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The making of ...
Spelen met energie
De beelden uit dit Jaarverslag nodigen
u uit om in te stappen in de energie 
van een nieuwsgierig kind. Dat spelend
de wereld verkent, contacten legt, 
leergierig is en vindingrijk. 
Als onderneming is Electrabel 
nieuwsgierig naar de wensen van haar
klanten. Er op uit om ze steeds beter
te verzorgen. Vindingrijk, dag aan dag.
Onze energie is functioneel, maar ook
creatief.
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Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean-Pierre Hansen 

2004 betekent een mijlpaal voor Electrabel. De onderneming kon gebruik maken van de versnelde vrijmaking

in Europa om posities te ontwikkelen die zij eerder had uitgebouwd op haar belangrijkste nieuwe markten. Op

haar historische markt heeft ze succesvol stand gehouden tegenover haar concurrenten. Omdat Electrabel er

steeds voor heeft gezorgd dat haar groei beantwoordt aan zeer strikte rentabiliteitscriteria, is zij nu gewapend

om haar positie in het koppeloton van de Europese energiebedrijven te versterken.

De onderneming verwezenlijkt voor het eerst meer dan de helft van haar
elektriciteitsverkoop buiten België.

Deze mijlpaal bevestigt het succes van de evolutie van Electrabel tot Europese onderneming. Hoe symbolisch

deze stap is, blijkt ook uit het feit dat de onderneming, zoals gepland, in 2004 ruimschoots haar doelstelling

heeft gehaald om haar verkoop ten opzichte van 1999 te verdubbelen. Electrabel heeft de uitdaging van de

openstelling van de energiemarkten succesvol beantwoord.

De onderneming heeft op een degelijke manier – met respect voor haar rentabiliteitscriteria – maar vastberaden

en doortastend – zonder angst voor de moeilijkheden die voortvloeien uit groei en internationalisering – echte

Europese posities uitgebouwd. Deze geleidelijke uitbouw werpt nu vruchten af. Omdat de onderneming goed

voorbereid was, kon ze voordeel putten uit de liberalisering van alle niet-huishoudelijke klanten in Europa met

ingang van juli 2004. Haar producten- en dienstenaanbod, dat zij blijft uitbreiden en versterken om 

rekening te houden met de specifieke verwachtingen van de klanten, overtuigt over het continent meer dan vijf

miljoen klanten.

Op haar historische markt heeft de onderneming de liberalisering zeer positief beheerd, ondanks het feit dat de

overheid er vooruitliep op de bepalingen van de Europese richtlijnen. Terwijl de onderneming steunde op alles

wat ze in het verleden heeft verworven, ontwikkelde ze resoluut een

dynamische commerciële aanpak die duidelijk afgestemd is op de

klant en op het invullen van zijn behoeften. In 2004, het eerste

volledige jaar waarin alle verbruikers in Vlaanderen vrij zijn, opteerden

de klanten die een keuze hebben gemaakt in grote meerderheid voor

Electrabel. Dit toont aan dat de onderneming de juiste commerciële

opties heeft genomen.

Electrabel kan nieuwe doelstellingen voor een
rendabele groei vooropstellen.

Electrabel wil verder gaan. Haar belangrijkste doelstelling blijft de bevesti-

ging van een duurzame groei, die elk jaar tot uiting komt in een stabiele

en regelmatige stijging van haar lopend resultaat en haar dividend.

Om deze ambitie waar te maken beschikt de onderneming over een 

stevig model dat steunt op efficiënte productiemiddelen en synergieën

tussen elektriciteit en aardgas. Zij zal daarvan alle mogelijkheden 
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Jean-Pierre Hansen
Gedelegeerd bestuurder

Gérard Mestrallet
Voorzitter van de Raad van bestuur

blijven benutten. Electrabel wil een hoger groeitempo dan de markt aanhouden. Om daarin te slagen zal zij ernaar

streven om haar verkoop sneller te doen stijgen dan haar productiemiddelen. Voor het productiepark heeft de onder-

neming 35 000 MW vooropgesteld tegen 2009. Dat stemt overeen met een jaarlijkse groei met 4 %. Voor de 

verkoop streeft de onderneming over dezelfde periode naar 200 TWh, of een groei met 5 % per jaar. Rekening 

houdend met de beperkte groeimogelijkheden op de historische markt van de onderneming zijn dit ambitieuze,

maar realistische doelstellingen – net zoals de vorige dat waren.

Op haar historische markt is de onderneming gewapend om haar concurrentiepositie en haar troeven te verdedigen.

Zoals in het verleden zal zij haar verbintenissen nakomen en verwacht zij van iedereen dezelfde houding. Electrabel

heeft immers haar bijdrage geleverd tot de totstandkoming van een liberalisering die vandaag bewijst goed te 

functioneren.

De onderneming beschikt over de pluspunten en argumenten om haar ambitie
waar te maken. 

De fundamenten die Electrabel in staat moeten stellen om zich te ontwikkelen op verschillende Europese markten

zijn nu operationeel en stevig, inzake zowel productiemiddelen als commerciële basis.

Electrabel zit in een bijzonder goede positie om voordeel te halen uit het toenemende belang van de ‘koolstof-

beperking’. De markt van de uitstootquota's van broeikasgassen is in 2005 in werking getreden. Electrabel heeft

zich in slagorde opgesteld om haar pluspunten te doen renderen: 41 % van haar productievermogen is CO2-

vrij, gebaseerd op kernenergie, hydraulische en windenergie; voorrang gaat naar de meest milieuvriendelijke

fossiele brandstof, aardgas, terwijl de studies voor een hoger rendement en betere prestaties van de steenkool-

centrales niet worden verwaarloosd.

Electrabel kan putten uit eigen middelen, maar ook voordeel halen uit de synergieën die in de SUEZ-groep 

aanwezig zijn.

De klantgerichtheid nog verbeteren door een vlekkeloze motivatie.

Eén van de grootste troeven van Electrabel, die in 2005 honderd jaar bestaat, is dat de onderneming wijs

genoeg is om te beseffen dat niets voor altijd verworven is. Dat geldt zeker voor een open markt, waarin de

behoeften en de verwachtingen van de klanten voortdurend evolueren. Deze wijzigingen, die diepe sporen 

nalaten, volgen elkaar steeds sneller op. De onderneming zal slechts succesvol zijn als ze erin slaagt om te 

luisteren naar de signalen die de markt uitzendt, erop vooruit loopt en eraan beantwoordt. 

Electrabel weet dat ze kan rekenen op de motivatie van haar personeel om te beantwoorden aan deze vraag,

die de liberalisering en de concurrentie op de markten hebben aangescherpt. Meer dan ooit is iedereen een

ambassadeur van zijn onderneming en van de Groep. Iedereen beseft ook meer dan ooit dat de aanpassing van

de onderneming alleen maar het resultaat kan zijn van de wil en de beschikbaarheid van de mannen en 

vrouwen die er deel van uitmaken.

Brussel, 4 maart 2005 



Algemene directie – Situatie op 07.03.2005

Algemene organisatie
Electrabel is georganiseerd rond een geïntegreerde Algemene directie. Deze is
samengesteld uit geografische, operationele en functionele algemene directies.
Onder de leiding van de Gedelegeerd bestuurder, hebben de Directeuren-generaal
als missie om de strategie van de onderneming door te voeren: die is gebaseerd
op een duurzame groei en een Europese ontplooiing die beantwoordt aan strikte 
rentabiliteitscriteria.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jean-Pierre Hansen (4)

Gedelegeerd bestuurder

Alfred Becquaert (8)

Directeur-generaal Human resources

Eric Bosman (7)

Directeur-generaal Trading en 
Portfolio Management

Sophie Dutordoir (1)

Directeur-generaal Marketing & Sales

Alfred Hofman (5)

Directeur-generaal Noordoost-Europa

Jacques Hugé (10)

Directeur-generaal Zuid-Europa

Philippe Lermusieau (3)

Directeur-generaal Frankrijk-Zwitserland

Walter Peeraer (6)

Directeur-generaal Strategie,
Communicatie, Administratie

Nicolas Tissot (9)

Directeur-generaal Financiën
(Tot 14.05.2005: Robin Leyssens)

Xavier Votron (2)

Directeur-generaal Productie, Distributie, IT



Electrabel vandaag

Electrabel behoort tot de kopgroep van de energieondernemingen in Europa en is marktleider in de Benelux.

Ze beoogt een duurzame groei op haar kernmarkten met inachtneming van strikte rentabiliteitscriteria. Voor

gezinnen, professionelen, kleine en middelgrote ondernemingen, evenals grote industriële bedrijven heeft de

onderneming een aanbod van kwaliteit, energieoplossingen met toegevoegde waarde en een dienstverlening

dichtbij. Ze haalt het beste uit de vele synergieën tussen elektriciteit en aardgas. In elke strategische keuze

houdt ze rekening met de milieufactor. Ze toetst elke beslissing en elke actie aan haar vier basiswaarden:

klantgerichtheid, performantie, aandacht voor de medewerkers en zin voor verantwoordelijkheid. Een sterke

financiële structuur, deskundigheid van hoog niveau, een helder bedrijfsmodel en een geïntegreerd risico-

beheer vormen haar steunpilaren. Ze maakt deel uit van SUEZ, een internationale industriële en dienstengroep

die actief is op het vlak van energie en milieu.
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Verkoop: GWh elektriciteit

Enkel tradingactiviteiten

Verkoop: 30 724 GWh  
Productie: 4 711 MW 
Personeel: 833 

Verkoop: 75 988 GWh 
Productie: 12 976 MW 
Distributienetten
Personeel: 11 187  

Verkoop: 2 789 GWh  
Productie: 376 MW
Personeel: 19

Verkoop: 5 429 GWh  
Productie: 4 818 MW
Personeel: 78

Verkoop: 3 GWh  
Productie: in aanbouw
Personeel: 16

Productie: 74 MW

Verkoop: 7 271 GWh  
Productie: 255 MW
Personeel: 150

Verkoop: 8 003 GWh  
Productie: 1 654 MW
Personeel: 1 473

Verkoop: 4 459 GWh  
Productie: 2 068 MW
Personeel: 449

Verkoop: 10 355 GWh  
Productie: 1 261 MW
Personeel: 1 068



Onze kernactiviteiten

Verkoop van elektriciteit, aardgas en energieproducten en -diensten

Electrabel dient zich aan als een leverancier van globale en op maat ontwikkelde

energieoplossingen aan industriële ondernemingen. De onderneming biedt de

kleine en middelgrote ondernemingen en de residentiële klanten nabuurschap

en kwaliteit, zodat zij al hun specifieke verwachtingen kan inlossen. 

Aan de basisproducten voegt ze diensten toe die een toegevoegde waarde

opleveren. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van haar 

klanten steunt de onderneming op een Europees net van dochterbedrijven 

en partnerschappen met lokale operatoren. De verkoop buiten België 

(wholesale inbegrepen) is goed voor meer dan 50 % van het totale volume. De

onderneming wil tegen 2009 een verkoopvolume van 200 TWh bereiken.

Productie van elektriciteit

Electrabel versterkt haar lokale geografische aanwezigheid met productieacti-

viteiten in de verschillende Europese regio’s. De onderneming beheert een 

gediversifieerd productiepark van 28 200 MW. Zij heeft daarbij permanent 

aandacht voor het leefmilieu. Het Europese park omvat hoofdzakelijk aardgas-

gestookte thermische centrales (meer dan 5 600 MW hoogrenderende

gasturbines waarvan 1 500 MW met warmtekrachtkoppeling) en uitermate

bedrijfszekere kerncentrales. Waar mogelijk stijgt het aandeel van hernieuwbare

energie. 50 % van de productie is CO2-emissievrij. Electrabel mikt tegen 2009

op een productiecapaciteit van 35 000 MW.

Trading van elektriciteit en aardgas

Electrabel is actief in trading op alle energiemarkten van Europa, van

Scandinavië tot Spanje en van de Benelux tot Polen. Trading is een vast

onderdeel van het totale energieaanbod van de onderneming en speelt 

een sleutelrol in haar Europese strategie. Dankzij haar tradingactiviteiten

optimaliseert de onderneming haar globale energiepositie op de markten. 

Exploitatie van distributienetten voor elektriciteit en aardgas

In België staat Electrabel in voor de technische exploitatie, het onderhoud en

de ontwikkeling van distributienetten voor elektriciteit en aardgas in

opdracht van onafhankelijke distributienetbeheerders. De netactiviteit van

Electrabel is geografisch beperkt tot België, maar kan een troef zijn bij

bepaalde expansieprojecten op Europees niveau.
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Kerncijfers 

Verkoop

Elektriciteit

Totale verkoop GWh 145 059

Benelux 109 501

Europa buiten Benelux 35 558

Aantal eindklanten 5 554 507

Benelux  3 820 678

Europa buiten Benelux 1 733 829

Aardgas

Totale verkoop GWh 111 858

Aantal eindklanten 2 108 778

Kabeldistributie    

Aantal eindklanten 529 516

Water

Aantal eindklanten 605 959

Productie

Elektriciteit

Netto ontwikkelbaar vermogen MW 28 193

Benelux 18 063

Europa buiten Benelux 10 130

Nettoproductie GWh 131 707

Benelux 90 191

Europa buiten Benelux 41 516

Warmte

Nettoproductie   GWh 12 109

Benelux 7 129

Europa buiten Benelux 4 980

Personeel 

Personeelsleden 15 278

Benelux 12 039

Europa buiten Benelux 3 239

Milieu

Netto ontwikkelbaar 
vermogen CO2-vrij % 41,0

Benelux 36,2

Europa buiten Benelux 49,6

Nettoproductie CO2-vrij % 49,7

Benelux 46,1

Europa buiten Benelux 57,5

Financiën miljoenen EUR

Omzet 12 148

EBITDA 2 167

Netto lopend resultaat (100 %) 1 133
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Verhoogde liberalisering en effectieve
marktwerking

Vanaf 1 juli 2004 is de elektriciteits- en aardgas-

markt in de Europese Unie volledig vrij voor 

niet-huishoudelijke klanten. 

Voor het eerst realiseert Electrabel meer dan de

helft van haar elektriciteitsverkoop buiten België. 

Van de totale verkochte elektriciteitsvolumes van

Electrabel in België gaat 85 % naar het vrije 

marktsegment. In Vlaanderen kiezen 55 % van de

huishoudelijke klanten bewust een elektriciteits-

leverancier: 81 % van hen opteert voor Electrabel. 

De Raad voor de Mededinging duidt Electrabel aan

als standaardleverancier van de vrije klanten van de

Brusselse en Waalse gemengde intercommunales.

De opgelegde splitsing tussen netbeheer- en verkoop-

activiteiten is daarmee in geheel België rond. 

Electrabel lanceert in België vier nieuwe veilingen

van virtuele productiecapaciteit.

Na de aanpassing van hun overeenkomsten

beschikt EDF voortaan op de Belgische markt over

een aandeel in het vermogen van centrale Tihange

en Electrabel op de Franse markt over een aandeel 

in het vermogen van centrale Tricastin. 

Een concurrerend aanbod op 
de energiemarkt 

In vijf jaar tijd verdubbelde Electrabel haar totale

verkoopvolume aan elektriciteit. Dankzij een door-

braak op markten buiten België kende de aardgas-

verkoop een forse toename. 

In België biedt Electrabel al haar klanten nieuwe en

meer doorzichtige prijzen voor elektriciteit en

aardgas aan.  

Met de producten AlpEnergie en Electrabel Groen

kunnen klanten in respectievelijk Frankrijk en België

elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kopen. 

AceaElectrabel en ASM Terni sluiten een joint 

venture die elektriciteit en aardgas zal verkopen aan

de vrije klanten in de regio rond Umbrië.

Markante feiten
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Publiciteitscampagnes en sponsoringacties verster-

ken overal het Electrabel-imago van stimulerende 

nabijheid. In Nederland worden de activiteiten van

Spark Energy voortgezet onder het Electrabel-merk.

Op de Franse markt positioneert de onderneming

zich onder het merk ‘Electrabel, Groep SUEZ’. 

Een performant en milieuvriendelijk
productiepark

De bouw van STEG-centrales in België, Italië en

Spanje nadert zijn voltooiing. In Italië wordt de 

eerste hand gelegd aan een nieuwe STEG-centrale

te Rosignano. 

Dankzij een overeenkomst met de Franse Spoorwegen

(SNCF) verwerft Electrabel op termijn 80 % van het

kapitaal van de Société Hydroélectrique du Midi

(SHEM), waarvan zij de 49 waterkrachtcentrales in

Frankrijk uitbaat.

In België, Nederland en Portugal neemt de 

onderneming voor meer dan 40 MW nieuwe 

windturbineparken in gebruik. 

De vervanging van de stoomgeneratoren in 

kerneenheid Doel 2 leidt tot een toename van zijn

vermogen met 10 %.

De werken voor de levensduurverlenging van de

Nederlandse centrale Gelderland en de repowering

van centrales in Italië en Duitsland zijn volop in 

uitvoering.

In Polen start centrale Polaniec met de elektriciteits-

productie uit biomassa. 

Electrabel sluit met de Vlaamse overheid een 

nieuwe milieubeleidovereenkomst om de emissies

van SO2 en NOx door haar elektriciteitscentrales

nog meer te verminderen.

Een doorgedreven expertise in trading

Electrabel is klaar voor een gedecentraliseerd

beheer van haar CO2-emissierechten portefeuille

vanaf begin 2005.

De onderneming participeert in de Italian Power

Exchange, in april 2004 opgestart.
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Gids voor de aandeelhouder

Uitbetaling van het dividend

Bedrag van het nettodividend na roerende voorheffing 

11,8200 euro per maatschappelijk aandeel 

13,3960 euro per maatschappelijk aandeel met coupon strip VVPR

Betaling van het dividend vanaf 24 mei 2005 

Tegen afgifte van coupon nr. 16, desgevallend samen met coupon strip VVPR nr. 16. 

Aan de loketten van de volgende instellingen in België: Bank Degroof, Dexia Bank België, Fortis Bank,

ING België, KBC Bank, Petercam.

Maatschappelijk aandeel
Notering

Euronext Brussels (ELEB – ISIN: BE0003637486) 

Reuters (ELCBt.BR)

Bloomberg (ELEB.BB)

Het aandeel maakt deel uit van de volgende beursindexen

BEL20

Euronext TOP 100

DJ Euro STOXX Utilities

FTSE Eurotop 300

FTSE E 300 Utilities Index 

FTSE E 300 Electricity Index

Aanwezigheid in de BEL20 (maart 2005)

Gewicht: 10,2 %

Beurskapitalisatie op Euronext Brussels (maart 2005)

18,1 miljard euro

Belang: 9 %

Totaal aantal maatschappelijke aandelen en stemrechten op 31 december 2004

54 878 197 

Agenda
Boekjaar 2004

04.03.2005 Vergadering van de Raad van bestuur die de jaarrekening 2004 afsluit, 
gevolgd door een persbericht

20.04.2005 Het Jaarverslag 2004 is ter beschikking op www.electrabel.com

12.05.2005 Gewone algemene vergadering en verspreiding van het Jaarverslag 2004

24.05.2005  Uitbetaling van het dividend van het boekjaar 2004

Boekjaar 2005

03.05.2005 Persbericht over de verkoop over het eerste kwartaal 2005

02.09.2005   Vergadering van de Raad van bestuur die de halfjaarlijkse rekening afsluit, 
gevolgd door een persbericht en de verspreiding van een informatiebrochure

02.11.2005 Persbericht over de verkoop over de eerste drie kwartalen 2005 

11.05.2006 Gewone algemene vergadering en verspreiding van het Jaarverslag 2005



Geconsolideerde kerncijfers

VAN OMZET NAAR NETTO LOPEND RESULTAAT – in miljoenen EUR

2004 2003 2002 1 2001 2000

BEDRIJFSOPBRENGSTEN (1 = 2 + 3) 12 458 10 987 9 627 12 716 8 514 
Omzet (2) 12 148 10 845 9 390 12 580 8 409

Evolutie 12,0 % 15,5 % - 49,6 % 33,1 %
Elektriciteit 7 893 6 740 5 781 6 638 5 001 
Aardgas 2 125 1 641 1 315 3 741 1 403 
Andere brandstoffen 20 37 29 83 75 
Warmte 196 181 170 156 58 
Water 1 10 9 9 17 
Andere activiteiten 1 913 2 236 2 086 1 953 1 855 
Andere bedrijfsopbrengsten (3) 310 142 237 136 105 

BEDRIJFSKOSTEN (4)
(exclusief afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen) -10 824 -9 511 -8 156 -11 081 -6 901 

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR 
AFSCHRIJVINGEN, VOORZIENINGEN 
EN WAARDEVERMINDERINGEN (5 = 1 + 4) 1 634 1 476 1 471 1 635 1 613 
Dividenden en andere financiële opbrengsten (6) 84 30 126 58 66 
Aandeel in het bruto lopend resultaat  
van de intercommunales (7) 341 445 447 435 437 
Bruto lopend resultaat van ondernemingen   
via vermogensmutatie (8) 108 109 74 22 22 

EBITDA (9 = 5 + 6 + 7 + 8) 2 167 2 060 2 118 2 150 2 138 
Evolutie  5,2 % -2,8 % -1,5 % 0,6 % 6,9 % 

Afschrijvingen en waardeverminderingen (10) -521 -465 -717 -803 -763 
Voorzieningen (11) -270 -426 -245 -256 -213 

EBIT (12 = 9 + 10 + 11) 1 376 1 169 1 156 1 091 1 162 
Evolutie 17,7 % 1,1 % 6,0 % -6,2 % 2,9 % 

Kosten van de schulden (13) -162 -162 -194 -190 -185 
Andere financiële resultaten (14) 229 261 245 200 217

