredenheid behouden en zichzelf profileren als de leider in de zero carbon transitie door te blijven 
innoveren, bijvoorbeeld met UP. 

Deze prestaties hebben zich niet vertaald in een positief recurrent bedrijfsresultaat, vanwege de lage 
gerealiseerde prijzen in 2019. 

De herziening van de technische hypotheses en van de actualisatievoet van de nucleaire voorzieningen 
voor beheer van verbruikte splijtstof en ontmanteling, zoals vastgelegd bij Synatom en doorgegeven aan 
Electrabel, heeft het resultaat aanzienlijk verslechterd. 

Het financiële resultaat maakt het toch mogelijk om op een positief resultaat te eindigen. 

In 2020 zullen de werken voor de uitbatingsverlenging van de eenheden van Tihange 1 en Doel 1 en 2 
afgerond zijn.  

De commerciële dynamiek van onze verkoopactiviteiten zal zich verderzetten met het steeds meer 
samengaan van energievoorziening en energiediensten. Hierbij zal de toenemende integratie van ENGIE 
dochterondernemingen die actief zijn in B2B, ENGIE Fabricom, ENGIE Axima en ENGIE Cofely, een 
belangrijke versneller zijn. 

Electrabel zal haar belangrijkste ontwikkelingsassen blijven volgen in internationale activiteiten rond 
hernieuwbare energie, gecontracteerde productie en energienetwerken. 

Er is nog steeds onzekerheid over de impact van de Covid-19 op de resultaten van 2020. In deze 
ongekende context, blijft Electrabel al meer dan 100 jaar een lokaal gevestigd bedrijf met een solide 
balans, naast de andere zusterbedrijven van ENGIE en met 17 000 experts in België, en neemt ze haar 
verantwoordelijkheden op om het land in alle veiligheid essentiële diensten te verlenen. Haar 
internationale dochterondernemingen, hoewel ook getroffen, zouden een stabiliserende rol moeten 
spelen. 

 