LOPEND RESULTAAT (15 = 12 + 13 + 14) 1 443 1 268 1 207 1 101 1 194 
Belastingen op het lopend resultaat (16) -310 -269 -258 -186 -244 

NETTO LOPEND RESULTAAT (17 = 15 + 16) 1 133 999 949 915 950 
Evolutie 13,4 % 5,3 % 3,6 % -3,6 % 13,8 % 

AANDEEL VAN DE GROEP IN HET  
NETTO LOPEND RESULTAAT                               1 019 882 809 805 848 

Evolutie 15,5 % 9,1 % 0,5 % -5,0 % 1,6 % 

1 Om de operationele activiteiten en het financiële rendement van de Groep beter te weerspiegelen, houdt ze in de omzet uit de ‘trading’ van elektriciteit en brandstoffen enkel nog
rekening met de verkoop die overeenstemt met de verhandeling van overschotten van de energieproductie of van brandstofaankopen, aangevuld met de optimalisatiemarges 
(verkopen - aankopen) die op die operaties werden gerealiseerd. Vanaf 2003 wordt de transportkost van energie en brandstoffen opgenomen onder de aankopen en niet onder de
diensten en diverse goederen. De cijfers van 2002 werden op dezelfde wijze herwerkt om vergelijking mogelijk te maken.
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RESULTAAT – in miljoenen EUR

2004 2003 20021 2001 2000

Bedrijfsopbrengsten 12 458 10 987 9 627 12 716 8 514 
Bedrijfskosten 11 544 10 399 9 045 12 141 7 877 
Bedrijfsresultaat 914 588 582 575 637 
Financiële opbrengsten 686 774 850 758 786 
Financiële kosten 265 202 299 254 251
Financieel resultaat 421 572 551 504 535

LOPEND RESULTAAT VAN DE GLOBAAL GEÏNTEGREERDE
VENNOOTSCHAPPEN EN AANDEEL IN HET 
LOPEND RESULTAAT VAN DE INTERCOMMUNALES 1 335 1 160 1 133 1 079 1 172 
Aandeel in het lopend resultaat van de 
vennootschappen waarop vermogensmutatie
is toegepast, intercommunales uitgezonderd 108 108 74 22 22 

LOPEND RESULTAAT VOOR  
BELASTING VAN DE GROEP 1 443 1 268 1 207 1 101 1 194 
Uitzonderlijke opbrengsten 743 194 1 302 130 79
Uitzonderlijke kosten 664 76 923 158 25
Aandeel in het uitzonderlijk resultaat van de 
vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast -156 29 -15 28 0 

UITZONDERLIJK RESULTAAT VOOR  
BELASTING VAN DE GROEP -77 147 364 0 54 

WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING 
VAN DE GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN EN 
VAN DIE WAAROP VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST  1 366 1 415 1 571 1 101 1 248 
Belastingen op het resultaat 307 290 290 191 244 

GECONSOLIDEERDE WINST 1 059 1 125 1 281 910 1 004

Aandeel van derden in het resultaat 114 118 180 112 102
Aandeel van de Groep in het resultaat 945 1 007 1 101 798 902

1 Om de operationele activiteiten en het financiële rendement van de Groep beter te weerspiegelen, houdt ze in de omzet uit de ‘trading’ van elektriciteit en brandstoffen enkel nog
rekening met de verkoop die overeenstemt met de verhandeling van overschotten van de energieproductie of van brandstofaankopen, aangevuld met de optimalisatiemarges 
(verkopen - aankopen) die op die operaties werden gerealiseerd. Vanaf 2003 wordt de transportkost van energie en brandstoffen opgenomen onder de aankopen en niet onder de
diensten en diverse goederen. De cijfers van 2002 werden op dezelfde wijze herwerkt om vergelijking mogelijk te maken.
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BALANS – in miljoenen EUR

2004 2003 2002 2001 2000

VASTE ACTIVA 12 119 12 289 12 280 12 986 12 997
Oprichtingskosten 4 10 12 21 23
Consolidatieverschillen 1 383 1 475 1 295 1 642 1 533
Immateriële vaste activa     132 79 23 38 0
Materiële vaste activa 4 767 4 666 4 277 6 412 6 174
Financiële vaste activa  5 833 6 059 6 673 4 873 5 267

VLOTTENDE ACTIVA 10 376 10 951 7 870 5 192 3 976
Vorderingen op meer dan één jaar 386 471 454 621 638
Voorraden en bestellingen in uitvoering 548 576 547 587 593
Vorderingen op ten hoogste één jaar 3 234 3 046 2 759 2 138 1 781
Geldbeleggingen 4 484 5 219 3 643 1 438 593
Liquide middelen 231 177 170 229 239
Overlopende rekeningen 1 493 1 462 297 179 132

TOTAAL VAN DE ACTIVA   22 495 23 240 20 150 18 178 16 973

EIGEN VERMOGEN 5 282 5 179 5 110 4 766 4 652
Kapitaal 2 073 2 066 2 066 2 063 2 061
Uitgiftepremies 928 905 902 892 889
Herwaarderingsmeerwaarde 710 743 787 760 689
Reserves 1 341 1 264 1 079 772 741
Consolidatieverschillen 257 264 284 280 272
Omrekeningsverschillen -27 -63 -8 -1 0
Kapitaalsubsidies 0 0 0 0 0

BELANGEN VAN DERDEN     1 507 1 846 1 954 2 066 1 965

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN  5 952 5 579 5 079 4 910 4 434

SCHULDEN 9 754 10 636 8 007 6 436 5 922
Schulden op meer dan één jaar 1 547 1 293 2 456 2 579 2 699
Schulden op ten hoogste één jaar 6 559 7 661 3 852 3 243 2 611
Overlopende rekeningen    1 648 1 682 1 699 614 612

TOTAAL VAN DE PASSIVA   22 495 23 240 20 150 18 178 16 973
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THESAURIEBEWEGINGEN – in miljoenen EUR

2004 2003 2002 2001 2000

EXPLOITATIE (1) 497 1 064 871 1 499 884
Cashflow 1 760 1 856 2 020 1 982 1 858
Variatie van de behoefte aan nettobedrijfskapitaal -310 111 -301 352 -95
Uitgekeerde dividenden en tantièmes -953 -903 -848 -835 -879

INVESTERINGEN (2) -252 873 -499 270 2 412
Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 19 30 3 50 14
Materiële vaste activa 470 446 300 410 394
Financiële vaste activa 84 831 1 070 637 2 878
Desinvesteringen in materiële en 
financiële vaste activa -750 -367 -1 860 -808 -783
Variatie van de vorderingen op meer dan één jaar -75 -67 -12 -19 -91

FINANCIERING (3) -774 -424 -6 -217 288
Variatie van het kapitaal -296 -50 -5 10 22
Variatie van de leningen -478 -374 -1 -227 266

WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING 
EN OMREKENINGSVERSCHILLEN (4) 101 46 724 119 92

VARIATIE VAN DE THESAURIE (1 - 2 + 3 + 4) 76 -187 2 088 1 131 -1 148
Variatie van geldbeleggingen en liquide middelen -681 1 584 2 146 834 -1 142
Variatie van financiële schulden op korte termijn 757 -1 771 -58 297 -6

MATERIËLE INVESTERINGEN  
VAN DE ELECTRABEL-GROEP 470 446 300 410 394
Elektriciteits- en warmteproductie 418 409 157 231 199  
Koppeling en transport van elektriciteit 0 2 84 94 96 
Elektriciteitsdistributie 24 9 27 40 36 
Aardgasdistributie 7 7 8 9 6
Kabeldistributie en andere activiteiten 21 19 24 36 57
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HET AANDEEL OP DE BEURS

2004 2003 2002 2001 2000

BEURSKOERS – in EUR

De hoogste van het jaar
Gewoon aandeel 332,30 249,20 256,00 257,30 334,90
VVPR-strip 3,00 3,00 1,60 0,80 0,24
De laagste van het jaar
Gewoon aandeel 246,40 208,00 218,00 210,50 216,50
VVPR-strip 1,66 1,21 0,42 0,12 0,10
Op de laatste beursdag van het jaar
Gewoon aandeel 328,00 249,20 231,50 234,00 240,80

AANTAL AANDELEN 1
– in duizend stuks

Gewoon aandeel 54 878 54 719 54 697 54 620 54 594
VVPR-strip 10 235 10 076 10 054 9 977 9 951

AANTAL VERHANDELDE AANDELEN
Euronext Brussels 12 847 064 13 636 498 13 938 664 14 418 795 19 306 083

BEURSKAPITALISATIE1
– in miljoenen EUR 18 000 13 636 12 662 12 781 13 146

1 Op 31 december van het jaar.
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FINANCIËLE GEGEVENS PER AANDEEL – in EUR

2004 2003 2002 2001 2000

BRUTODIVIDEND
Alle aandelen 15,76 15,00 14,47 14,00 13,53

ROERENDE VOORHEFFING
Gewoon aandeel 3,94 3,75 3,62 3,50 3,38
Gewoon aandeel met VVPR-strip  2,36 2,25 2,17 2,10 2,03

NETTODIVIDEND
Gewoon aandeel 11,82 11,25 10,85 10,50 10,15
Gewoon aandeel met VVPR-strip  13,40 12,75 12,30 11,90 11,50

CASHFLOW1 32,07 33,93 36,93 36,31 34,03
NETTO LOPEND RESULTAAT 1 18,57 16,13 14,79 14,75 15,53
WINST VAN HET BOEKJAAR 1 17,22 18,41 20,12 14,61 16,52

RETURN  37,2 % 12,9 % 3,3 % 1,4 % -23,0 %
KOERS/WINST 19,05 13,5 11,5 16,0 14,6

1 Cijfer per aandeel berekend op basis van het aantal aandelen die recht geven op het dividend van het boekjaar.
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J A A R V E R S L A G

Jaarverslag

Markante ontwikkelingen p. 018

Financiële toestand p. 022

Corporate governance p. 031

Organen van bestuur en controle p. 041

Doorgaan op de ingeslagen weg en zich

ontplooien op de markt.
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Markante ontwikkelingen

In 2004 realiseert de onderneming voor het eerst meer dan de helft van
haar elektriciteitsverkoop buiten België.

De elektriciteitsverkoop van de Electrabel-groep was in 2004 goed voor 145,1 TWh, dat is een stijging met

5,7 % in vergelijking met vorig jaar. Hiervan werd 56 % gerealiseerd binnen de Benelux, 9 % in de regio

Frankrijk-Italië-Iberisch schiereiland en 13 % in de regio Duitsland-Polen-Hongarije. Het saldo, of 22 %, werd

gerealiseerd binnen de groothandelsmarkten (wholesale).

Wanneer men rekening houdt met de elektriciteitsverkoop van de dochterondernemingen die via vermogens-

mutatie worden geconsolideerd en waarin de Groep een aanzienlijke deelneming bezit – de Compagnie

Nationale du Rhône, bijvoorbeeld –, bedraagt de totale verkoop 155 TWh, waarvan meer dan de helft (51 %)

buiten België. Dit bevestigt de Europese status van de onderneming. De doelstelling om de verkoopcijfers van

1999 binnen de periode 2000-2004 te verdubbelen, is ruimschoots overtroffen.

In België, waar de markt steeds meer is vrijgemaakt, zijn de verkochte elektriciteitsvolumes in 2004 met 

2,3 % gedaald, terwijl het nationale verbruik met 2 % is toegenomen. Deze evolutie is voornamelijk toe te

schrijven aan het verlies van marktaandelen in de huishoudelijke en professionele segmenten, een gevolg van

de openstelling van de markt voor de concurrentie sedert 2003, hoofdzakelijk in Vlaanderen. De verkoop aan

de industriële klanten is daarentegen met 4,2 % gestegen in vergelijking met het vorige jaar. Deze 

stijging hangt in het bijzonder samen met de algemene evolutie van het economische activiteitenniveau. 

De aardgasverkoop van de Groep is in 2004 met 20,4 % gestegen en bedraagt 111,9 TWh. In België, waar

het aandeel van de verkoop aan nog niet vrijgemaakte segmenten nog amper 30 % bedraagt tegenover 

70 % in 2003, is er een stijging met 1,4 %, wat min of meer met de marktgroei overeenstemt (1,7 %).

De Europese ontplooiing bevindt zich in een stroomversnelling.

Sinds 1 juli 2004 zijn de elektriciteits- en aardgasmarkten in de Europese Unie volledig vrijgemaakt voor alle

professionele klanten. In Frankrijk, een sleutelmarkt voor de ontwikkeling van Electrabel, is de markt openge-

steld voor meer dan twee miljoen klanten, samen goed voor 3,5 miljoen verbruiksplaatsen. In België werd in

Wallonië en Brussel een belangrijke stap in de richting van een vrijgemaakte markt gezet, terwijl de markt in

Vlaanderen al sinds 1 juli 2003 volledig is geliberaliseerd. In Nederland werd de markt op 1 juli 2004 volledig

opengesteld voor de vrije mededinging. In Italië, waar al meer dan 150 000 ondernemingen hun energie-

leverancier vrij mochten kiezen, ging de markt op 1 juli 2004 open voor zeven miljoen klanten. 

Trouw aan haar strategie om geïntegreerde posities te ontwikkelen op de markten waar zij zich ontplooit,

heeft de onderneming de ontwikkeling van haar productiemiddelen in Europa aan een verdere uitbouw van

haar commerciële activiteiten gekoppeld.
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In de Benelux heeft Electrabel de eenheden Flevo en Awirs 5 opnieuw in bedrijf gesteld om aan de groeiende

marktbehoeften te voldoen. Terzelfder tijd werd de nucleaire productiecapaciteit met 40 MW opgetrokken na

de vervanging van de stoomgeneratoren van de eenheid 2 van Doel. Eind 2004 kondigde de onderneming

investeringen van 50 miljoen euro aan om de levensduur van de centrales Eems, Harculo en Bergum te 

verlengen. Samen met de eerder aangekondigde werken in Gelderland brengt dit het bedrag aan geplande

investeringen in het Nederlandse productiepark op 100 miljoen euro. Electrabel is momenteel marktleider in

de Benelux, die zij als haar thuismarkt beschouwt. De 109,5 TWh die ze op deze markt verkocht, kunnen 

worden uitgesplitst in een verkoop van 70,3 TWh op de geliberaliseerde bilaterale markt en van 11,6 TWh op

de nog gereguleerde markt (uitsluitend in België); het saldo (27,6 TWh) staat voor de groothandelsverkoop

van de onderneming.

In Frankrijk zal 2004 in de herinnering blijven als het jaar waarin de akkoorden met de SNCF werden 

afgerond met betrekking tot de Société Hydroélectrique du Midi (SHEM). Momenteel bezit Electrabel 40 %

van het kapitaal van deze onderneming, een deelneming die vanaf 2007 naar 80 % zal worden opgetrokken.

Het piekvermogen dat de SHEM met haar waterkrachtcentrales ontwikkelt, vormt een ideale aanvulling op

het basislastvermogen – uit zowel waterkracht als kernenergie – waarover de Groep in dit land beschikt. 

In diezelfde geest heeft Electrabel haar belangstelling laten blijken voor deelneming aan de ontwikkeling van

het EPR nucleaire project. Om zoveel mogelijk naambekendheid en geloofwaardigheid in Frankrijk te verwerven,

voert de Groep haar commerciële activiteiten in dit land onder de merknaam ‘Electrabel, Groep SUEZ’. 

De verkoop bedraagt nu 14,5 TWh, te plaatsen naast de 9,1 TWh die door de Compagnie Nationale du Rhône

worden verkocht.

In Italië ontwikkelt de Groep – in een partnerschap met Acea – momenteel verschillende projecten met het

oog op een uitbreiding van haar productiemiddelen: de repowering van de thermische eenheden van Tirreno

Power, de lopende bouw van twee STEG-centrales van telkens 370 MW (Voghera en Roselectra), een 

bijkomende STEG-centrale voorzien in Leinì waarvoor Electrabel intussen alle administratieve vergunningen

heeft ontvangen. Deze investeringen zullen de Groep in staat stellen om haar productiecapaciteit te verdub-

belen, waarbij zij voor milieuvriendelijke technologieën zal opteren. De verkoop in Italië – eveneens overwe-

gend in een partnerschap met Acea – was goed voor 10,8 TWh. Een joint venture, opgericht met ASM Terni

onder de benaming Umbri Energy S.p.A., zal elektriciteit en aardgas commercialiseren in Umbria.

Op de Iberische markt zet Electrabel haar inplantingsbeleid onverminderd voort. De bouw van de centrale

Castelnou is in 2004 opgeschoten, en wel in die mate dat deze centrale van 760 MW vanaf begin 2006 

operationeel zal zijn. Het windturbinepark van Carreco-Outeiro (9 x 2,3 MW) ging eind 2004 in dienst. Ook

2005 is alvast veelbelovend ingezet: Electrabel beschikt intussen over nieuwe milieuvergunningen voor de

bouw van een centrale met gecombineerde cyclus van 1 200 MW in Morata de Tajuña en over een akkoord

met constructeur Gamesa voor de overname van 40 windturbines van 2 MW in Fafe, Portugal.

In Duitsland en Centraal-Europa is de repowering van de warmtekrachtkoppelingscentrale Römerbrücke

aangevat, waarvan het vermogen tegen medio 2005 naar 110 MW zal opklimmen, en werd in de centrale

Polaniec een installatie voor de bijstook van biomassa in gebruik genomen. In deze regio heeft de Groep 

nagenoeg 21 TWh verkocht: 8,1 in Duitsland, 8 in Polen en 4,5 in Hongarije.
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Electrabel kadert haar activiteiten in een duurzaam ontwikkelingsperspectief
en blijft bijdragen tot de doelstellingen van Kyoto.

15 % van de productiecapaciteit waarover de Groep beschikt (meer dan 4 000 MW), gebruikt hernieuwbare

energiebronnen: waterkracht, windenergie of biomassa. 

Sinds 1990 heeft Electrabel haar CO2-uitstoot per geproduceerde kWh in België met meer dan 22 % 

verminderd. Vandaag stoot 41 % van haar productiepark geen CO2 uit, dit dankzij kernenergie, waterkracht

en windenergie.

Electrabel is op dit vlak één van de beste leerlingen in de klas van Europese energiebedrijven. Zij integreert de

CO2-problematiek in al haar investeringsprojecten. Gelet op haar belangrijke windenergie-

projecten in Portugal, Italië, Frankrijk en de Benelux, op de overheersende rol van aardgas in haar thermisch 

productiepark en op de studies die momenteel lopen rond een geringere milieu-impact van steenkooltechnologie,

zal deze situatie in de toekomst nog verbeteren.

Haar status van belangrijkste producent in België van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen

– windenergie, waterkracht en biomassa – heeft Electrabel onlangs in staat gesteld om de vraag naar een

groen product bij een belangrijk aantal huishoudelijke en professionele klanten in te willigen. Door eind 2004

‘Electrabel Groen’ te lanceren, voor 100 % in België en op basis van hernieuwbare energiebronnen 

geproduceerd, en door de verbintenis aan te gaan om de prijs die de klant betaalt, integraal in hernieuwbare

energiebronnen te herinvesteren, onderstreept Electrabel dat groene energie echt in haar natuur zit. 

Dit product verruimt het hernieuwbare energieaanbod waarmee de onderneming ook elders in Europa 

uitpakt: AlpEnergie in Frankrijk, in samenwerking met CNR, Energia Naturale in Italië en Groene Elektriciteit®

in Nederland.

De markt functioneert in België, hij gaat op in een Benelux-markt en
convergeert met de Franse markt.

De vrijmakingsdynamiek van de productiemarkt, die in 2003 op gang is gekomen, heeft zich in 2004 onver-

minderd doorgezet. Alles wijst erop dat deze dynamiek zich in 2005 nog zal versterken.

Zelfs zonder rekening te houden met de middelen die de interconnectiecapaciteit tussen Nederland en België

beschikbaar stelt, hebben de concurrenten van Electrabel eind 2004 toegang tot meer dan 25 % van de 

productiemiddelen die in België beschikbaar zijn. SPE en EDF beschikken over een eigen productiecapaciteit

en kunnen, zoals anderen, deelnemen aan de veilingen van virtuele productiecapaciteit (VPP) die Electrabel

organiseert. Hieraan moeten in 2005 worden toegevoegd: het aandeel van RWE (192 MW) in de centrale

Zandvliet, het engagement van Electrabel om een zekere liquiditeit op de Belpex beurs te garanderen 

(100 MW) en de bijkomende transportcapaciteit aan de Frans-Belgische grens (1 400 MW interconnectie).

Deze dynamiek komt ook tot uiting in de verkoop van elektriciteit en aardgas.

In 2004 heeft Electrabel, geconfronteerd met een bijzonder actieve concurrentie, een succesvol commercieel

beleid ontwikkeld. Op de huishoudelijke markt heeft, in ongeveer twintig maanden tijd, meer dan de helft van

de klanten een leverancierskeuze gemaakt; onder hen heeft acht op tien voor Electrabel gekozen en daarmee

de relevantie van de commerciële beleidskeuzes van de onderneming bevestigd. Begin 2005 bedraagt het

marktaandeel van de onderneming op de huishoudelijke markt in Vlaanderen 70 % voor  elektriciteit en 77 %

voor aardgas.
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Electrabel zette deze uitstekende resultaten neer met prijzen voor huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde

klanten die, in vergelijking met het gemiddelde in de buurlanden, opmerkelijk mogen worden genoemd. 

In die omstandigheden heeft de onderneming, die haar rentabiliteit op haar thuismarkt wist te handhaven,

dan ook blijk gegeven van een grote economische slagkracht. Een slagkracht die toe te schrijven is aan een

ondernemingsmodel dat perfect op de realiteit van de markt is afgestemd, aan een gediversifieerd en flexibel

productiepark met een uitermate hoge beschikbaarheidsgraad, aan een commercieel beleid dat aan de 

verwachtingen van haar klanten tegemoetkomt en, ten slotte, aan blijvende inspanningen op het vlak van

productiviteitsverbetering en kostenbeheersing.

Onderzoek en ontwikkeling is afgestemd op de vrijgemaakte markt.

De onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van Electrabel spitsen zich toe op twee domeinen. Enerzijds komt

Electrabel haar klanten tegemoet met nieuwe producten en diensten die de verkoop van energie verrijken.

Anderzijds draagt het onderzoek naar technische en milieu-efficiëntie intern in belangrijke mate bij tot haar

competitiviteit op de geliberaliseerde markt. Laborelec is het technisch wetenschappelijk competentiecentrum

van de onderneming.

In 2004 heeft Electrabel de toekomst voorbereid.

Alleen al voor het Europa van de 15 worden de behoeften aan nieuwe productiemiddelen tegen 2030 op 

600 000 MW geraamd. Electrabel wil haar status van vooraanstaand energiebedrijf kracht bijzetten en is dan

ook van plan om op dit vlak een belangrijke rol te spelen.

Eind 2004 heeft de Raad van bestuur de strategische oriënteringen voor de jaren 2005-2009 vastgelegd.

Tegen 2009 streeft de onderneming naar een productiecapaciteit van 35 000 MW en een verkoop van 

200 TWh. Uitgaande van een stabiele situatie op de Belgische markt ten opzichte van vandaag, komt dit 

in werkelijkheid neer op een sterke groei in productiemiddelen en in verkochte volumes buiten België, tussen 

nu en 2009. Gelet op de troeven van de onderneming en de projecten die haar teams momenteel bestuderen,

zijn dit ambitieuze maar realistische doelstellingen.

Electrabel ontwikkelt in dezelfde lijn haar Europese commerciële activiteiten. In de eerste plaats valoriseert de

onderneming de flexibiliteit van haar portefeuille door de groothandelsverkoop en de verkoop aan haar 

eindklanten continu tegen elkaar af te wegen. Vervolgens heeft Electrabel voor elk klantensegment – grote

industrie, professionele en huishoudelijke klanten – een specifieke benadering uitgewerkt, met één rode

draad: het aanreiken van concrete oplossingen die beantwoorden aan de specifieke energiebehoeften van 

de klant.

In Europa worden meer en meer klanten zich er van bewust dat het inkopen van energie op een grotere schaal

voordelen biedt. Electrabel speelt dan ook in op die behoefte en op de ‘cross-selling’ opportuniteiten die zich

aanbieden. In 2004 telt Electrabel 47 klanten aan wie zij energie levert voor twee of meer van hun Europese

vestigingen, dit voor een totaal van 18 TWh.

021

EL
EC

TR
A

B
EL

 2
00

4 
JA

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 M

A
R

K
A

N
TE

 O
N

TW
IK

K
EL

IN
G

EN



Samenvatting van de geconsolideerde resultaten

In miljoenen EUR, behoudens andersluidende vermelding 2004 2003 Verschil in %

GECONSOLIDEERDE OMZET 12 148 10 845 12,0

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN AAN 100 %
Bedrijfsresultaat 914 588 55,4
Financieel resultaat 80 126 -36,2
Lopend resultaat van de ondernemingen waarop 
vermogensmutatie is toegepast (vóór belastingen) 449 554 -18,9
Lopend resultaat 1 443 1 268 13,8
Uitzonderlijk resultaat -77 147 -
Resultaat van het boekjaar vóór belastingen 1 366 1 415 -3,5
Belastingen op het resultaat 1 -307 -290 5,6
Resultaat van het boekjaar na belastingen 1 059 1 125 -5,8

Netto lopend resultaat 2 1 133 999 13,4
Netto uitzonderlijk resultaat 2 -74 126 -

EBIT 3 1 376 1 169 17,7
EBITDA4 2 167 2 060 5,2

GECONSOLIDEERDE THESAURIEBEWEGINGEN
Cashflow 5 1 760 1 856 -5,1
Netto-investeringen (- = uitgaven) 252 -873 -
Nettofinanciering (- = terugbetalingen) -774 -424 82,6

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN IN AANDEEL 
VAN DE GROEP
Resultaat van het boekjaar 945 1 007 -6,2

Netto lopend resultaat 1 019 882 15,5
Netto uitzonderlijk resultaat -74 125 -

RESULTATEN PER AANDEEL 6 – in EUR
Netto lopend resultaat (aandeel van de Groep) 18,57 16,13 15,1
Resultaat van het boekjaar (aandeel van de Groep) 17,22 18,41 -6,5
Cashflow na belastingen 32,07 33,93 -5,5
Brutodividend 15,76 15,00 5,1

1 Inclusief het aandeel van de Groep in de belastingen van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast, hetzij 25 miljoen euro in 2004 
en 64 miljoen euro in 2003.

2 Na toewijzing van de belastingen aan de betrokken resultaatbestanddelen.
3 EBIT = bedrijfsresultaat vermeerderd met de dividenden ontvangen van de niet-geconsolideerde ondernemingen en met het aandeel in het resultaat

van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast. 
4 EBITDA = EBIT vóór afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen.
5 Cashflow = nettoresultaat vóór afschrijvingen, voorzieningen, waardeverminderingen en meer- of minderwaarden.
6 Op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen voor elke periode, hetzij 54 878 197 in 2004 en 54 697 196 in 2003.

Financiële toestand – per 31 december 2004
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Consolidatiekring

De enige belangrijke wijziging die zich sinds 2003 in de consolidatiekring heeft voorgedaan, houdt verband

met CNR (Compagnie Nationale du Rhône) waarin de Groep tussen juni en december 2003 een deelneming

van 47,88 % had verworven. Na bijkomende aankopen van aandelen werd die deelneming in 2004 naar

49,95 % opgetrokken. Ze verleent de Electrabel-groep 48,08 % van de stemrechten.

Daarnaast heeft de verkoop in 2004 van de onderneming Aquinter aan TMVW, een intercommunale voor

waterdistributie, tot een omzetdaling van 23 miljoen euro geleid. Deze operatie had echter geen betekenisvolle

impact op het netto lopend resultaat.

Omzet

De omzet van de Groep over 2004 bedraagt 12 148 miljoen euro, dat is een stijging met 12 % in vergelijking

met 2003. Hij kan als volgt worden uitgesplitst:

In miljoenen EUR 2004 2003 Verschil in %

Verkoop van elektriciteit aan de eindklant 6 653 5 842 13,9
Benelux 1 4 994 4 251 17,5
Europa buiten de Benelux 1 659 1 591 4,2
Verkoop van aardgas aan de eindklant 1 614 1 359 18,8
Benelux 1 540 1 298 18,6
Europa buiten de Benelux 74 61 22,4
Groothandelsverkoop (‘wholesale’) van elektriciteit 
en brandstoffen 1 1 773 1 217 45,7
Diensten 2 en diversen 2 108 2 427 -13,1

OMZET 12 148 10 845 12,0

1 Aangezien de leveringen aan welbepaalde tegenpartijen (verdelers in Nederland) voortaan bij de groothandelsverkoop worden ondergebracht, 
werden de verkoopcijfers van 2003 ten belope van 93 miljoen euro aangepast om vergelijkingen mogelijk te maken.

2 Hoofdzakelijk voor rekening van de netbeheerders in België.

Elektriciteit

De omzet in België is met 745 miljoen euro toegenomen. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de gelei-

delijke liberalisering van de markt: de omzet omvat immers de verkoop aan de vrijgemaakte marktsegmenten

(huishoudelijke en professionele klanten) die sinds 2002 geleidelijk aan in de plaats treedt van leveringen van

primaire energie aan de verdelers (intercommunales). Die evolutie komt niet tot uiting in de bedrijfsresultaten

omwille van het feit dat de kosten die met de commercialisering van deze verkoop gepaard gaan, niet langer

aan de distributie-intercommunales worden doorgerekend (zie verderop). 

In Nederland en in het Groothertogdom Luxemburg is de omzet stabiel gebleven, ondanks een lichte terugval

van de verkoop (-0,5 TWh).

Wanneer de wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de omzetgroei buiten de

Benelux 4,7 %.

Aardgas

De omzet laat een aanzienlijke stijging optekenen aangezien Electrabel, net zoals bij elektriciteit, voortaan

rechtstreeks en niet langer via de gemengde intercommunales aan de vrijgemaakte eindverbruikers levert. 

Dit positieve effect werd ietwat tenietgedaan door de lagere gemiddelde prijs van het ingevoerde aardgas 

tijdens de eerste drie trimesters van het jaar.



Dienstverleningen

De omzet uit dienstverleningen, die hoofdzakelijk technische dienstverleningen voor rekening van de netbe-

heerders omvatten, is met 319 miljoen euro gedaald, voornamelijk als een gevolg van de toegenomen 

liberalisering van de Belgische en Nederlandse markten. De commercialiseringskosten voor energie op de 

vrijgemaakte marktsegmenten in België worden immers geleidelijk aan niet langer in rekening van de 

distributie-intercommunales gebracht. In Nederland worden de toegangs- en gebruikskosten van de netten 

voortaan rechtstreeks door de netbeheerders aan de klant gefactureerd, en niet langer door tussenkomst van

entiteiten van de Groep. 

Lopend resultaat

Het lopend resultaat (aan 100 %) bedraagt 1 443 miljoen euro. Rekening houdend met de belastingen

bedraagt het netto lopend resultaat 1 133 miljoen euro, of een stijging met 13,4 % ten opzichte van 2003.

In miljoenen EUR 2004 2003 Verschil in %

EBITDA (OPERATIONELE CASHFLOW) 2 167 2 060 5,2
Benelux 1 896 1 850 2,5
Productie en verkoop van energie 1 1 493 1 323 12,8
Elektriciteitstransport in België 2 62 82 -24,7
Distributie in België 3 341 445 -23,5
Europa buiten de Benelux 4 271 210 29,0

Afschrijving van de consolidatieverschillen -60 -60 0,4
Andere afschrijvingen en waardeverminderingen -461 -405 13,8
Voorzieningen voor risico’s en kosten -270 -426 -36,7

EBIT (BEDRIJFSRESULTAAT) 1 376 1 169 17,7
Kosten van de schulden -162 -162 0,3
Andere financiële elementen 5 229 261 -12,1

LOPEND RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 1 443 1 268 13,8
Belastingen op het lopend resultaat 6 -310 -269 15,4

LOPEND RESULTAAT NA BELASTINGEN 1 133 999 13,4

1 Productie, verhandeling (‘trading’) en commercialisering van energie en bijbehorende producten bestemd voor het vrijgemaakte marktsegment alsook
voor de distributienetbeheerders.

2 Deelneming in de resultaten van de federale transportnetbeheerder (ESO/Elia).
3 Deelneming in de resultaten van de geassocieerde intercommunales (beheer van de gewestelijke transportnetten en energieleveringen aan het nog

niet vrijgemaakte marktsegment).
4 Productie en verkoop van energie in Duitsland, Polen, Hongarije, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.
5 Inclusief de opbrengsten uit het thesauriebeheer en de kosten van instrumenten voor financieel risicobeheer.
6 Inclusief de belastingen van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast.

Het bedrijfsresultaat, vóór afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen (EBITDA), is globaal 

gestegen met 5,2 %. Dit resultaat omvat onder meer een eenmalig dividend van 71 miljoen euro, in 2004 

uitgekeerd door NEA, een onderneming die de Nederlandse elektriciteitsproducenten groepeert en die, naast

andere activiteiten, de grote transportnetten van dit land in eigendom aanhield vóórdat deze aan de overheid

werden afgestaan.

Dit element buiten beschouwing gelaten, is de operationele cashflow van de energieproductie en -verkoop in

de Benelux met 99 miljoen euro gestegen, wat vooral toe te schrijven is aan de algemene prijsstijging van

elektriciteit op de markt en de terugwinning van een groot gedeelte van de verkoopmarges op energie binnen

de marktsegmenten die sinds 1 juli 2003 voor de vrije mededinging zijn opengesteld. Deze marges werden tot

dan gerealiseerd door de distributie-intercommunales, wat overigens de daling van de inkomsten voortkomend uit

diezelfde intercommunales verklaart.

024

EL
EC

TR
A

B
EL

 2
00

4 
JA

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 F

IN
A

N
C

IË
LE

 T
O

ES
TA

N
D

 



Ook de verdere ontwikkeling van synergieën in het beheer van de productieparken en van de portfolio 

van bevoorradingscontracten tussen België en Nederland, evenals de gerealiseerde bezuinigingen via de 

rationaliseringsprogramma’s in deze beide landen hebben het effect van het verloren marktaandeel in 

het Belgische ‘retail’-segment mee gecompenseerd. Dit marktaandeel, dat eind 2003 op 76 % werd geraamd,

is immers per 31 december 2004 naar 70 % teruggevallen. 

Buiten de Benelux is de operationele cashflow over 2004 met 61 miljoen euro toegenomen (62 miljoen euro

exclusief wisselkoerseffecten). Deze gunstige evolutie is toe te schrijven aan een verbetering van de marges in

Duitsland en aan de verdere ontwikkeling van de activiteiten in Italië en in Frankrijk.

De afschrijvingen en waardeverminderingen zijn in vergelijking met het vorige boekjaar met 56 miljoen

euro toegenomen. De Groep heeft immers aanzienlijke waardeverminderingen geboekt op haar handelsvor-

deringen om rekening te houden met de kredietrisico’s eigen aan de levering van energie aan Belgische 

marktsegmenten die geleidelijk aan worden opengesteld.

In 2004 zijn de nettotoevoegingen aan de voorzieningen voor risico’s en kosten met 156 miljoen euro

afgenomen. De voorziening voor pensioenverplichtingen moest in 2003 met 50 miljoen euro worden 

verhoogd, terwijl er in 2004 een besteding van 18 miljoen euro kon worden geboekt. Bovendien werden de

toevoegingen aan de voorzieningen voor de ontmanteling van nucleaire productie-installaties en de behan-

deling van bestraalde splijtstoffen naar beneden herzien om rekening te houden met een uitzonderlijke 

aanpassing van deze voorzieningen met ingang van 1 januari 2004 (zie verderop bij het uitzonderlijk resultaat). 

De kosten van financiële schulden (162 miljoen euro) zijn in 2004 stabiel gebleven. Het saldo van het 

financieel resultaat bestaat in het bijzonder uit inkomsten uit de nettothesaurie die het hele boekjaar door

ruimschoots positief is gebleven, alsook uit wisselkoersverschillen die minder gunstig dan in 2003 zijn 

uitgevallen.

De belastingen op het lopend resultaat zijn in vergelijking met vorig boekjaar met 41 miljoen euro 

toegenomen. Deze stijging (+15,4 %) weerspiegelt voornamelijk de evolutie van het lopend resultaat voor

belastingen. 

Uitgedrukt in aandeel van de Groep bedraagt het netto lopend resultaat 1 019 miljoen euro in 2004 tegen-

over 882 miljoen euro in 2003, wat op een stijging met 15,5 % neerkomt. Het aandeel van derden in het

netto lopend resultaat (114 miljoen euro) is in vergelijking met 2003 met 2,8 % afgenomen.

Uitzonderlijk resultaat

Het uitzonderlijk resultaat van het boekjaar bedraagt -77 miljoen euro (zowel aan 100 % als in aandeel 

van de Groep). Rekening houdend met de uitzonderlijke belastingen bedraagt het uitzonderlijk resultaat 

-74 miljoen euro tegenover 126 miljoen euro (125 miljoen euro in aandeel van de Groep) in 2003.

In het kader van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van

de kerncentrales en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen in deze centrales, werden de door de Groep

gevormde voorzieningen aangepast in overeenstemming met de principes zoals goedgekeurd door het 

onafhankelijk Opvolgingscomité dat in 2004 in uitvoering van deze wet was opgericht. De aanpassingen

vloeien voort uit een herziening van enkele berekeningsparameters, waaronder vooral de actualiserings-

percentages die naar beneden werden herzien, alsook, voor wat de ontmanteling van de installaties betreft,

de onmiddellijke erkenning van de totale actuele waarde van de toekomstige uitgaven, daar waar de 

voorzieningen in het verleden op progressieve wijze werden gevormd. Deze aanpassingen zijn op 1 januari

2004 in werking getreden en hebben zich in een uitzonderlijke kost van 233 miljoen euro vertaald.
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Voorts was er een herziening van het aandeel van de Groep in de geraamde kosten van bovenwettelijke 

pensioenen en gelijksoortige voordelen voor personeelsleden die diensten voor rekening van de Belgische

distributienetbeheerders verstrekken, en wel om rekening te houden met de evoluties die voortvloeien uit de

herstructurering van de sector na de openstelling van de markt. Deze herziening leidde tot een nettokost van

19 miljoen euro.

Deze uitzonderlijke kosten werden gedeeltelijk gecompenseerd door een boeking van 144 miljoen euro aan

meerwaarden op portefeuille, waaronder voornamelijk een resultaat van 120 miljoen euro op de verkoop van

vrijwel het volledige aandelenpakket van de Groep in Total en een terugneming van een waardevermindering

van 15 miljoen euro op de deelneming in Union Fenosa.

Het saldo van het netto uitzonderlijk resultaat wordt gevormd door verscheidene terugnemingen van afschrij-

vingen en voorzieningen, alsook door de fiscale effecten die met deze verschillende elementen verband 

houden.

Ter herinnering: het uitzonderlijk resultaat in 2003 bestond hoofdzakelijk uit de geboekte meerwaarde op de

verkoop van de deelneming in Iberdrola (60 miljoen euro), alsook uit een positief resultaat van 61 miljoen euro

dat geboekt werd op de activa die de Groep – rechtstreeks of onrechtstreeks – in Telenet aanhield, als een

gevolg van de financiering met het oog op de integrale overname van de kabeldistributieactiviteiten van de

Vlaamse gemengde intercommunales.

Geconsolideerd nettoresultaat 

Rekening houdend met deze uitzonderlijke elementen bedraagt het geconsolideerd nettoresultaat aan 100 %

1 059 miljoen euro in 2004 tegenover 1 125 miljoen euro in 2003, dat is een daling met 5,8 %. De stijging

van het lopend resultaat (175 miljoen euro) wordt immers meer dan tenietgedaan door de daling van 

het uitzonderlijk resultaat (-224 miljoen euro), terwijl ook de belastingen met 17 miljoen euro zijn toege-

nomen. In aandeel van de Groep bedraagt het geconsolideerd nettoresultaat 945 miljoen euro tegenover 

1 007 miljoen euro in het vorige boekjaar, wat op een daling met 6,2 % neerkomt.

Geconsolideerde balans

Samenvatting van de geconsolideerde balans

In miljoenen EUR 2004 2003 Verschil

Vaste activa 12 119 12 289 -170
Vlottende activa 10 376 10 951 -575
Totaal van de activa 22 495 23 240 -745

Eigen vermogen 5 282 5 179 103
Belangen van derden 1 507 1 846 -339
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 5 952 5 579 373
Schulden 9 754 10 636 -882
Totaal van de passiva 22 495 23 240 -745

De balans wordt voorgesteld na resultaatbestemming.
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Vaste activa

De belangrijkste bewegingen die de vaste activa van de Groep in 2004 hebben beïnvloed, kunnen als volgt

worden samengevat:

In miljoenen EUR

Immateriële vaste activa (inclusief oprichtingskosten) 47

Goodwill bij verwerving -92
Toetredingen tot de consolidatiekring 1 -32
Afschrijvingen van het boekjaar -60

Materiële vaste activa 101
Investeringen 2 470
Desinvesteringen (in boekwaarde) -94
Toevoegingen aan de afschrijvingen van het boekjaar -348
Kringschommelingen (in boekwaarde) 19
Omrekeningsverschillen van deviezen 54

Financiële vaste activa (inclusief vorderingen) -226
Investeringen 3 63
Desinvesteringen 4 -591
Waardeverminderingen (inclusief terugnemingen) 12
Kringschommelingen, overboekingen en diversen 290

TOTAAL BEWEGING -170

1 Nettodaling, voornamelijk ingevolge de definitieve toewijzing van de geconstateerde verschillen op Polaniec, Tirreno Power en CNR aan de overige
activa en passiva.

2 Waarvan 418 miljoen euro in de bouw en modernisering van installaties voor elektriciteitsproductie. 
3 Hoofdzakelijk CNR.
4 Terugbetalingen van leningen en verkoop van effecten.

Vlottende activa

De daling van de vlottende activa in 2004 (-575 miljoen euro) vloeit voornamelijk voort uit de evolutie van de

thesaurie van de Groep die met 680 miljoen euro is afgenomen. Deze daling is voor 383 miljoen euro toe te

schrijven aan de verkoop van de Total-aandelen en moet parallel worden afgewogen tegen de vermindering

van de kortlopende financiële schulden aan de passiefzijde van de balans met 756 miljoen euro.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de Groep is in 2004 als volgt geëvolueerd:

In miljoenen EUR

Eigen vermogen per 31 december 2003 5 179

Verhoging van het kapitaal en van de uitgiftepremies 29
Schommeling van herwaarderingsmeerwaarden, consolidatieverschillen 
en omrekeningsverschillen -4
Geconsolideerde winst van het boekjaar (aandeel van de Groep) 945
Door Electrabel N.V. uit te keren dividenden en tantièmes -867

Eigen vermogen per 31 december 2004 5 282

De verhoging van het kapitaal en van de uitgiftepremies is het gevolg van de beslissing die de Raad van bestuur

op 10 oktober 2003 heeft genomen teneinde het personeel van Electrabel en van enkele dochteronder-

nemingen toe te laten om, overeenkomstig de statutaire bepalingen met betrekking tot het toegestane kapitaal,

in de onderneming te investeren. Deze operatie gebeurde in twee fases: december 2003 en februari 2004.

Na afloop van de eerste inschrijvingsperiode werd er op 22 070 aandelen ingeschreven voor een totaalbedrag

van 4 miljoen euro. Tijdens de tweede inschrijvingsperiode werden er 158 931 bijkomende aandelen 

onderschreven voor een bedrag van 29 miljoen euro. Na afloop van deze operatie bedraagt het saldo van het 

toegestane kapitaal 243 miljoen euro.
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Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Globaal zijn de voorzieningen voor risico’s en kosten van 5 517 miljoen euro in 2003 naar 5 844 miljoen euro per

einde 2004 geëvolueerd, dat is een stijging met 327 miljoen euro. De voorzieningen voor pensioenverplichtingen

werden ten belope van 153 miljoen euro aangesproken ter dekking van een uitzonderlijke premie van hetzelfde

bedrag die aan de pensioenfondsen werd betaald. De voorzieningen voor de nucleaire productie-installaties 

(ontmanteling en beheer van de splijtstofcyclus) stegen globaal met 522 miljoen euro, in het bijzonder onder invloed

van de opwaartse aanpassing van 233 miljoen euro die in het uitzonderlijk resultaat werd geboekt. De voor-

zieningen voor de ontmanteling van de niet-nucleaire sites werden eveneens naar boven herzien (+35 miljoen euro),

onder meer om rekening te houden met de steeds hogere milieu-eisen die aan de Groep worden gesteld. Ten 

slotte werden de voorzieningen voor herstructureringen en andere uitgaven in verband met de openstelling van

de markt ten belope van 52 miljoen euro aangewend.

Schulden

De financiële schuldenlast van de Groep is met 1 250 miljoen euro afgenomen. De netto schuldenlast, 

daarentegen, blijft niet alleen negatief maar neemt met 570 miljoen euro toe.

In miljoenen EUR 2004 2003 Verschil 

Financiële schulden 2 723 3 973 -1 250
Op lange termijn 1 446 1 206 240
Op lange termijn die binnen het jaar vervallen 124 858 -734
Op korte termijn 1 153 1 909 -756

Geldbeleggingen en liquide middelen -4 716 -5 396 680

NETTO SCHULDENLAST -1 993 -1 423 -570

De schulden op lange termijn zijn afgenomen na de terugbetaling van de, in Total-aandelen converteerbare, lening

die in 2004 is vervallen. Deze daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door het aanspreken van nieuwe kredietlijnen

op lange termijn. De schulden op korte termijn bestaan hoofdzakelijk uit bancaire voorschotten en ‘handelspapier’.

De financiële schulden van de Groep, waarvan 42 % vastrentend is (tegenover 52 % per einde 2003), zijn nog

altijd overwegend in euro uitgedrukt. Hun gemiddelde looptijd bedraagt 2,5 jaar tegenover 2 jaar per 31 december

2003. Het gemiddelde kostenpercentage van de schulden is onveranderd gebleven en bedraagt 4,2 %.

De thesaurie van de Groep wordt op een gecentraliseerde wijze beheerd door Electrabel Finance and Treasury

Management, een Luxemburgs bijhuis van Electrabel N.V.

Risico’s van de markt en financiële instrumenten

De Electrabel-groep gebruikt financiële instrumenten om de risico’s inzake de schommelingen van de intrest-

voeten, de wisselkoersen en de energieprijs in te dekken. Deze instrumenten worden gebruikt voor het indekken

van activa, passiva of thesauriebewegingen.

De blootstelling van de Groep aan de schommelingen van de marktprijzen van elektriciteit en aardgas wordt

op een gecentraliseerde manier beheerd door het gebruik van vaste of optionele afgeleide producten, op de

georganiseerde markten (beurzen) of na gemeen overleg.

De blootstelling op het vlak van energietrading wordt voortdurend afgewogen en beheerd overeenkomstig de

grenzen en het beheersbeleid vastgelegd door de Algemene directie.

Een gedeelte van de investeringen van de Groep in deviezen die niet tot de eurozone behoren, wordt ingedekt

door gebruik te maken van financieringen in dezelfde munteenheid.



De Groep gebruikt ook dekkingsinstrumenten (swaps van intrestvoeten, enz.) om haar blootstelling aan risico’s

van intrestvoeten te verminderen en de structuur tussen vaste en variabele intrestvoeten van haar schulden te

optimaliseren. Rekening houdend met deze indekkingen, hebben 42 % van de financieringen een vaste

intrestvoet (tegen 52 % eind 2003).

De blootstelling van de Groep aan kredietrisico’s wordt, zo nodig, beperkt door het verkrijgen van krediet- en

garantiebrieven. Voor trading zijn de kredietgrenzen vastgelegd in functie van de beoordeling van de 

tegenpartijen. Schuldvergelijkingsovereenkomsten (‘netting agreements’) vullen deze beschikking aan.

Tabel van de geconsolideerde thesauriebewegingen

In miljoenen EUR 2004 2003 Verschil 

Cashflow  1 760 1 856 -96
Evolutie van de behoefte aan bedrijfskapitaal -310 111 -421
Uitgekeerde dividenden -953 -903 -50
Nettosaldo van de operaties 497 1 064 567

Investeringen -573 -1 307 734
Desinvesteringen (verkopen) 825 434 391
Nettosaldo van de investeringen 252 -873 1 125

Kapitaalwijzigingen -296 -50 -246
Nieuwe leningen en terugbetalingen -478 -374 -104
Nettosaldo van de financiering -774 -424 -350

Kringschommelingen en wisselkoersverschillen 101 46 55

SALDO = NETTO THESAURIEBEWEGING 1 76 -187 263

1 Geldbeleggingen, liquide middelen en financiële schulden op korte termijn.

Samenvatting van de maatschappelijke resultaten van Electrabel N.V.

In miljoenen EUR, behoudens andersluidende vermelding 2004 2003 Verschil in %

Omzet 8 616 7 523 14,5
Bedrijfsresultaat 728 678 7,3
Financieel resultaat 443 499 -11,2
Bruto lopend resultaat 1 171 1 177 -0,5
Belastingen -142 -184 -22,5
Netto lopend resultaat 1 029 993 3,5
Uitzonderlijk resultaat 1 -73 1 074 -
Nettoresultaat van het boekjaar 956 2 067 -53,7
Transferten naar de belastingvrije reserves 1 5 -1 082 -
Te bestemmen winst 961 985 -2,4

Nettoresultaat per aandeel – in EUR 17,42 37,79 -53,9
Netto lopend resultaat per aandeel – in EUR 18,74 18,16 3,2

1 De opsplitsing-fusie van CPTE had een belangrijke meerwaarde doen ontstaan die grotendeels met de belastingvrije reserves van die onderneming
overeenstemde. Deze reserves moesten binnen de overnemende vennootschap opnieuw worden gevormd.

Winstverdeling

In EUR 2004 2003

Brutodividend van het boekjaar 15,7600 15,0000
Nettodividend van het boekjaar 11,8200 11,2500
Nettodividend met VVPR-strip 13,3960 12,7500

Aantal dividendgerechtigde aandelen 54 878 197 54 697 196
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De te bestemmen winst van Electrabel N.V. bedraagt 961 miljoen euro.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om een bedrag van 75 miljoen euro aan de

beschikbare reserve toe te voegen en het over te dragen resultaat met 18 miljoen euro te verhogen. Indien dit voor-

stel wordt aanvaard, kan een nettodividend van 11,82 euro per aandeel worden uitgekeerd aan de aandeelhouders,

dat is een verhoging met 5,07 % in vergelijking met het nettodividend van het boekjaar 2003. Het nettodividend voor

aandelen vergezeld van een VVPR-strip, die recht geeft op de verminderde roerende voorheffing van 15 %, zal in dat

geval 13,396 euro bedragen.

Internationale boekhoudnormen

In de loop van 2004 heeft de Groep zich verder op de omschakeling naar de internationale IFRS-boekhoudnormen

voorbereid. De financiële informatie over de geconsolideerde resultaten van het boekjaar 2005, met inbegrip van de

halfjaarlijkse resultaten, zal overeenkomstig de bepalingen van dit nieuwe boekhoudkundige referentiekader worden

opgesteld en bekendgemaakt. Om een pertinente vergelijking met de resultaten van 2004 mogelijk te maken, werd

er een geconsolideerde openingsbalans, afgesloten per 1 januari 2004, overeenkomstig de nieuwe normen opgesteld.

De toepassing van de IFRS-normen op de financiële toestand per 1 januari 2004 leidt tot een daling van het 

geconsolideerde eigen vermogen met 26 miljoen euro, zonder impact op de financiële schuldenlast van de Groep. 

De gekozen opties voor de omschakeling naar het IFRS-referentiekader, de aangenomen boekhoudmethodes, de 

openingsbalans per 1 januari 2004, de rekeningen over het boekjaar 2004 alsook de vereiste afstemmingen op de

rekeningen die volgens de Belgische normen zijn opgesteld, worden uitvoerig toegelicht in een brochure die een

onlosmakelijk bestanddeel van het voorliggende jaarverslag uitmaakt.

Bezoldiging van het College van commissarissen

De bezoldiging van het College is vastgesteld op 141 750 euro per jaar, niet geïndexeerd, voor de certificering van de

maatschappelijke jaarrekening van Electrabel. Zij bedraagt 375 000 euro voor de certificering van de geconsolideerde

jaarrekening. Naast deze bedragen zijn in 2004, voor de Electrabel-groep, erelonen toegekend voor een bedrag 

van 1 959 250 euro, hetgeen hoofdzakelijk te maken heeft met de invoering van de IAS/IFRS-normen en met de 

versterking van de audit-verplichtingen. 

Vooruitzichten

Op de vrijgemaakte markt van de Benelux geldt Electrabel nu als een marktspeler waar niemand omheen kan, zowel

in termen van marktaandeel als van kwaliteit van haar producten en diensten. In België, waar met 2004 ook het 

eerste volledige boekjaar op een voortaan sterk vrijgemaakte markt werd afgesloten, is en blijft de positie van de

Groep in hoge mate afhankelijk van een uitermate complex en onvoorspelbaar institutioneel en regelgevend kader. 

Ze staat er ook toenemend bloot aan groeiende interacties tussen de nationale markt en de markten van de 

omringende landen. De geleidelijke totstandkoming van een echte Europese energiemarkt gaat evenwel gepaard met

nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, maar terzelfder tijd ook met bijkomende risico’s. 

De Groep heeft al overtuigend bewezen dat ze in staat is om dergelijke opportuniteiten aan te grijpen, met inacht-

neming van dwingende rentabiliteitscriteria maar ook in het kader van een langetermijnvisie waarin duurzame 

ontwikkeling centraal staat. Ze zal haar productiepark en bevoorradingsbronnen dan ook op een gediversifieerde en

evenwichtige wijze blijven ontwikkelen en vernieuwen, en zich terzelfder tijd verzekeren van een klantenbestand dat haar

in staat stelt om haar technische knowhow en de levering van kwaliteitsdiensten optimaal te valoriseren. Ze beschikt daar-

toe over medewerkers van wie de vakbekwaamheid buiten kijf staat, alsook over een solide financiële onderbouw die

door de beursgang van een aanzienlijk gedeelte van haar deelneming in Elia bijkomend zal worden verstevigd.

De evolutie van de marktprijzen voor elektriciteit, alsook voor aardgas en andere brandstoffen, zal uiteraard één van

de belangrijkste factoren zijn die de evolutie van de toekomstige resultaten zullen bepalen.

Brussel, 4 maart 2005

De Raad van bestuur



Corporate governance – toestand op 04.03.2005

Op het vlak van corporate governance heeft Electrabel de werkzaamheden van de Commissie

Corporate governance van nabij opgevolgd. Deze instantie werd opgericht op initiatief van het

Verbond van Belgische Ondernemingen, Euronext Brussels en de Commissie voor het bank-, 

financie- en assurantiewezen en heeft de bestaande aanbevelingen, op Belgisch en Europees niveau,

inzake corporate governance geactualiseerd en in één enkele Code – de Belgische corporate

governance Code – gebundeld.

Op zijn vergadering van 28 september 2004 heeft de Raad van bestuur een werkgroep opgericht die 

de aangewezen maatregelen moet bestuderen teneinde de bestaande werkingsmodaliteiten binnen de 

vennootschap en haar organen aan te passen, daarbij rekening houdend met de beste praktijken, de boven-

genoemde Code, alsook de bijzonderheden van de vennootschap. Deze werkgroep is samengesteld uit drie

bestuurders: Jean-Pierre HANSEN, Lutgart VAN den BERGHE en Baron VANDEPUTTE.

Het corporate governance charter van Electrabel is in voorbereiding. Het is de bedoeling dit document in de loop

van het jaar 2005 te publiceren. Het charter zou, in het stadium van de huidige werkzaamheden waarvan de Raad

van bestuur regelmatig op de hoogte werd gebracht en waarmee hij ingestemd heeft, nadere gegevens 

moeten bevatten over de relaties met de aandeelhouders en in het bijzonder met de controleaandeelhouder, en

over de respectieve functies van de Raad, zijn voorzitter en de gedelegeerd bestuurder. Verder zal het charter ook

een herdefinitie bevatten van de taken van de organen buiten de Raad van bestuur, en meer bepaald het orgaan

dat belast is met het uitvoerend management. Wat de bepalingen met betrekking tot de bezoldigingen betreft, zal

de onderneming de aanbevelingen van de corporate governance Code toepassen.

De Raad van bestuur

Samenstelling 

De Raad van bestuur bestaat krachtens de statuten uit ten minste vijf leden die door de algemene vergade-

ring worden aangeduid. Ze blijven in functie voor een periode van maximaal zes jaar en kunnen door haar

worden ontslagen of herverkozen. 

Een intern reglement bepaalt dat het mandaat van de Voorzitter en van de leden van de Raad van bestuur een

einde neemt ten laatste op de algemene vergadering volgend op hun 70ste verjaardag. 

De Raad van bestuur heeft, op voorstel van het Bezoldigings- en benoemingscomité, een afwijking op de leef-

tijdsgrens toegekend ten gunste van Baron CROES, onafhankelijk bestuurder en Voorzitter van het Auditcomité.

Deze afwijking wordt verantwoord door het feit dat zijn knowhow en competenties in aanzienlijke mate bijdragen

tot de werkzaamheden van het Auditcomité waarvan hij sinds de oprichting in 2003 het voorzitterschap heeft

waargenomen.

De Raad van bestuur telt zeventien leden. 

Hij kent vijf categorieën van bestuursmandaten:

1. Zeven bestuurders zijn verbonden aan de controleaandeelhouder 

Gérard MESTRALLET, Voorzitter

Emmanuel van INNIS, Ondervoorzitter

Patrick BUFFET

Jean-Pierre DEPAEMELAERE             

Yvan DUPON          

Gérard LAMARCHE

Jacques LAURENT
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2. Twee bestuurders behoren tot het management 

Jean-Pierre HANSEN, Ondervoorzitter en Gedelegeerd bestuurder      

Xavier VOTRON

3. Twee bestuurders zijn verbonden met de gemeenten  

(waarmee Electrabel binnen de gemengde intercommunales geassocieerd is) 

Luc HUJOEL 

Geert VERSNICK 

4. Vier bestuurders zijn onafhankelijk

Baron CROES

Lutgart VAN den BERGHE

Baron VANDEPUTTE

Baron van GYSEL de MEISE

Deze vier bestuurders zijn als onafhankelijk aangeduid in de zin van artikel 524 van het Wetboek van

vennootschappen. Zij zullen voorafgaandelijk advies uitbrengen aan de Raad van bestuur over bepaal-

de beslissingen of verrichtingen waarbij een verbonden vennootschap betrokken is, met uitzondering

van een dochteronderneming – tenzij het gaat om gebruikelijke beslissingen of verrichtingen tegen

marktvoorwaarden of wanneer ze betrekking hebben op minder dan één procent van het geconsoli-

deerd nettoactief.

5. Twee overige bestuurders

Pierre DRION

Jean-Pierre RUQUOIS

Het secretariaat van de Raad van bestuur, evenals van de Comités die door de Raad zijn ingesteld (zie hierna),

wordt waargenomen door Patrick van der BEKEN (tot 04.03.2005: François DESCLÉE de MAREDSOUS).

Besluitvorming

De Raad van bestuur vergadert onder het voorzitterschap van zijn Voorzitter of, bij verhindering, van een

Ondervoorzitter of, bij ontstentenis van deze, van een bestuurder die door zijn collega’s wordt aangewezen.

De Raad van bestuur mag slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de meerderheid van zijn leden

aanwezig of vertegenwoordigd is; elke bestuurder mag ten hoogste twee van zijn collega's vertegenwoordigen.

Elke beslissing van de Raad van bestuur wordt bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegen-

woordigde leden genomen; bij staking der stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. In de praktijk

worden vrijwel alle beslissingen bij consensus genomen. 

Buiten deze statutaire bepalingen zijn er geen regels over de wijze van besluitvorming van de Raad van bestuur.  

Bezoldiging

Overeenkomstig artikel 32 van de statuten wordt maximaal één procent van de te bestemmen winst van het boek-

jaar ter beschikking gesteld van de Raad van bestuur om door hem onder zijn leden te worden verdeeld volgens

een door hem vastgesteld intern reglement.

Zoals in de voorgaande jaren heeft de Raad van bestuur de tantièmes vrijwillig beperkt tot 2 427 800 euro, een

stijging met 5 % in vergelijking met het vorige boekjaar. De tantièmes die toegekend worden aan bestuurders die

in de loop van het boekjaar worden benoemd of hun ontslag aanbieden, worden prorata temporis berekend. 

De Raad van bestuur kan een bijkomende vergoeding toekennen aan een bestuurder die bijzondere prestaties

levert aan de vennootschap. Een dergelijke vergoeding, in de vorm van een zitpenning, wordt toegekend aan de

leden van het Auditcomité en van het Bezoldigings- en benoemingscomité.

De ereleden ontvangen geen bezoldiging. 
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De vennootschap kende geen enkele lening toe aan de bestuurders, noch voordelen in natura, aandelenopties of

kredieten en voorschotten. De bestuurders voerden ook geen enkele ongewone transactie uit met de vennoot-

schap.

Werkzaamheden 

In de loop van het boekjaar 2004 is de Raad van bestuur acht maal samengekomen. Naast de uitoefening van

zijn klassieke toezichtfuncties heeft de Raad van bestuur de halfjaarlijkse rekeningen en de jaarrekeningen

vastgelegd, de budgetten goedgekeurd en de algemene vergaderingen van 2004 voorbereid. Tijdens elke

vergadering brengt de Gedelegeerd bestuurder verslag uit over de evolutie van de financiële toestand en van

de thesaurie, over de verkoop en over de exploitatieactiviteiten.

Andere belangrijke onderwerpen die in 2004 ter sprake zijn gekomen en/of waarover de Raad van bestuur

heeft beraadslaagd, zijn: 

- de evolutie van de Europese markten en de ontwikkelingsstrategie van Electrabel op die markten;

- de voltooiing van de studie over een eventuele overname van een aantal Europese activa van SUEZ-Tractebel;

- de investeringsdossiers met betrekking tot materiële en financiële activa;

- de informaticabeveiliging; 

- de CO2-problematiek;

- het onderzoek van de beursgang van Elia System Operator (ESO); 

- het omzettingsprogramma van de rekeningen in de IAS/IFRS-boekhoudnormen;

- de Belgische code inzake corporate governance;

- de goedkeuring van het reglement inzake gedelegeerde bevoegdheden en mandaten en de opeenvolgende

aanpassingen van dit document;

- de voorstellen tot benoeming in de Raad van bestuur en in het Uitvoerend comité;

- het ontslag en de benoeming van de Gedelegeerd bestuurder;

- de samenstelling van het College van commissarissen, na het ontslag van KPMG. 

In de loop van het voorbije boekjaar werd er een bijzondere informatievergadering ten behoeve van de 

bestuurders georganiseerd teneinde hen uitvoerig in te lichten over welbepaalde onderwerpen, zoals de evolutie

van het wettelijke en reglementaire kader en de weerslag van die evolutie op de organisatie van Electrabel.

Het aanwezigheidsquotum op de vergaderingen van de Raad bedraagt voor het afgelopen boekjaar 87 %. 

Uitvoerend comité 

Missie

De taken en bevoegdheden van het Uitvoerend comité worden vastgelegd door de Raad van bestuur. Zijn

hoofdopdracht bestaat in het voorbereiden van de vergaderingen en de beslissingen van de Raad van bestuur.

In het bijzonder kijkt dit Comité toe op een correcte rapportering aan de Raad van bestuur. Daarenboven is

het Uitvoerend comité een forum voor gedachtewisselingen over de activiteiten van Electrabel. 

Samenstelling

Het Uitvoerend comité bestaat uit acht leden. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Jean-Pierre HANSEN, Ondervoorzitter en Gedelegeerd bestuurder

Emmanuel van INNIS, Ondervoorzitter

Yvan DUPON, Bestuurder

Alain JANSSENS, Gedelegeerd bestuurder van Distrigas

Jacques LAURENT, Bestuurder

Robert-Olivier LEYSSENS, Directeur-generaal Financiën 

Walter PEERAER, Directeur-generaal Strategie, Communicatie, Administratie 

Xavier VOTRON, Directeur-generaal Productie, Distributie, IT

Het Comité wordt voorgezeten door Jean-Pierre HANSEN.
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Bezoldiging

De emolumenten van de leden van het Uitvoerend comité worden vastgelegd door de Raad van bestuur.

Werkzaamheden

In de loop van het boekjaar 2004 heeft het Uitvoerend comité tien maal vergaderd. 

Het aanwezigheidsquotum op de vergaderingen van het Comité bedraagt voor het afgelopen boekjaar 94 %. 

Auditcomité

Missie

De Raad van bestuur heeft in 2003 een Auditcomité opgericht. Dit Comité staat de Raad van bestuur bij in

het nazicht van de rekeningen en de budgetcontrole, de opvolging van de auditwerkzaamheden, het onder-

zoek naar de betrouwbaarheid van de financiële informatie, de organisatie en het toezicht op de interne 

controle, evenals de opvolging van de opdrachten die door het College van commissarissen worden uitge-

voerd. Het Auditcomité brengt de Raad regelmatig verslag uit over zijn activiteiten.

De Raad van bestuur heeft een intern reglement goedgekeurd dat algemene principes vastlegt met betrek-

king tot de opdracht, de bevoegdheidsgebieden en de werking van het Auditcomité. 

Samenstelling

De leden van het Comité worden door de Raad van bestuur aangeduid. De samenstelling is als volgt: 

Baron CROES, Voorzitter

Jacques LAURENT

Jean-Pierre RUQUOIS

Werkzaamheden

Het Auditcomité heeft in 2004 zes maal vergaderd. De belangrijkste punten die tijdens het afgelopen boekjaar

aan bod kwamen, zijn: 

- het activiteitenverslag 2003 van de interne audit, alsook het interventieplan van de interne audit voor

2004;

- de organisatie van de interne audit en de opleiding van auditors;

- het onderzoek van de jaarrekeningen per 31 december 2003; 

- het onderzoek van de halfjaarrekeningen per 30 juni 2004;

- de aanbevelingsbrief (Management Letter) van de Commissarissen aan het management voor het boekjaar

2003, met het antwoord van het management;

- de pensioenverbintenissen van de onderneming, de financieringstechnieken, de boekhoudkundige ver-

werking van die verbintenissen en, ten slotte, de dekking van diezelfde verbintenissen voor het personeel

van de Belgische ondernemingen van de Groep;

- de tradingproblematiek: de benadering, de controle, de opvolging van de verbeteringsmaatregelen zoals

aanbevolen door het departement Interne audit, de begrenzing van verbintenissen; 

- de vorderingsstaat van de invoering van de IAS/IFRS-boekhoudnormen die op 1 januari 2005 van kracht

zijn geworden;

- de belangrijkste lopende geschillen;

- de Europese milieuproblematiek;

- de algemene informatiebeveiliging;

- de samenstelling van het College van commissarissen, na het ontslag van KPMG.

De Commissarissen hebben verscheidene vergaderingen bijgewoond en hebben telkens advies en/of verslag

kunnen uitbrengen over de bestudeerde problemen. 
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Bezoldigings- en benoemingscomité 

Missie

Dit comité, in 2003 door de Raad van bestuur opgericht, buigt zich over het algemene bezoldigings- en

benoemingsbeleid van de onderneming. 

De taken van het comité werden door de Raad vastgelegd op zijn vergadering van 27 februari 2004.

Samenstelling

De leden van het comité worden door de Raad van bestuur aangeduid. De samenstelling is als volgt: 

Jean-Pierre HANSEN, Voorzitter

Pierre DRION

Emmanuel van INNIS

Werkzaamheden

Het Bezoldigings- en benoemingscomité is twee maal samengekomen in 2004. De belangrijkste punten die 

tijdens die vergaderingen aan bod kwamen, waren de voordrachten tot benoeming in de Raad van bestuur en

het Uitvoerend comité, de voorgestelde tantièmes voor het boekjaar 2003 en de bezoldiging van de Algemene

directie.

SAMENVATTEND OVERZICHT VAN DE MANDATEN 

Naam Leeftijd op Nationaliteit Raad van bestuur Uitvoerend comité Comité3

12.05.051 lid einde   categorie lid  einde  
sinds mandaat2 (zie pagina sinds mandaat2

031)

Gérard MESTRALLET 56 Fransman 2003 2009 1

Jean-Pierre HANSEN 57 Belg 1992 2010 2 1992 2007 b, c

Emmanuel van INNIS 57 Belg 1992 2006 1 1992 2006 b

Patrick BUFFET 51 Fransman 2004 2010 1

Baron CROES 71 Belg 1997 2009 4 a

Jean-Pierre DEPAEMELAERE 60 Belg 1992 2008 1

Pierre DRION 63 Belg 2001 2009 5 b

Yvan DUPON 61 Belg 2001 2006 1 1995 2007

Luc HUJOEL 54 Belg 1998 2009 34

Alain JANSSENS 43 Belg 2004 2007

Gérard LAMARCHE 43 Belg 2004 2010 1

Jacques LAURENT 70 Belg 1993 2005 1 1992 2006 a

Robert-Olivier LEYSSENS 46 Belg 2003 2006

Walter PEERAER 56 Belg 2004 2007

Jean-Pierre RUQUOIS 61 Belg 2001 2007 55 a

Lutgart VAN den BERGHE 53 Belg 2003 2009 4 c

Baron VANDEPUTTE 59 Belg 2004 2010 4 c

Baron van GYSEL de MEISE 65 Belg 1990 2009 4

Geert VERSNICK 48 Belg 2003 2009 36

Xavier VOTRON 53 Belg 2001 2007 2 2001 2005

1 Datum van de gewone algemene vergadering in 2005.
2 Op de datum van de gewone algemene vergadering.
3 (a) Auditcomité.

(b) Bezoldigings- en benoemingscomité.
(c) Werkgroep corporate governance (zie pagina 031).

4 Luc Hujoel vertegenwoordigde Intermixt als bestuurder van Electrabel
van mei 1997 tot mei 1998.

5 Jean-Pierre Ruquois vertegenwoordigde Sofina als bestuurder van
Electrabel van januari 1992 tot mei 2001.

6 Geert Versnick vertegenwoordigde Finiwo als bestuurder van Electrabel
van mei 1998 tot november 2000. 



Dagelijks bestuur

Overeenkomstig de statuten worden het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de

vennootschap voor wat dat bestuur betreft, waargenomen door de Gedelegeerd bestuurder die door de Raad

wordt aangeduid. 

Sinds 1 januari 2005 is Jean-Pierre HANSEN de Gedelegeerd bestuurder van Electrabel. 

De Algemene directie heeft als taak de Gedelegeerd bestuurder bij te staan in de dagelijkse leiding van de 

onderneming, rekening houdend met de Europese strategie en een optimale synergie tussen de verschillende 

vakgebieden.

Tot en met 31 december 2004 werd de Algemene directie voorgezeten door Willy BOSMANS, die tot die datum

het mandaat van Gedelegeerd bestuurder waarnam. Jean-Pierre HANSEN heeft hem op 1 januari 2005 in die hoe-

danigheid opgevolgd.

De Algemene directie bestaat uit de verantwoordelijken van de operationele, geografische en functionele 

algemene directies. De samenstelling van de Algemene directie staat op pagina 003.

Beleid inzake de resultaatbestemming

Het beleid van de onderneming bestaat erin om een regelmatige groei van het dividend te behouden. 

Dochterondernemingen

Electrabel ontwikkelt zich als een Europese onderneming en heeft dochterondernemingen in verschillende 

landen opgericht. Bestuurders of directieleden vertegenwoordigen de onderneming in de Raad van bestuur of

binnen andere organen van die dochterondernemingen. Ze rapporteren aan de organen van Electrabel. 

Betrekkingen met de dominerende aandeelhouder

SUEZ-Tractebel en de gemeenten die zich binnen de gemengde intercommunales hebben geassocieerd, 

hebben een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten die SUEZ-Tractebel onder meer een recht van voorkoop

verleent bij een verkoop van Electrabel-aandelen, alsook een aankoopoptie op die aandelen die bij een 

vijandelijk overnamebod kan worden uitgeoefend.

Interne audit en risk management

Het departement Interne audit evalueert op een onafhankelijke manier de interne controlesystemen die het

management in de verschillende domeinen opzet. Deze evaluatie volgt een standaard controlemodel en

onderzoekt zowel de efficiëntie van de operationele processen als de correctheid van de diverse rapporteringen

en de integriteit van de informatiesystemen. De onderzoeken gebeuren in de domeinen waar de risico's voor

de onderneming het grootst zijn. Het departement rapporteert rechtstreeks aan de Gedelegeerd bestuurder,

aan de leden van de Algemene directie alsook aan het Auditcomité.

De audits die in 2004 werden uitgevoerd, hadden voornamelijk betrekking op een aantal financiële en boek-

houdkundige processen (thesauriebeheer, IAS/IFRS, bancaire betalingen), het verloningsproces van het personeel,

de trading, de delegatie van bevoegdheden en de aankopen. Deze auditactiviteiten werden in de volgende landen

uitgevoerd: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Polen en Hongarije. Ook werden er 

opvolgingsaudits uitgevoerd om de evolutie ten opzichte van de in 2003 uitgevoerde audits te beoordelen.
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Op het vlak van risk management werd er in oktober 2004 een Chief Risk Officer benoemd. Het inschatten

van de bedrijfsrisico’s en de invoering en follow-up van risicobeperkende maatregelen gebeuren in coördina-

tie met de interne audit. Voor meer informatie over het risicobeheer van Electrabel: zie pagina 028.

Deontologie

Electrabel heeft een ethische Gedragscode aangenomen die van toepassing is op Electrabel en op alle 

ondernemingen van de Groep. De Deontologische cel, voorgezeten door de Chief Ethics Officer, waakt over

ethische vraagstukken die met de bedrijfsactiviteiten van de onderneming verband houden en ziet toe op de

naleving van de ethische gedragsregels die op de onderneming en haar werknemers van toepassing zijn.

De Chief Ethics Officer legt de Algemene directie elk jaar een verslag voor over de naleving van de ethische

gedragscode binnen de Electrabel-groep en over de corrigerende maatregelen die in dat verband moeten 

worden genomen.

College van commissarissen

Samenstelling

Zie pagina 041.

Duur van het mandaat 

Het huidige mandaat van de commissarissen loopt in principe tot en met de gewone algemene vergadering

van 2006. 

KPMG heeft echter haar ontslag aangeboden, dat onmiddellijk na het afsluiten van de rekeningen over het 

boekjaar 2004 ingaat. Aan de gewone algemene vergadering van 12 mei 2005 zal worden voorgesteld om de

kandidatuur van Ernst & Young als vervanger van KPMG goed te keuren. Indien de algemene vergadering deze

kandidatuur aanvaardt, zal het nieuwe College van commissarissen worden gevormd door Deloitte & Touche en

Ernst & Young.

Ofschoon het huidige mandaat van Deloitte & Touche pas verstrijkt na afloop van de gewone algemene 

vergadering van 2006, zal de gewone algemene vergadering van 2005 worden voorgesteld om haar voor een

nieuwe periode van drie jaar tot commissaris te benoemen zodat haar mandaat zou verstrijken na de gewone

algemene vergadering van 2008. Dit voorstel heeft als doel om de termijn van de mandaten van beide 

commissarissen op elkaar af te stemmen. 

Bezoldiging

Zie pagina 030.

Werkzaamheden

Naast de uitvoering van hun wettelijke controleopdracht waren de externe auditors ook actief betrokken 

bij de werkzaamheden van het Auditcomité (zie hogerop). Ze hebben ook controles uitgevoerd op de interne

controleprocedures die in een aanbevelingsbrief (Management Letter) zijn uitgemond.
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Curriculum Vitae van de bestuurders – toestand op 04.03.2005

Gérard MESTRALLET (°01.04.1949)

Voorzitter. Gérard Mestrallet is ingenieur in burgerlijke luchtvaart, afgestudeerd aan de École Polytechnique en

ENA. In 1984 deed hij zijn intrede in de Compagnie de SUEZ als Chargé de mission. In 1986 werd hij benoemd

tot Adjunct Directeur-generaal voor de industriële zaken. In februari 1991 werd hij benoemd tot Gedelegeerd

bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité van de Generale Maatschappij van België. In 1995 werd hij

Voorzitter-Directeur-generaal van de Compagnie de SUEZ en vervolgens, in juni 1997, Voorzitter van het Directoire

van SUEZ Lyonnaise des Eaux. Op 4 mei 2001 werd Gérard Mestrallet benoemd tot Voorzitter Directeur-generaal van

SUEZ. Hij is bestuurder van Electrabel sinds mei 2003 en Voorzitter van de Raad van bestuur sinds 1 januari 2005.

Jean-Pierre HANSEN (°25.04.1948) 

Ondervoorzitter en Gedelegeerd bestuurder. Jean-Pierre Hansen is Burgerlijk Ingenieur Elektriciteit, Licentiaat

Economische Wetenschappen en Doctor-Ingenieur. In 1975 vervoegde hij de elektriciteits- en gassector. Sinds 

1 januari 2005 is Jean-Pierre Hansen Gedelegeerd bestuurder van Electrabel, een functie die hij reeds uitgeoefend

heeft van 1992 tot maart 1999. Sinds maart 1999 is hij Voorzitter van het Uitvoerend comité van Electrabel. Daarnaast

is hij Gedelegeerd bestuurder van SUEZ-Tractebel en Voorzitter van Fabricom. Hij is ook Ondervoorzitter van het

Uitvoerend comité en Algemeen Operationeel Directeur van SUEZ. Hij is bestuurder van Distrigas, Fluxys, Arcelor,

AGBAR en ACEA, Ondervoorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen, geassocieerd hoogleraar

Economie aan de UCL en aan de École Polytechnique (Parijs). 

Emmanuel van INNIS (°20.08.1947) 

Ondervoorzitter. Emmanuel van Innis, Doctor in de Rechten, is sinds 1971 actief in de elektriciteits- en gassector.

Hij is bestuurder van SUEZ-Tractebel en lid van het Uitvoerend comité van SUEZ, waarin hij verantwoordelijk is voor

Human resources. Daarnaast is hij Ondervoorzitter van Fabricom en bestuurder van verschillende dochteronder-

nemingen van de groep, zoals Distrigas en Elyo. Hij is tevens bestuurder van het Verbond van Belgische

Ondernemingen. Sinds 1992 is hij bestuurder van Electrabel en in 1998 werd hij tot Ondervoorzitter benoemd.

Patrick BUFFET (°19.10.1953)  

Patrick Buffet, gediplomeerd als ‘Ingénieur au Corps des Mines’, vervoegde de Generale Maatschappij van België

in 1994 als lid van het Directiecomité en Directeur voor Industriële participaties en Strategie. In februari 1998 werd

hij benoemd tot Adjunct Directeur-generaal en lid van het Uitvoerend comité van de Groep SUEZ Lyonnaise des

Eaux. In mei 2001 werd hij benoemd tot Algemeen afgevaardigde van SUEZ belast met Strategie en Ontwikkeling.

Hij is bestuurder van SUEZ-Tractebel, Fabricom en, sinds 13 mei 2004, van Electrabel.

Baron CROES (°29.03.1934)  

Baron Croes, Licentiaat Wiskunde en Licentiaat Actuariaat, nam verschillende functies waar binnen de verzekerings-

groep AG en Fortis waarvan hij Executive board member was tot 1996. Hij is Voorzitter van het Koninklijk Instituut

der Eliten van de Arbeid en het Koninklijk College der Eredekens van de Arbeid. Bovendien is hij Ondervoorzitter van

Immobel, bestuurder van Tessenderlo-Chemie en van Forelux.

Jean-Pierre DEPAEMELAERE (°05.07.1944)  

Jean-Pierre Depaemelaere, Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenieur, vervoegde de elektriciteits- en

gassector in 1972. Na verschillende verantwoordelijkheden te hebben opgenomen bij Electrabel (Directeur-gene-

raal Strategie en Directeur-generaal Distributie), oefende hij tussen 1994 en 2000 de functie uit van Gedelegeerd

bestuurder van het voormalige Distrigas. Vanaf 2001 tot aan zijn pensionering in augustus 2004 was hij Directeur-

generaal Corporate Human resources bij SUEZ-Tractebel en Adviseur van de Directie Internationale en

Institutionele betrekkingen van SUEZ. Sinds oktober 2004 is hij onafhankelijk bestuurder van Real Software. Hij is

bestuurder van Distrigas en Fluxys, en sinds 1992 bestuurder van Electrabel.
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Pierre DRION (°10.01.1942)   

Pierre Drion, Handelsingenieur en Licentiaat in de Handels- en Financiële Wetenschappen, is Gedelegeerd bestuurder

van de Petercam Groep. Hij is Voorzitter van Spadel en bestuurder van Axa Belgium. Hij is tevens Ondervoorzitter

van de Belgische Vereniging van Banken. Hij is bestuurder van Electrabel sinds 2001.

Yvan DUPON (°16.11.1943)   

Yvan Dupon, Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen, begon zijn carrière in de elektriciteits- en gassector

in 1962 en nam verscheidene functies waar in de Distributie, waaronder die van Directeur-generaal Distributie

Vlaanderen in 1994. Tot eind 2003 was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de distributieactiviteiten van

Electrabel. Hij is tevens bestuurder van Distrigas en van verschillende andere ondernemingen binnen SUEZ-

Tractebel. Hij is bestuurder van Electrabel sinds 2001.

Luc HUJOEL (°10.02.1951)  

Luc Hujoel is Licentiaat en Master Economische Wetenschappen. Hij is Voorzitter van het college van experts van

Intermixt. Hij is daarnaast Directeur-generaal van de intercommunale Sibelga, algemeen raadgever van de intercom-

munale Interfin, expert van Sibelgas en Directeur-generaal van IBE-IBG. Hij zetelt in de Raad van bestuur van Electrabel

sinds 1997.

Gérard LAMARCHE (°15.07.1961) 

Gérard Lamarche trad in 1988 in dienst bij de Generale Maatschappij van België als Controller en werd in 1992

lid van de Directie Strategie. In 1995 trad hij toe tot de Compagnie de SUEZ. In 1997 werd hij Kabinetsdirecteur

van de Voorzitter en vervolgens vervulde hij de functies van Directeur voor Planning, Controle en Boekhouding

van SUEZ Lyonnaise des Eaux. Hij werd Bestuurder Directeur-generaal van Ondeo Nalco, toen nog een dochter-

onderneming van SUEZ. In 2003 keerde hij terug naar de hoofdzetel van SUEZ om er de functie van Adjunct-Chief

Financial Officer waar te nemen. Gérard Lamarche is momenteel Directeur-generaal van SUEZ belast met

Financiën. Hij is bestuurder van SUEZ-Tractebel, SUEZ-Environnement en, sinds 13 mei 2004, van Electrabel.

Jacques LAURENT (°28.10.1934)  

Jacques Laurent, Burgerlijk Ingenieur Elektromechanica, oefent verschillende mandaten uit in de elektriciteits- en

gassector. Hij is Voorzitter van de Raad van bestuur van Fluxys. Hij is eveneens Voorzitter van Eurodif, van Trasys

en bestuurder van Belgonucléaire. Hij is bestuurder van Electrabel sinds 1993.

Jean-Pierre RUQUOIS (°07.05.1944)   

Jean-Pierre Ruquois, Handelsingenieur, Licentiaat Economische Wetenschappen en Master in Business

Administration, is Adviseur van de Directie van Sofina. Hij is bestuurder van Electrabel sedert 2001, maar was

daarvoor gedurende vele jaren de vertegenwoordiger van Sofina in de Raad van bestuur.

Lutgart VAN den BERGHE (°07.11.1951)

Lutgart Van den Berghe is Doctor in de Economische Wetenschappen. Zij is buitengewoon hoogleraar aan de

Universiteit van Gent en aan de Vlerick Leuven Gent Management School met ‘Corporate governance’ als belang-

rijkste onderzoeksdomein. Bij de Vlerick Leuven Gent Management School is zij tevens bestuurder en voorzitter van

het kenniscentrum ‘Ondernemerschap, Bestuur en Strategie'. Prof. dr. Lutgart Van den Berghe is ook Gedelegeerd

bestuurder van het Instituut voor Bestuurders, lid van de Raad van commissarissen in verschillende internationale

bedrijven zoals CSM (NL), SHV (NL) en Solvay (NL). Ze is bestuurder van Belgacom en sinds 2003 van Electrabel.
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Baron VANDEPUTTE (°17.01.1946)

Baron Vandeputte is gediplomeerd in de Rechten, de Wijsbegeerte, het Notariaat en Economie (K.U.Leuven) en

behaalde vervolgens een Master of Science aan de Universiteit van Edinburgh. Hij was Gedelegeerd bestuurder van

het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) tot 14 juni 2004. Sindsdien is hij Algemeen adviseur van het VBO.

Voordat hij het VBO vervoegde was Baron Vandeputte werkzaam op het Planbureau en doceerde hij aan de UFSIA

(Universitaire faculteiten Sint-Ignatius). Hij is tevens lid van de Raad van bestuur van EHSAL. Hij is bestuurder van

Electrabel sinds 13 mei 2004.

Baron van GYSEL de MEISE (°14.09.1939)

Baron van Gysel de Meise vervulde verschillende bestuursmandaten bij Sarma en Nopri, Sarma-Congo, Élevages

des Marungu et Kundelungu in Katanga (Congo) en de Brouwerij van Haacht. Hij is Gedelegeerd bestuurder van

het Hotel Plaza te Brussel. Hij werd in 1972 benoemd tot bestuurder van Ebes. Van 1976 tot 2000 was hij bestuurder

van Traction Électricité (het latere Tractebel).

Geert VERSNICK (°15.12.1956)

Geert Versnick is Licentiaat in de Rechten. Hij was advocaat aan de Balie van Gent van 1980 tot 2000. Naast 

een groot aantal politieke mandaten is hij sinds 1994 lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In deze 

hoedanigheid zetelt hij in tal van commissies op nationaal en Europees niveau. Van mei 1998 tot november 2000

vertegenwoordigde hij Finiwo als bestuurder van Electrabel. Sinds mei 2003 is hij persoonlijk bestuurder van

Electrabel. Hij was Voorzitter van de Raad van bestuur van GeDIS van november 2002 tot november 2003. Sinds

2001 is hij Schepen voor Openbare Werken van de Stad Gent.

Xavier VOTRON (°19.02.1952)

Xavier Votron is Burgerlijk Ingenieur Elektriciteit en Licentiaat in de Nucleaire Wetenschappen. Sinds 1976 nam hij

binnen de onderneming verschillende functies waar bij de Productie en de Distributie. In 2000 werd hij aangesteld

tot Directeur-generaal Productie en in mei 2001 tot Directeur-generaal belast met onder meer Productie en Industrial

Sales Belgium. In januari 2004 wordt hij benoemd tot Directeur-generaal voor België-Luxemburg. Sinds maart 2005

is hij Directeur-generaal Productie, Distributie, IT. Daarnaast is hij Voorzitter van Laborelec, Twinerg en Zandvliet

Power. Hij is bestuurder van Electrabel (sinds 2001), van Distrigas (sinds 2003), alsook van verschillende dochter-

ondernemingen in België.
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 Organen van bestuur en controle – toestand op 04.03.2005

Raad van bestuur

Voorzitter: Gérard MESTRALLET 

Ondervoorzitter en Gedelegeerd bestuurder: 

Jean-Pierre HANSEN 

Ondervoorzitter: Emmanuel van INNIS

Bestuurders: 

Patrick BUFFET

Baron CROES

Jean-Pierre DEPAEMELAERE

Pierre DRION

Yvan DUPON

Luc HUJOEL

Gérard LAMARCHE

Jacques LAURENT

Jean-Pierre RUQUOIS

Lutgart VAN den BERGHE

Baron VANDEPUTTE

Baron van GYSEL de MEISE

Geert VERSNICK

Xavier VOTRON

Secretaris van de vennootschap:

Patrick van der BEKEN

Uitvoerend comité 

Voorzitter: Jean-Pierre HANSEN

Leden: 

Yvan DUPON

Alain JANSSENS

Jacques LAURENT

Robert-Olivier LEYSSENS

Walter PEERAER

Emmanuel van INNIS

Xavier VOTRON

Ereleden van de Raad van bestuur:

Baron BODSON: Erevoorzitter

Jacques COPPENS, Jean DEMEURE, 

Baron André ROLIN: Ere-ondervoorzitters

Marcel AMORISON, André CLAUDE, 

Edgard DEBEYS, Albert de BROUWER, 

Jean de GARCIA de la VEGA, 

Michel DELTENRE, André GOHMANN, 

Pierre MASURE, Pierre NIHOUL, 

Etienne SNYERS, Jacques TIMMERMAN, 

Stanislas ULENS: Erebestuurders

College van commissarissen

Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren

Verantwoordelijke vertegenwoordigers:

Josephus VLAMINCKX, Ludo VAN HOYWEGHEN,

Bedrijfsrevisoren

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren

Verantwoordelijke vertegenwoordigers:

Pierre-Paul BERGER, Alexis PALM,

Bedrijfsrevisoren

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren heeft

haar ontslag aangeboden met onmiddellijke ingang na

de afsluiting van de rekeningen over het boekjaar 2004.

Ter hunner vervanging, zal aan de gewone algemene

vergadering van 12 mei 2005 de kandidatuur van Ernst

& Young Bedrijfsrevisoren worden voorgesteld.

Statutaire benoemingen tijdens de gewone alge-

mene vergadering van 13 mei 2004

Raad van bestuur: Etienne SNYERS heeft zijn ontslag

aangeboden met ingang van de gewone algemene 

vergadering van 13 mei 2004. Het mandaat van 

Jean-Pierre HANSEN verstreek na afloop van de gewone

algemene vergadering van 13 mei 2004. De vergadering

heeft zijn mandaat hernieuwd, dat na afloop van de

gewone algemene vergadering van 2010 zal verstrijken. 

De vergadering heeft Patrick BUFFET, Gérard LAMARCHE

en Baron VANDEPUTTE tot bestuurder benoemd. Hun

mandaten verstrijken na afloop van de gewone algemene

vergadering van 2010. De vergadering heeft Baron

VANDEPUTTE eveneens aangeduid in de hoedanigheid

van onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524

van het Wetboek van vennootschappen. 

Benoemingen tot erebestuurder: de vergadering

heeft Jean de GARCIA de la VEGA en Etienne SNYERS

tot erebestuurder benoemd.

Wijzigingen in de samenstelling van de bestuurs-

organen sedert 13 mei 2004

De Raad van bestuur heeft Alain JANSSENS en Walter 

PEERAER tot leden van het Uitvoerend comité benoemd,

ingaand op respectievelijk 13 mei en 1 september 2004. 

Willy BOSMANS heeft zijn mandaat van bestuurder en

van lid van het Uitvoerend comité ter beschikking gesteld

met ingang van 1 januari 2005.
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Een actieve rol spelen in de opbouw van een echte

geliberaliseerde markt op Europees formaat.

I N S T I T U T I O N E L E C O N T E X T



Institutionele context

De liberalisering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Europa gaat door. De uitvoering

ervan maakt concurrentie mogelijk, maar organiseert deze niet voldoende. Er is onvoldoende

aandacht voor de marktorganisatie, waardoor er veeleer submarkten ontstaan dan een 

eengemaakte markt. Bij gebrek aan investeringsbevorderende maatregelen stijgen bovendien

de risico’s die gepaard gaan met de vermindering van de reservecapaciteit.

Ook inzake de CO2-problematiek stellen we vast dat de omkadering ontbreekt. Bij de start van

de markt voor CO2-emissierechten, begin 2005, waren er voor de ondernemingen die in deze

markt meespelen nog veel onzekerheden.

De elektriciteitssector en aardgassector hebben behoefte aan meer coherentie, transparantie

en continuïteit. Electrabel ziet duidelijk groeimogelijkheden op de Europese markt 

en vraagt dat werk wordt gemaakt van deze harmonisering. De onderneming heeft loyaal

meegewerkt aan de liberalisering van de Belgische markt en zet zich nu in voor de vorming

van een echte markt voor continentaal Europa (Benelux, Frankrijk, Duitsland).

De toepassing van de Europese richtlijnen gaat door. 

In oktober 2004 hadden achttien lidstaten van de Unie nog altijd niet voldaan aan hun verplichtingen om de

tweede richtlijn met betrekking tot de openstelling van de markten om te zetten in nationale wetteksten. In

sommige gevallen is die omzetting een louter formele aangelegenheid: in België bijvoorbeeld gaat de liberali-

sering veel verder en dieper dan wat de Europese instanties vragen.

De elektriciteitsrichtlijn en de aardgasrichtlijn bepalen voor de openstelling van de markten echter een strikte

kalender, die door alle lidstaten moet worden nageleefd: op 1 juli 2004 moeten alle niet-huishoudelijke klan-

ten in Europa hun leverancier vrij kunnen kiezen en ten laatste op 1 juli 2007 moet de markt volledig vrij zijn.

De liberalisering verloopt in de diverse regio’s nochtans in een sterk verschillende context. De vertragingen die

sommige landen hebben opgelopen, de verschillende manieren waarop de lidstaten de richtlijnen omzetten
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en de beperkte capaciteit van de grensoverschrijdende koppelnetten leiden in de praktijk niet tot een geïnte-

greerde interne markt. Ze geven veeleer aanleiding tot het naast elkaar bestaan van lokaal vrijgemaakte markten

met zeer uiteenlopende organisatievormen en -regels.

Om een interne markt te ontwikkelen moet er een kader worden geschetst,
een structuur en een scenario opgesteld. 

Europa heeft op die manier een historische trend bevestigd. Eerder dan zich te wijden aan de concrete 

uitbouw van een eengemaakte markt, heeft Europa geleidelijk indicatoren of theoretische normen voor de

liberalisering vastgelegd. De klemtoon ligt daarbij op het tempo en de omvang en niet op de organisatie: 

percentages en termijnen voor de vrijmaking van de markt, de mate van afscheiding van de gereguleerde 

activiteiten, het soort regulering en tariefmethodologieën ... Bij gebrek aan een totale organisatie, wordt de

concurrentie op de verschillende markten volgens uiteenlopende modaliteiten gevoerd.

De nationale markten zijn blijkbaar nog altijd een economische, politieke, juridische en psychologische 

realiteit. Om maar een paar voorbeelden te geven: in 2004 werd in Duitsland de kaderwet voor energie 

voorbereid, waarvan wordt verwacht dat ze in 2005 in voege zal treden, maar er resten nog veel vragen over

de manier waarop de regels effectief in de praktijk zullen worden toegepast. In Nederland is het belangrijk 

te weten in welke mate de overheid de activiteiten verkoop en distributienetbeheer zal splitsen om een 

duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden op de huishoudelijke markt.

Bij gebrek aan een globale visie op de organisatie van de markt, is het een illusie om te hopen dat de interne

markt zich spontaan zal vormen en zijn eigen regels zal vastleggen. Er moeten op Europees niveau precieze

en stabiele normen worden vastgelegd die rekening houden met de specifieke vereisten van de sector. Er

moeten ook praktijken worden ontwikkeld waarbij zowel de overheid, de regelgevers als de netbeheerders

worden betrokken.

De toewijzingsplannen in de Europese markt van de emissierechten voor 
de uitstoot van broeikasgassen verschillen sterk van lidstaat tot lidstaat.

In het CO2-dossier doet zich hetzelfde voor. Los van de inwerkingtreding van het Kyoto-protocol op 16 februari

2005, keurde de Europese Commissie eind oktober 2003 een richtlijn goed met betrekking tot de handel in

emissierechten voor broeikasgassen. De Europese Unie is daarmee wereldwijd de eerste organisatie die een

multinationale markt opzet met bindende limieten voor de uitstoot van koolstofdioxide.
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De lidstaten moesten de richtlijn in hun nationale wetgeving omzetten en hun nationaal toewijzingsplan voor

emissierechten ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorleggen. Die plannen vormen de kern van 

het systeem, aangezien ze de emissierechten spreiden over de industriële sectoren en over hun installaties die

CO2 uitstoten. Begin 2005, datum waarop de Europese markt voor emissierechten in werking trad, hadden

sommige lidstaten de richtlijn nog steeds niet omgezet in hun nationale wetgeving. Andere hadden voor hun

plan nog geen goedkeuring gekregen van de Europese Commissie of hadden nog geen beslissing genomen

inzake de spreiding over de installaties.

De grote mate van subsidiariteit die bij de opstelling van die plannen aan de lidstaten werd verleend – en soms

aan hun regionale entiteiten – zorgde bovendien voor grote ongelijkheden. Uit een analyse van de nationale 

toewijzingsplannen komt voor de energiesector toch een duidelijke trend naar voren: de nationale overheden

hadden de neiging om voor de elektriciteitsproductie strenger te zijn dan voor de andere industriële sectoren.

In het toewijzingsplan voor Vlaanderen is voor de elektriciteitssector 
het evenwicht compleet zoek.

België is een goed voorbeeld van grote tegenstrijdigheden. In Wallonië past het proportionele aandeel dat aan

de elektriciteitssector wordt toegewezen in de doelstelling om tegen 2008-2012, in vergelijking met de 

toestand van 1990, de uitstoot met 7,5 % terug te dringen. Maar in Vlaanderen, waar de CO2-uitstoot met

5,2 % moet worden teruggedrongen, dient de elektriciteitssector de grootste inspanningen te leveren: in

2005 is dat 80 % van de totale uitstoot. De sector neemt nagenoeg de totaliteit – 95 % – van de inspanningen

die door de industrie moeten worden geleverd voor haar rekening. Nochtans zijn elektriciteits- en warmte-

productie in Vlaanderen slechts verantwoordelijk voor 18 % van de uitstoot van broeikasgassen. Voor Electrabel

betekent dit plan dat de uitstoot met 30 % moet worden verminderd in 2005 en met 50 % in 2010. 

Aangezien de Belgische wet tot de sluiting van de kerncentrales na veertig jaar exploitatie nog altijd van

kracht is, wordt met dit plan hoofdzakelijk gekozen voor de optie aardgas. Nu de problematiek rond de 

toekomstige bevoorradingszekerheid en de prijsontwikkeling van aardgas in Europa brandend actueel is, doet

dit vragen rijzen. 

CO2-EMISSIES DOOR DE ELEKTRICITEITSSECTOR
Tekort aan emissierechten • In %

2005 2006 2007

België 24,7 27,6 31,5
Vlaanderen 31,3 36,5 41,7
Wallonië 3,8 -1,7 -2,3

Nederland 0,0 0,0 0,0
Luxemburg -0,3 1,1 0,9
Frankrijk 2,8 2,8 2,8
Spanje 6,4 6,4 6,4

Hypothese: zonder bijkomende ingrepen in het productiepark



De markt van de emissierechten voor broeikasgassen kampt nog altijd met
een groot aantal onbekenden.

Op 1 januari 2005 trad de Europese emissiemarkt in werking. Electrabel had zich hierop goed voorbereid. Maar

naast de verschillen tussen de nationale (en regionale) parameters met betrekking tot de toewijzing van de emis-

sierechten, ontbraken begin 2005 in een aantal lidstaten ook de praktische modaliteiten, zoals een systeem voor

het bekomen van vergunningen om broeikasgassen te mogen uitstoten. De vergunningen bevatten in principe

ook de definiëring van de methodologie op het gebied van monitoring en reporting. Er waren bovendien nog

maar een paar nationale registers operationeel terwijl er zonder die instrumenten geen sprake kan zijn van uit-

wisseling van emissierechten. 

Ook bleven er nog de onzekerheden over in verband met de fiscale en boekhoudkundige behandeling van de

emissierechten. Zo is er bijvoorbeeld de ontwikkeling van de IFRS-normen met betrekking tot de emissierechten,

die een grote potentiële impact kunnen hebben op de wijze waarop de toegekende en verhandelde emissie-

rechten de tussentijdse rekeningen en de jaarrekeningen gaan beïnvloeden. Deze normen gelden voor alle 

ondernemingen die actief zijn op de Europese markt van emissierechten en tevens beursgenoteerd zijn.

Voor wat betreft de erkenning van uitstootverminderingen als gevolg van investeringen in ontwikkelingslanden

bijvoorbeeld, blijven er nog heel wat problemen bestaan die met name verband houden met het bepalen van 

de correcte methodologie. Te vrezen valt dat de huidige regels met betrekking tot projecten van het 

type ‘mechanismen voor schone ontwikkeling’ eerder een afremmende werking hebben op de snelle en 

consequente ontwikkeling van die projecten zelf.

Meer algemeen doet zich op lange termijn – en zonder rekening te houden met een verlenging van het 

Kyoto-protocol na 2012 – het probleem voor van de onderlinge afstemming met de markten voor de handel in 

emissierechten in Canada en Japan. Hoe moet dit? Welke weerslag zal dit hebben op de Europese markt?

De elektriciteitssector, en vooral Electrabel, doet een oproep tot duidelijkheid
en harmonisering van de organisatieregels van de verschillende markten.

Net als alle andere industriële sectoren hebben de elektriciteitssector en aardgassector behoefte aan duide-

lijkheid en rechtlijnigheid in de regels voor hun markten. Op Europees niveau is het dan ook de hoogste tijd

om na te denken over het marktmodel en dat ook in de praktijk te brengen. Dat geldt evenzeer voor de markt

van de emissierechten voor broeikasgassen.

Electrabel behoort vandaag tot de top van de Europese energiebedrijven. Het is dan ook logisch dat de onder-

neming de noodzaak aan Europese harmonisering steunt.

Zulke harmonisering komt in de eerste plaats ten goede aan de consument die leveringszekerheid verwacht.

Om aan deze rechtmatige eis tegemoet te komen, moet voldoende reserveproductiecapaciteit beschikbaar

zijn. Die vermindert echter, met gevolg dat het risico van een eventuele black-out toeneemt. Europa moet dus

dringend werk maken van mechanismen die dergelijke investeringen bevorderen, omdat deze zeer specifieke

sector anders voor het economische dilemma wordt geplaatst van de vergoeding van de reservecapaciteit.
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De prijzen op de wholesalemarkt stegen sterk.

De elektriciteitsprijzen zijn in 2004 spectaculair gestegen. Onder andere op de wholesalemarkten moet voor de

periode van 2002 tot 2004 rekening worden gehouden met een stijging met meer dan 50 % van de aardolie-

prijzen en met meer dan 130 % van de steenkoolprijzen. Het is onvermijdelijk en niet meer dan normaal dat

door de marktwerking de stijging van de grondstoffenprijzen, dat wil zeggen de brandstoffen, rechtstreeks

wordt verrekend in de prijs van het eindproduct. De prijsevolutie houdt ook rekening met speculaties als gevolg

van de talrijke onzekerheden die de markten kunnen beïnvloeden.

Deze haussetrend werd nog versterkt door ‘schaalnadelen’ als gevolg van de liberalisering en het doorbreken

van de verticale integratie van de elektriciteitsbedrijven. De bijkomende lasten die de overheid oplegt en de 

stimuli om te produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen, wogen evenzeer op de prijzen.

In België draagt Electrabel bij tot een goede marktwerking.

In België werkte Electrabel loyaal mee aan de liberalisering van de markt. De onderneming heeft daarbij nauw-

gezet de wetten en decreten nageleefd en er zelfs op geanticipeerd. Ook volgde ze alle beslissingen van de

regelgevers en van de Raad voor de Mededinging op. De onderneming voerde een verregaande scheiding door

tussen de netactiviteiten en de verkoop en ze ontwikkelde alle instrumenten die nodig zijn voor een goede

werking van het systeem.

Wat de nationale productie betreft, daalde het aandeel van Electrabel op minder dan twee jaar van nagenoeg

100 % tot minder dan 75 %. Een kwart van de productiecapaciteit van de onderneming wordt ter beschik-

king gesteld van de concurrentie. Het einde van de industriële samenwerking met de openbare producent SPE

in 2003 versterkte die trend nog. Dat gebeurde enerzijds door de spontane beslissing om EDF op de Belgische

markt haar aandeel in de productie van eenheid Tihange 1 ter beschikking te stellen en anderzijds via de

nauwgezette uitvoering van de in 2003 aangegane engagementen met de Raad voor de Mededinging met

betrekking tot de veiling van virtuele productiecapaciteit. 

België staat in Europa mee aan de top voor het aantal vrije klanten dat zijn
leverancier kiest.

De evolutie van het aantal klanten dat voor een bepaalde leverancier kiest, toont aan dat de Belgische markt

degelijk werkt. Eind 2004, dus achttien maanden na de volledige liberalisering in Vlaanderen, had Electrabel
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Zie ook pagina 069.
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er een marktaandeel van 70 % van de huishoudelijke klanten. 55 % van de klanten in Vlaanderen had een

leverancier gekozen, 81 % ervan ging in op de aanbieding van Electrabel. Van de huishoudelijke klanten ruilde

10 % zijn leverancier in voor een andere. Ter vergelijking: in Duitsland had achttien maanden na de liberalisering

0,8 % van de huishoudelijke klanten voor een andere leverancier gekozen en in Noorwegen 2,9 %.

Er moet geleidelijk een geïntegreerde markt ‘Benelux, Frankrijk en
Duitsland’ ontstaan. Electrabel werkt hieraan mee.

Door haar historische positie is Electrabel vandaag uitgegroeid tot het toonaangevende energiebedrijf in de

Benelux. Om haar plaats bij de top op het continent te vrijwaren, moet de onderneming groeien in Europa.

Vandaag heeft Electrabel bijna 50 % van de productiemiddelen in de Benelux in handen en 8 % van de 

productiemiddelen van de continentale markt die wordt gevormd door de Benelux, Frankrijk en Duitsland.

Het tot stand brengen van deze markt is een van de strategische doelstellingen van de onderneming.

Electrabel werkt hieraan mee, maar kan dit zeker niet alleen. De uitbreiding van de capaciteit van de grens-

overschrijdende koppelnetten tussen Frankrijk en België, gepland tegen einde 2005, zal de uitwisseling 

met Frankrijk vereenvoudigen. Dat land beschikt trouwens zelf over een degelijk werkend koppelnet met

Duitsland. De Belgische beurs Belpex zal, door haar koppeling met de Franse energiebeurs Powernext en de

Nederlandse APX-beurs, de werking nog versterken en de marktliquiditeit bevorderen.

Als op Europees niveau bepaalde mechanismen – het delen van informatie over de beschikbaarheid van trans-

missiecapaciteit en de coördinatie tussen regelgevers en transmissienetbeheerders – verder worden verfijnd,

zal de continentaal-Europese markt een beslissende stap zijn op weg naar een reële eenheidsmarkt.
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B U S I N E S S M A N A G E M E N T

Verkoop van energie en diensten p. 052

Productie van elektriciteit p . 060

Trading en Portfolio Management p. 067

Exploitatie van distributienetten p. 070

In de ogen van de klant behoren tot de 

koplopers onder de Europese energieleveranciers.
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Verkoop van energie en diensten

Nabijheid is Electrabels grootste pluspunt. Omdat elektriciteit en aardgas voor iedereen

levensnoodzakelijke goederen zijn, biedt Electrabel een basisservice van onberispelijke 

kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs. De verkoop wordt ondersteund door een 

gediversifieerd en performant productieapparaat en door ervaren verkoopteams die ongeveer

vijf miljoen klanten bedienen. De service is toegesneden op hun behoeften: woningcomfort

voor huishoudelijke klanten, specifieke oplossingen voor niet-huishoudelijke klanten en een

op maat gesneden benadering op basis van jarenlange ervaring voor industriële klanten.

De verkoop van Electrabel blijft groeien. De elektriciteitsverkoop buiten
België is voor het eerst goed voor meer dan 50 % van het totaal.

De totale elektriciteitsverkoop van Electrabel in 2004 bedroeg 145,1 TWh, dit is een stijging met 5,7 % 

ten opzichte van 2003. Wanneer ook de verkoop gerealiseerd door ondernemingen geconsolideerd onder

vermogensmutatie waarin Electrabel een belangrijke participatie aanhoudt (bv. Compagnie Nationale du

Rhône) in rekening wordt gebracht, bedraagt de verkoop 155 TWh waarvan meer dan de helft, 51 %, 

buiten België. Dit bevestigt de Europese positie van Electrabel. Hiermee is eveneens de doelstelling – voorop-

gesteld in 2000 om de elektriciteitsvolumes van 1999, over de periode 2000-2004, te verdubbelen – 

ruimschoots overtroffen. De nieuwe doelstelling voor de verkoop van elektriciteit bedraagt 200 TWh tegen

2009. Hiervoor is een gemiddelde jaarlijkse groei met 5 % nodig. Dat is heel wat meer dan de gemiddelde

jaarlijkse groei van het verbruik in Europa en in België, geraamd respectievelijk op 1,9 en 1,7 % per jaar.

Ook de verkoop van aardgas steeg fors: van 93 TWh in 2003 tot 112 TWh in 2004. Dat is een stijging met 

20,4 %. Meer dan een derde van de totale verkoop vindt plaats op markten buiten België, die de motor 

uitmaken van deze groei.
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In België loopt de totale verkoop lichtjes terug. Het aandeel van de
vrije klanten wordt er alsmaar belangrijker.

In België liep de verkoop van Electrabel in 2004 terug met 2,3 % voor elektriciteit 

(69,8 TWh tegen 71,4 TWh in 2003), terwijl het landelijke verbruik met 2 % toenam.

Voor aardgas stijgt de verkoop met 1,5 % (66,7 TWh tegen 65,7 TWh in 2003). Dat is het

gevolg van de reële concurrentie op een markt die steeds meer open is. 

In Vlaanderen werd de vrije keuze in juli 2003 uitgebreid tot alle klanten; 2004 was dus

het eerste boekjaar waarin de liberalisering van de markt over twaalf maanden meespeelt.

Vanaf 1 juli 2004 konden ook de niet-huishoudelijke klanten in Brussel en Wallonië hun leverancier vrij kiezen. 

In België realiseert Electrabel een alsmaar groter deel van haar verkoop aan klanten die vrij zijn om hun 

leverancier te kiezen: in 2004 ging het om meer dan 84 % van de verkoop van elektriciteit in België en om

meer dan 75 % van de aardgasverkoop.

Electrabel wint marktaandeel op haar Nederlandse thuismarkt.

In Nederland heeft Electrabel een marktaandeel van meer dan 20 % voor elektriciteit in het grootzakelijk

segment. In het midzakelijk en kleinzakelijk segment heeft de onderneming inmiddels met succes klanten

weten te verwerven. In 2004 bereikt de totale verkoop 30,7 TWh, een stijging met ongeveer een derde. 

Er werd 24,9 TWh aardgas verkocht, waarvan 95 % op de wholesalemarkten. 

De onderneming bracht de diverse verkoopteams samen in een enkele entiteit. Spark Energy werd in die

groep opgenomen om de klanten, en in het bijzonder het klein- en middenbedrijf, een betere dienstverlening

te garanderen. Het klein- en middenbedrijf is voor Electrabel in Nederland overigens de doelgroep bij uitstek.

Electrabel heeft ook een strategische analyse gemaakt van de mogelijkheden die huishoudelijke en niet-

huishoudelijke klantensegmenten in de toekomst zouden kunnen bieden. Alles hangt af van de toekomstige

structuur van de markt, die door de overheid zal worden bepaald. 

België: vrije markt
België: gereguleerde markt
Nederland
Luxemburg

Europa buiten Benelux
Frankrijk
Italië
Duitsland
Polen
Hongarije

VERKOOP ELEKTRICITEIT IN 2004 PER LAND 
Wholesale inbegrepen

België: vrije markt
België: gereguleerde markt 
Nederland
Italië
Duitsland

VERKOOP AARDGAS IN 2004 PER LAND
Wholesale inbegrepen

20,5 % 

29,1 % 

15,3 % 

35,5 TWh22,5 % 

12,6 % 
44,4 % 

21,2 % 

8,0 % 

145 TWh

1,9 % 

55,5 % 

22,2 % 

1,0 % 

112 TWh

17,8 % 

3,5 % 

24,5 % 

Spanje: 0,003 TWh
Zwitserland: 0,04 TWh

Commerciële ervaring
De ervaring die is opgedaan met de

versneld doorgevoerde liberalisering in
Vlaanderen komt nu over heel Europa

goed van pas. Begin 2004 boden Belgische
marketing- en verkoopteams hun Italiaanse
en Franse collega’s een helpende hand bij
de voorbereiding van de openstelling van
de niet-huishoudelijke markt. 
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Op de Europese doelmarkten Frankrijk, Italië en het Iberische schiereiland
haalde Electrabel voordeel uit de grotere liberalisering van de markt.

In Frankrijk steeg de elektriciteitsverkoop tot 5,4 TWh (de verkoop van 9,1 TWh door CNR niet inbegrepen).

De verkoop is evenwichtig gespreid over drie klantensegmenten: vrije niet-huishoudelijke klanten, wholesale-

markten en transmissie- en distributienetbeheerders (leveringen om netverliezen op te vangen). 

Op basis van haar lange ervaring met partnerschappen met de gemeenten in België, kon de

onderneming bovendien samenwerkingsovereenkomsten aangaan met niet-genationali-

seerde regies en verdelers. Deze formule stelt de onderneming in staat om het segment

van de huishoudelijke klanten en kleine bedrijven op een efficiënte en rendabele manier

te benaderen, zonder dat ze nieuwe commerciële kanalen moet ontwikkelen. Het aantal

klanten waartoe Electrabel zo toegang heeft, beloopt 250 000.

In Italië werd 10,4 TWh elektriciteit verkocht (de verkoop van 0,4 TWh door AlpEnergie

niet inbegrepen), waarvan 3,0 TWh aan de nog gebonden klanten. Op de vrije markt steeg

de verkoop tot 7,4 TWh (1,6 % meer dan in 2003). In juli 2004 werd met de lokale verdeler

ASM Terni de joint venture Umbria Energy opgericht. Het is de bedoeling om in Umbrië een aanzienlijk aandeel

te verwerven op de markt voor elektriciteit en aardgas.

Op 31 december 2004 liep de partnerschapovereenkomst met het Zwitserse EOS af. In de loop van 2005 

worden de verkoopactiviteiten opgenomen in deze van AceaElectrabel. 

Op het Iberische schiereiland vormt Electrabel op dit ogenblik een lokale productiebasis die de verkoop in

de toekomst zal ondersteunen. 

Electrabel blijft kansen grijpen op de Duitse en Centraal-Europese markten.

In Duitsland steeg de verkoop van elektriciteit met 15 % tot 7,3 TWh (de verkoop van 0,8 TWh door Gera

en AlpEnergie niet inbegrepen). Vooral de markt voor industriële klanten en verdelers kende een gevoelige

groei. De verkoop aan huishoudelijke klanten spitst zich toe in Saarbrücken (Energie SaarLorLux) en in Thuringe

in Centraal-Duitsland (Energieversorgung Gera). Met de aanbestedingen die uitgeschreven worden door de

overheden boorde Electrabel een nieuw marktsegment aan. Dankzij een dergelijke tender kreeg de onder-

neming de bevoorrading van de deelstaat Berlijn toegewezen, waar ze 70 % van de behoeften zal dekken in

2005 en 2006. Om deze groei veilig te stellen wordt momenteel onderzoek gedaan naar opportuniteiten die

afhankelijk zijn van de structurering en de werking op termijn van de Duitse markt.  

In Polen werd in 2004 in totaal 8 TWh elektriciteit verkocht, hoofdzakelijk door contracten met verdelers. Het

aandeel van de verkoop aan industriële klanten bedraagt 0,7 TWh, het zesvoudige van 2003. Tegelijk steeg

het aantal van dit type rechtstreekse klanten van vier naar tien. 

In Hongarije werd het grootste deel van de elektriciteit die centrale Dunamenti produceert (4,5 TWh) 

rechtstreeks afgenomen door de enige openbare afnemer, via langetermijncontracten. De verkooporgani-

satie bereidt er zich voor op nieuwe mogelijkheden wanneer enerzijds de interne markt werkelijk wordt 

geliberaliseerd en anderzijds de deblokkering van grensoverschrijdende transmissiecapaciteit en de start van een

wholesalemarkt.

De toetreding van Polen en Hongarije tot de Europese Unie, in mei 2004, zou deze markten geleidelijk rijper

moeten maken.

Zie ook pagina 064.

Elektronische facturatie
Een computersysteem dat sterk aan-
leunt bij het Nederlandse systeem produ-
ceert de facturen voor de Franse klanten.
Voor de liberalisering van de markt voor 
niet-huishoudelijke klanten kan Electrabel in
Frankrijk steunen op de ervaring die de
onderneming elders heeft verworven en op
de schaalvoordelen. Franse, Nederlandse 
en Belgische informaticateams zorgden
vanaf 2002 voor de implementatie en de 
aanpassing van de software.
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Voor elke klantencategorie worden aangepaste contactkanalen aangeboden
zodat de onderneming zeer toegankelijk is.

Electrabel maakt voor haar relatie met haar klanten in Europa gebruik van gevarieerde contactmogelijkheden

die zijn aangepast aan de behoeften van elke categorie. Ze maken de onderneming zeer toegankelijk voor

alle klanten met hun wensen.

Voor industriële klanten worden bijzondere steunpunten ontwikkeld met een hoge graad van beschikbaar-

heid. Zo kan er vlot aan hun specifieke verwachtingen worden tegemoetgekomen. De onderneming wil hun

zoveel mogelijk energiecomfort bieden, door middel van commerciële contacten op maat en door speciale

administratieve en technische teams die dag en nacht bereikbaar zijn.

Ook overheden, multisite klanten (banken, verzekeringsmaatschappijen, warenhuisketens) en kleine en

middelgrote ondernemingen beschikken over specifieke kanalen: een gespecialiseerd callcenter, aange-

paste verkoopteams en speciale Internetpagina’s die in 2004 in verscheidene landen volledig werden 

vernieuwd. In Frankrijk ging in mei in Lyon een nieuw klantencommunicatiecentrum open en in oktober werd,

in Toulouse, een zevende verkoopkantoor in gebruik genomen. 

De huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten beschikken nu over een gediversifieerde waaier aan 

aanspreekpunten. Electrabel is makkelijk bereikbaar langs het Internet en, in België, via de ‘Energielijn’, een 

callcenter voor de klanten. Voor klanten die een meer persoonlijk contact op prijs stellen, beantwoordt de 

onderneming vragen en presenteert ze offertes op zeer uiteenlopende plaatsen: kantoren van De Post, vestigingen

van de Makro-supermarkten en gespecialiseerde partners, zoals grote ketens voor elektrische huishoudapparaten.

Electrabel zette een partnerschap op met 3 000 installateurs van elektriciteit en aardgas. Op die manier wordt een

extra kanaal gecreëerd voor de verkoop en de dienstverlening aan de klanten.

In België past Electrabel voortaan een transparante prijsformule toe 
voor alle vrije klanten.

Electrabel hanteert op de vrije markt in België prijzen waarin de kostencomponenten apart worden weerge-

geven. Dat is het geval vanaf 1 juli 2004 voor elektriciteit en vanaf 1 januari 2005 voor aardgas. Het gedeelte

dat slaat op energie wordt duidelijk aangegeven. Het staat apart van de kosten voor het gebruik van de 

transport- en distributienetten, maar ook van de belastingen en heffingen.
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Dankzij deze prijsstructuur kent de klant duidelijk de voorwaarden waaronder de energie wordt verkocht. Hij kan

gemakkelijk de aanbiedingen van de markt vergelijken. Alle veranderingen in de componenten waarop Electrabel

geen vat heeft, worden op transparante wijze doorgerekend aan de klant en ze zijn duidelijk zichtbaar op zijn factuur.

Electrabel heeft van de toepassing van deze nieuwe prijsformules gebruik gemaakt om al haar vrije klanten

hierover via een grootscheepse campagne te informeren.

Op te merken valt dat de Belgische huishoudelijke klant in alle gevallen minder betaalt dan vóór de liberalisering,

exclusief belastingen, en dat de prijs gemiddeld op hetzelfde niveau of zelfs lager ligt dan in de buurlanden.

Ondanks de sterk stijgende prijs op de wholesalemarkten, doen de huishoudelijke klanten hun voordeel uit de

inspanningen die Electrabel de laatste jaren heeft geleverd om meer concurrerend te zijn.

Voor de vrije huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten in België geeft
het commerciële aanbod voorrang aan klantentrouw.

Tegelijk met deze informatiecampagne heeft de onderneming een nieuw commercieel aanbod ontwikkeld

voor de vrije huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten. Zowel voor elektriciteit als voor aardgas biedt

Electrabel voordelige contractformules aan. 

Klanten die beslissen om een contract met Electrabel af te sluiten, genieten een korting van 2 % op de 

energieprijs. Dit voordeel gaat gepaard met een onmiddellijke korting van tien euro als de klant kiest 

voor het domiciliëren van de betaling. Bovendien past Electrabel voor al haar klanten in België automatisch de 

prijsformule toe die volgens hun verbruiksprofiel het voordeligst is. 

Deze campagne was een groot succes. De klanten vallen niet alleen voor het financiële argument; het succes

bevestigt ook dat klanten de veilige, zorgeloze energielevering gesteund op continuïteit en zekerheid, en gepaard

gaand met een hoogwaardige dienstverlening, belangrijk vinden. 

Deze zorg voor respect in de klantenrelatie blijkt ook uit de steun die Electrabel verleende aan de totstandko-

ming van de Gedragscodes voor ‘verkoop buiten de onderneming’ en ‘verkoop op afstand’ – in het raam 

van het akkoord ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’. Ze werden in 

september 2004 opgesteld en ondertekend door de leveranciers, op initiatief van de federale minister van

Consumentenzaken. De codes zijn in voege vanaf maart 2005. Ze beogen een correcte benadering 

bij de prospectie van klanten. Het accent ligt daarenboven op de heldere en toegankelijke informatie over de

algemene en bijzondere voorwaarden van de voorgestelde contracten.
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Ook ‘gebonden’ Belgische klanten genieten tariefmaatregelen.

Globaal genomen schommelen de gereguleerde Belgische prijzen voor huishoudelijke klanten, volgens 

internationale studies, rond het gemiddelde van de prijzen in de buurlanden. Toch bestaat er nog een cate-

gorie van niet in aanmerking komende huishoudelijke klanten die gemiddeld lichtjes hogere prijzen betalen

dan in de buurlanden. Het gaat om de gezinnen die 3 500 kWh per jaar verbruiken en geen nachttarief genieten

(het zogenaamde ‘normale’ tarief). Aan deze klantengroep kunnen premies worden toegekend, uit een 

fonds dat bestemd is voor de vervanging van enkelvoudige meters door tweevoudige meters. De klant 

kan op die manier zijn factuurbedrag verminderen en zijn algemeen energieverbruik optimaliseren. Om de

betrokken klanten aan te sporen om over te schakelen op een ‘tweevoudig uurtarief’, heeft elke distributie-

intercommunale een dergelijk fonds opgericht. De historische producenten, waaronder Electrabel, 

vermeerderen dit bedrag met zes miljoen euro (voor de niet vrije klanten).

Electrabel treedt haar klanten tegemoet en biedt ze groene energie aan.

In België bracht Electrabel eind 2004 Electrabel Groen op de markt waarbij de elektriciteit gegarandeerd voor

100 % van hernieuwbare energiebronnen in België afkomstig is. Op die manier komt Electrabel tegemoet aan

een van de bijzondere wensen van de markt.

Begin 2004 pakte Electrabel in Frankrijk uit met AlpEnergie, een reeks producten die de klant in staat stellen om

zijn energiebehoeften volledig of gedeeltelijk te dekken met elektriciteit die gecertificeerd afkomstig is van 

hernieuwbare energiebronnen. Wanneer de klant opteert voor 100 % groene energie, wordt een gedeelte van

de meerprijs gestort in het NOE-fonds (Nature Option Énergie). NOE financiert in Frankrijk het onderzoek, 

de ontwikkeling en de bouw van productiemiddelen voor hernieuwbare elektriciteit. AlpEnergie kende heel wat

succes: in 2004 was in Frankrijk een derde van de verkoop van elektriciteit door Electrabel aan eindklanten op deze

manier gedekt.

In Polen verkoopt Electrabel groene stroom aan de vennootschap STOEN, een verdeler uit Warschau. In

Duitsland kunnen de klanten sinds april 2004 kiezen voor gecertificeerd groene stroom die afkomstig is van

zonne-, wind- of waterkrachtenergie. In Nederland levert Electrabel in het kader van een peterschap-

programma groene stroom aan de huizen van het Ronald McDonald Kinderfonds. AceaElectrabel zal vanaf

2005 op de vrije markt groene energie aanbieden afkomstig van hydraulische centrales.   

Naast de leveringsgarantie en de basisservice stelt Electrabel aan haar 
huishoudelijke klanten oplossingen op hun maat voor.

Electrabel luistert naar haar klanten en werkt oplossingen en diensten uit die tegemoetkomen aan hun 

verwachtingen.

Van een energieleverancier verwacht een huishoudelijke klant in eerste instantie zorgeloosheid en energie-

comfort. In 2004 heeft Electrabel daartoe de voordelen voor de klant naar voren geschoven van een 

gezamenlijke levering van elektriciteit én aardgas. De onderneming benadrukte ook de voordelen van aardgas

als een gemakkelijke en soepele energie, die ook bijdraagt tot de milieubescherming. Bovendien speelt

Electrabel in op de verwachtingen van de klant met aangepaste diensten. DoMyCare is een dienst voor het

onderhoud van verwarmingsinstallaties en voor snelle pechverhelping (verwarming, elektrische toestellen en 

loodgieterij). Een netwerk van deskundige partners levert deze service aan de klanten. De onderneming 

wil ook optreden als bemiddelaar tussen de netbeheerder en de klant, voor wat nieuwe aansluitingen of 

verhuizingen betreft.
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Nog een voorbeeld: het kwartaalblad Energiek!, dat Electrabel op 2,5 miljoen exemplaren verspreidt onder

haar vrije huishoudelijke klanten, bevat veel praktische informatie en tips rond energie en het gebruik ervan

in huis. Dit soort informatie is ook beschikbaar op de website, die met nieuwe rubrieken werd uitgebreid. 

In 2004 werd bijvoorbeeld een speciale rubriek opgezet over overheidssubsidies voor energie. Die helpt de

klanten beter hun weg te vinden in deze complexe materie.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van haar niet-huishoudelijke
klanten ontwikkelde Electrabel een specifiek dienstenpakket.

Niet-huishoudelijke klanten, kleine en middelgrote ondernemingen, multisite-klanten en openbare

besturen willen hun energiebeheer optimaliseren, ongeacht hun grootte. Electrabel reikt hun

een ruime waaier van diensten aan waarmee ze, met de hulp van deskundigen, hun pro-

ductiviteit, bedrijfszekerheid en comfort kunnen verbeteren en tegelijk hun kosten drukken.

In België gaat het daarbij om een zeer uitgebreid en volledig dienstenpakket: verwerking

van PCB-houdende transformatoren die conform een Europese richtlijn vóór eind 2005

moeten worden vernietigd; installeren van hoogspanningscabines; diensten voor 

energieadvies en instrumenten om het verbruik continu te meten en te analyseren; 

warmtekrachtkoppeling; elektronische facturatiediensten; personeelsopleidingen over

energiebesparingen, veiligheid bij elektriciteit en aardgas, bijzondere technieken enz.

Grote industriële ondernemingen kunnen rekenen op de Europese
dimensie van Electrabel.

Electrabel beschikt op de verschillende Europese markten over een gediversifieerde productiecapaciteit. 

Zij is daarmee een van de enige energiebedrijven die kan tegemoetkomen aan de verwachtingen van industriële

ondernemingen met vestigingen in meerdere landen. Lokale productiecapaciteit zorgt voor leveringsgarantie

en -kwaliteit. Commerciële vestigingen, in bepaalde gevallen gesteund door bedrijven van de SUEZ-groep, 

kunnen tegemoetkomen aan de lokale vraag naar dienstverlening.

Een steeds grotere groep klanten wordt zich bewust van de voordelen van inkoop van energie op Europese

schaal. Deze trend wordt bevestigd door belangrijke contracten die Electrabel in 2004 afsloot.

058

Energiebesparing
In Frankrijk heeft het ministerie van
Financiën en Industrie Electrabel gekozen
voor een van haar gebouwen. De onderne-
ming zal elektriciteit leveren, audits uit-
voeren en energieadvies geven. Voor de 
uitvoering van het contract heeft de tijdelijke
vereniging Electrabel/INEO de krachten van de
SUEZ-groep gebundeld. INEO heeft meege-
werkt aan de installatie van meters die op
afstand kunnen worden geraadpleegd.
Hiermee kan het ministerie van Financiën
nagenoeg 15 % besparen op het totale 
verbruik van het Bercy kantorencomplex.
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Als leverancier van elektriciteit en aardgas wil Electrabel aan deze Europese klanten met verschillende vesti-

gingen hetzelfde niveau van ondersteuning bieden – en dit voor een optimaal energieverbruik. Volgens deze

logica biedt Electrabel met het European Value Package een waaier van gelijkaardige diensten aan in verschil-

lende landen. 

Trading en Portfolio Management heeft samen met de plaatselijke verkooporganisaties diverse producten ont-

wikkeld waarmee de klanten zich kunnen indekken tegen de risico’s die inherent zijn aan energieportefeuilles.

Onder meer Airbus in Frankrijk, Norddeutsche Affinerie in Duitsland en de Nederlandse Spoorwegen 

opteerden voor dergelijke producten.

Electrabel verbetert nog de beschikbaarheid van haar industriële diensten
in Europa.

Electrabel streeft naar het permanent verbeteren van de dienstverlening. Dat mag ook 

blijken uit de ontwikkeling van instrumenten die gericht zijn op het spaarzaam omgaan

met energie en op het rationeel gebruik ervan. Oorspronkelijk bestonden deze diensten

uit audits en verbruiksanalyses. Geleidelijk aan werden ze uitgebreid en gediversifieerd:

oplossingen voorstellen, de uitvoering ervan begeleiden en tot slot het implementeren

zelf. De waaier van mogelijkheden wordt nog uitgediept. 

Electrabel ijvert op de verschillende markten voor een maximale beschikbaarheid van deze

diensten. Vooral bij de implementatie van nieuwe fases van marktliberalisering is een 

voorafgaand onderzoek naar de behoeften van elke markt noodzakelijk. Op basis van de

meerwaarde die Electrabel met hen kan delen, werden bevoorrechte klanten geïdentificeerd.

In 2004 werd ook een nieuwe dienst ontwikkeld waarbij ondernemingen kunnen rekenen op ondersteuning

bij aankoop, verkoop en trading van CO2-emissierechten. De markt hiervoor is begin 2005 opgestart. 

Electrabel voorziet oplossingen voor de vervanging van haar
stoomnetwerken.

In Verviers heeft Electrabel haar installaties voor stoomproductie gesloten. Deze waren niet langer 

concurrerend. Van de stoomklanten reageerde 99 % positief op het commerciële aanbod dat voorzag in de

vervanging van hun verwarmingssysteem op stoom door een op aardgas, reeds in de stad verdeeld. 

In Aalst is een gelijkaardig proces bezig dat de stopzetting van de stoomproductie in 2007 voorbereidt. Hier

waren eind 2004 al 200 klanten ingegaan op het aanbod van Electrabel om over te schakelen op aardgas.

Zie ook pagina 047.

Audit en follow-up
Met de benadering van Energy Coach®

in Nederland profileert Electrabel zich 
als een leverancier met een grote toege-

voegde waarde. In Frankrijk zorgde de
gebundelde effectiviteit van energieanalyses
en de opvolging van het verbruik via het
Internet voor een sneeuwbaleffect in de niche
van de luchthavens: Lyon, Bâle-Mulhouse,
Toulouse en Parijs zijn klant bij Electrabel. In
Marseille hebben teams van Electrabel en
Tractebel Engineering samen zulk een door-
lichting uitgevoerd.
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Productie van elektriciteit

In Europa bouwt Electrabel verder aan een gediversifieerd productiepark. De onderneming wil in

haar commerciële doellanden beschikken over een kritische massa aan productiemiddelen om zo

te voldoen aan de behoeften van de verkoop op die markten. Vandaag liggen plannen voor 

nieuwe centrales op de tekentafel en staan er eenheden in de steigers voor een totale capaciteit

van meer dan 5 000 MW. Met die uitbreidingen en met de lopende investeringen in bestaande

centrales wil de onderneming de slagkracht van het productiepark zowel verhogen als diver-

sifiëren. Zo kan ze steeds optimaal het hoofd bieden aan de wisselvalligheden van de markten.

Het milieubewuste beleid stimuleert het beroep op hernieuwbare energie.

De capaciteit van het productiepark van Electrabel in Europa blijft toenemen.

Electrabel beschikt in Europa over een productiecapaciteit van 28 200 MW, waarvan 54 % buiten België. Met

diverse bouwprojecten wordt de geografische diversiteit verder uitgediept en de ontwikkeling over heel

Europa verankerd.

De doelstelling is om tegen 2009 het productiepark uit te breiden tot 35 000 MW. Dat betekent dat de 

productiecapaciteit jaarlijks gemiddeld moet aangroeien met 4 %. Met een gemiddelde jaarlijkse toename van

5 % over dezelfde periode liggen de verkoopdoelstellingen iets hoger. Deze ambitie past volledig in de filosofie

van Electrabel: streven naar lokale aanwezigheid en nabuurschap zodat de klanten een grote bevoorradings-

zekerheid kan worden gegarandeerd. De klemtoon ligt meer op verkopen dan wel op investeren.

Bij investeringen mikt Electrabel vooral op het bevorderen van de diversiteit van de gebruikte technologieën

en van de primaire energiebronnen. Dit levert de onderneming een onmiskenbare troef op. Zulk een beleid

staat garant voor een efficiënte sturing waarbij de schommelingen van de marktdeterminanten op de voet

worden gevolgd. Het aandeel van kernenergie en hernieuwbare energie in het productiepark bedraagt 
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meer dan een derde. Bij de verschillende projecten in aanbouw of in studie die nu lopen, vormen aardgas-

gestookte centrales met gecombineerde cyclus de hoofdmoot. Dit bewijst nogmaals dat Electrabel hierbij in

Europa een toonaangevende rol speelt. In haar streven naar diversificatie van de primaire energie heeft de

onderneming ook oog voor andere investeringsmogelijkheden. 

Electrabel steunt op gedeelde deskundigheid. De Europese visie bevordert
de doeltreffendheid en biedt schaalvoordelen.

In 2004 kwam de projectcoördinatie op Europees niveau op kruissnelheid. Door de transversale

benadering van het vakgebied Productie wordt de deskundigheid op Europees niveau 

gebundeld. Daarmee doet de hele organisatie haar voordeel en kunnen schaalvoordelen en

synergiemogelijkheden optimaal worden benut.

Tijdens de ontwikkelingsfase wordt de transversale organisatie bij het plaatselijke technisch-

economisch onderzoek betrokken. Ervaringen uit het verleden worden op die manier gedeeld en

investeringsrisico’s worden beter ingeschat nog voordat een beslissing wordt genomen. Ook 

tijdens de implementatiefase, van investeringsgoedkeuring tot industriële indienststelling, wordt

het project begeleid. Feedback wordt zo optimaal benut en tegelijk wordt er bij de leveranciers

meer gewicht in de schaal gelegd. Hierdoor kunnen schaalvoordelen worden verwezenlijkt.

De klemtoon ligt op de doeltreffendheid en de opvolging van de slagkracht van de productiemiddelen 

op Europees niveau. Een geregelde benchmarking tussen centrales van hetzelfde type en de prestatie-

indicatoren die hieruit resulteren, leidt tot een vlottere werking. Het Maintenance Competence Center en het

Diagnostic Center optimaliseren voortaan het onderhoud. 

Electrabel zette het investeringsbeleid in bestaande centrales en in nieuwe
capaciteit voort.

Benelux. In de productiezone België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg heeft Electrabel niet 

langer productiemiddelen op overschot om te voldoen aan verkoopovereenkomsten. Verklaringen hiervoor

zijn: de gedwongen verkoop van virtuele productiecapaciteit (VPP) en het ter beschikking stellen aan EDF van

haar aandeel in eenheid Tihange 1 (481 MW). Electrabel moet daarom het rendement van de bestaande 

centrales optimaliseren.

Zie ook pagina 069.

Technische oplossingen delen
In 2004 was er een probleem in STEG-

centrale Saint-Ghislain waarbij bepaalde
stopkleppen van de stoomturbine vastlie-

pen, een probleem dat wel vaker voorkomt 
bij centrales van die generatie. De oplossing 
die voor Saint-Ghislain werd uitgewerkt 
werd onmiddellijk overgemaakt aan centrale
Esch-sur-Alzette in het Groothertogdom
Luxemburg, een identieke maar meer recent
gebouwde centrale van Electrabel. De infor-
matie werd ook gedeeld met teams die aan

nieuwe projecten werken.
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Net zomin als in 2003 werden er in 2004 nieuwe productiemiddelen in gebruik genomen (buiten de wind-

turbines). De industriële ingebruikneming van de STEG-centrale Zandvliet (385 MW in een 50/50 partnerschap

met RWE) wordt dus met ongeduld verwacht tegen midden 2005.

De gasturbine van de centrale Flevo (120 MW) in Nederland die in 2000 in bewaring was gesteld, kreeg een

nieuwe stoomketel en kwam in juni 2004 terug in dienst. In juli werd gemengde aardgas-stookolie eenheid

Awirs 5 (294 MW), die ook al vier jaar van het net was gekoppeld, opnieuw in dienst gesteld. 

Na een technisch incident in augustus 2004 werd eenheid Eems-20 (695 MW) in Nederland begin 2005 terug

in bedrijf gesteld.

Electrabel vindt diversificatie van het productiepark bijzonder belangrijk. De omvangrijke

werken die midden 2005 worden opgestart, moeten in die context worden gezien. In

Nederland zorgt een investeringsproject voor de verlenging van de levensduur van de

steenkoolgestookte centrale Gelderland (602 MW) tot 2017. Soortgelijke investeringen

staan op stapel voor eenheden Harculo 60, Eems 20 en Bergum 10 en 20. Op die manier

moeten ze minimaal tot 2012 operationeel blijven. In België wordt de steenkoolge-

stookte centrale Ruien (879 MW) gemoderniseerd; eenheden 3, 4 en 5 worden uitgerust

met een ontzwavelings- en ontstikkingseenheid. Naarmate de revisiewerken aan de 

eenheden vorderen zal de nieuwe installatie geleidelijk aan in dienst worden gesteld. 

Door de vervanging van de stoomgeneratoren van eenheid 2 van kerncentrale Doel kon het vermogen met 

40 MW worden verhoogd. Met deze investering bevestigt Electrabel haar wil om haar kerncentrales veilig en

efficiënt te blijven exploiteren. In 2005 worden overigens de tienjaarlijkse revisies bij Doel 1, 2 en 4 evenals bij

Tihange 1 en 3 uitgevoerd. 

Inzake bedrijfszekerheid en het productieniveau van kernenergie, was 2004 op alle vlakken een bijzonder jaar.

In de huidige economische context is zowel in Nederland als in België optimalisering van de productie niet van

de lucht. Tegelijk met de implementatie van het SAP-programma in de verschillende centrales in Nederland

werd met het project ‘Optimalisatie Techniek’ de productieorganisatie volledig herwerkt in het teken van 

productiviteit en effectiviteit. De positieve weerslag die nu al voelbaar is, zal zich in 2005 doorzetten. Met 

het oog op een rationeler beheer van de productie-eenheden werd in België de samenwerking tussen de 

onderhouds- en exploitatiediensten onder de loep genomen. 

Geavanceerde knowhow
In het raam van de renovatie van 
de bedieningsinrichting van centrale
Gelderland kwamen Poolse deskundigen
van Polaniec hun Nederlandse collega’s 
te hulp. De ontwikkeling- en implementatie-
teams van het ontzwavelings- en ontstik-
kingsproject (DeSOx-DeNOx) in Ruien (België),
bezochten op hun beurt enkele voorbeeld-
installaties: Polaniec, Langerlo (België),
Gelderland en Vado Ligure (Italië).
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Wat de exploitatie van de centrales betreft, komt het er op aan om de best mogelijke prestaties na te streven,

door te zorgen voor een uiterst nauwkeurige opvolging van alle indicatoren, en door een optimale flexibiliteit

te bevorderen.

Frankrijk. Electrabel beschikt in Frankrijk over een totaal opgesteld vermogen van 4 818 MW waarvan 

1 108 MW uit kerncentrales die de basislast dekken. Conform de overeenkomsten die ze begin 2004 met EDF

heeft afgesloten, beschikt Electrabel op het Franse net over haar productieaandeel uit kerncentrale Tricastin.

Die 458 MW komen bovenop de 650 MW uit Chooz B.

De onderneming kan voorts een beroep doen op een ontwikkelbaar vermogen van 3 710 MW uit water-

krachtcentrales: 2 937 MW van de Compagnie Nationale du Rhône (CNR), hoofdzakelijk waterloopcentrales

(19 centrales), en 773 MW van de Société Hydroélectrique du Midi (SHEM), hoofdzakelijk piekvermogen 

(49 centrales). In 2004 trok Electrabel haar participatie in het kapitaal van CNR op tot 49,95 %, waarbij eerst-

genoemde instaat voor de exploitatie. Met de overeenkomst die in november 2002 met de Franse spoorwegen

(SNCF) werd afgesloten, krijgt Electrabel nog meer controle over de productiecapaciteit van de Société

Hydroélectrique du Midi. Electrabel participeert sinds begin 2005 voor 40 % in het kapitaal van de SHEM.

Tegen 2007 zal dat aandeel oplopen tot 80 %.

Afstandbediening en -controle van de installaties vormen een bijzondere troef voor een flexi-

bel beheer. De belangrijkste piekcentrales van SHEM worden nu al gestuurd vanuit één 

dispatching in Lyon. Als gevolg van de in 2004 besliste investeringen kunnen vanaf april

2005 ook de 19 CNR-centrales (100 turbines voor basisvermogen) van op afstand 

worden bestuurd, gelijktijdg met de debietregeling van de Rhône.

In 2004 maakte Electrabel ook duidelijk dat de onderneming graag zou meewerken aan

het EPR-project (European Pressurized water Reactor), een evolutie van de bestaande kern-

centrales met een vermogen van 1 600 MW.

Italië. Hier beschikt Electrabel over een opgestelde productiecapaciteit van 1 261 MW: 346 MW van de

warmtekrachtcentrale Rosignano; 321 MW rechtstreeks uitgebaat door AceaElectrabel Produzione (een

onderneming waarin Electrabel naast Acea een belang aanhoudt van 70 %); 594 MW via de participatie van

50 % van ElectrabelAcea in Tirreno Power (totale capaciteit van 1 188 MW). Verschillende repowering-

projecten, bijvoorbeeld in de belangrijkste centrale van Tirreno Power, centrale Torrevaldaliga, zullen de 

capaciteit tegen het jaar 2007 doen stijgen met meer dan 1 000 MW. 

063

Kortere stilstand
Door een defecte automatische schake-

laar zou een waterkrachtcentrale (40 MW)
van de SHEM in de Franse Pyreneeën

midden oktober gedurende tien weken
dicht hebben gemoeten. Dit in een periode
dat deze centrale nodig was om het piek-
verbruik op te vangen. Uiteindelijk lag 
de centrale niet langer dan een week stil
omdat in België een identieke schake-

laar beschikbaar was waarmee de
defecte installatie kon worden hersteld. 
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De investering in de repowering van centrale Torrevaldaliga, 40 kilometer buiten Rome, is 

bijzonder belangrijk. De oliegestookte centrale wordt gemoderniseerd en vervangen door

twee STEG-eenheden op aardgas. Dit verbetert het rendement en de milieuprestaties 

aanzienlijk. De centrale wordt in de loop van 2005 in twee fasen opnieuw opgestart: een

eerste deel (375 MW) is sinds begin 2005 operationeel; een tweede deel (188 MW)

wordt in begin van het tweede halfjaar van 2005 in dienst gesteld.

Verdere investeringen zijn gepland om het productiepark naar aardgas te richten. Zo

wordt in de lente van 2005 de nieuwe STEG-centrale Voghera (370 MW, in Lombardije)

operationeel en startte in september 2004 de bouw van een andere STEG in Rosignano

(370 MW, in Toscanië). Die centrale kreeg de naam Roselectra en moet in 

oktober 2006 operationeel zijn. Begin 2005 kreeg Electrabel de benodigde vergunningen

voor de bouw van een derde eenheid van hetzelfde type in Leinì, nabij Turijn.

Iberisch schiereiland. Electrabel bouwt haar productieposities verder uit. De werken aan STEG-centrale

Castelnou (760 MW, in Aragon) vorderen: verwacht wordt dat hij tegen begin 2006 in dienst kan komen.

Andere projecten liggen ter studie, waaronder een STEG in Morata de Tajuña nabij Madrid (1 200 MW) 

waarvoor Electrabel reeds over de vergunningen beschikt, en een andere STEG in Torrelavega (800 MW) nabij

Santander.

In Portugal zette Electrabel belangrijke stappen in de ontwikkeling van haar windturbineprojecten. 

Duitsland en Centraal-Europa. Electrabel exploiteert in Duitsland de Gera-centrale (74 MW). Begin 2004

werd in het Saarland de repowering van warmtekrachteenheid Römerbrücke in Saarbrücken opgestart.

Hierdoor daalt de uitstoot van de eenheid en verbetert het rendement. Bovendien verhoogt het vermogen met

41 MW door toevoeging van een extra gasturbine. Midden 2005 zal de centrale opnieuw operationeel zijn en

een vermogen leveren van 110 MW. Electrabel onderzoekt de mogelijkheid om in Duitsland te investeren in

productie. Die beslissing zal onder meer afhangen van de ontwikkeling van de marktomstandigheden.  

Als lid van de Europese vereniging VGB PowerTech neemt Electrabel in Duitsland deel aan een onderzoeksproject

in een bestaande steenkoolcentrale. Het project spitst zich toe op het verhogen van het rendement van 

steenkoolgestookte centrales en op het verbeteren van hun milieuprestaties.

In Polen heeft centrale Polaniec (1 654 MW) nu de ideale configuratie bereikt. De nieuwe gecentraliseerde 

controlezaal werd in gebruik genomen. Op termijn moet deze zaal de zestien oude gedecentraliseerde bestu-

PRODUCTIEVERMOGEN IN EUROPA
Hernieuwbare energiebronnen

Wind Water Biomassa

België 8 parken, 42 MW 10 centrales, 22 MW 4 centrales
2 parken, 16 MW* 1 centrale*
347 MW* 

Nederland 1 park, 3,5 MW 2 centrales
Frankrijk 100 MW* 68 centrales, 3 710 MW
Italië 150 MW* 24 centrales, 129 MW
Portugal 3 parken, 41 MW 9 centrales, 33 MW

2 parken, 89 MW*
550 MW* 

Polen 1 centrale

* In aanbouw
* Project

Zie ook pagina 054.

Waterchemie
Bij de bouw van STEG centrale Voghera
in Italië baarde de waterchemie enigszins
zorgen. Informatie die eerder aan het licht
was gekomen bij de doorlichting van 
zustercentrale Esch-sur-Alzette (Groother-
togdom Luxemburg) door Laborelec, het 
technische competentiecentrum van Electrabel 
voor onderzoek en ontwikkeling, werd 
onverwijld doorgespeeld. De eenheid beschikt
ook over gegevens van de opvolging 
van de chemie in bedrijfsmodus bij de 
centrales te Esch-sur-Alzette en te Saint-
Ghislain (België). 
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ringseenheden vervangen. De volgende jaren worden bij grote revisies werken uitgevoerd die nodig zijn om alle

nog overblijvende productie-eenheden aan te sluiten op deze nieuwe controlezaal.

In Hongarije speelt centrale Dunamenti (2 068 MW) meer dan ooit een centrale rol in een land waar deze 

centrale bijna een kwart van het totale ontwikkelbare vermogen vertegenwoordigt. Met haar klassieke eenheden

en haar STEG bevoorraadt zij voornamelijk de openbare enige aankoper, terwijl haar warmtekrachteenheid de

belangrijkste productie-eenheid is op de vrije markt. De haalbaarheid van een repowering of een mogelijke 

uitbreiding met een STEG-eenheid worden intensief onderzocht.

Investeringen en projecten worden in hoge mate bepaald door
milieudossiers. Co-verbranding zit in de lift.

Met de investeringen in Ruien zal de steenkoolgestookte centrale voldoen aan de toekomstige Europese en

regionale verplichtingen op het vlak van verzurende uitstoot. De economische rationaliteit van die investeringen

moet dan ook worden gezien in het licht van een strategie die is gericht op het bevorderen van de productiemix

met respect voor een wettelijk kader dat de CO2-uitstoot in het Vlaamse Gewest op redelijke wijze regelt. De

grote milieudossiers – meer bepaald het terugdringen van de zure emissies en van de uitstoot van broeikas-

gassen (CO2) met de bijhorende mechanismen (groene certificaten, emissierechten, enz.) – bepalen in sterke

mate de keuze van investeringen, in het bijzonder voor hernieuwbare energie. 

Electrabel selecteert deze projecten op basis van zeer strikte criteria. In België wordt bijvoorbeeld biomassa

gestimuleerd, vaak in combinatie met steenkool. De laatste jaren verveelvoudigde Electrabel haar inspanningen

op het vlak van onderzoek in dit domein. De onderneming kan nu in tal van centrales (Langerlo, Ruien,

Rodenhuize, Mol, Awirs) uitpakken met concrete resultaten. Enkele centrales verbranden nu al olijfpitten,

houtpellets, gassen uit houtvergassing, slib uit waterzuiveringsinstallaties en gedroogde schilfers van koffie-

bonen. Andere zullen dit in de toekomst doen. Eenheid Awirs 4 wordt sinds het voorjaar van 2005 uitsluitend

bevoorraad met houtpellets en levert zo een vermogen van 80 MW.

In Nederland omvat het investeringsdossier voor de levensduurverlenging van centrale Gelderland een deel

over co-verbranding. Sinds oktober 2004 is de steenkoolgestookte centrale Polaniec in Polen een van de

grootste Europese installaties voor co-verbranding van biomassa. Ze kan per jaar maar liefst 400 000 ton hout

afkomstig uit het onderhoud van de staatsbossen verbranden. Op termijn wil de centrale het aandeel van 

hernieuwbare energie in haar totale productie opvoeren tot 12 %.
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In deze biomassadossiers blijft Electrabel bijzondere aandacht besteden aan de mogelijke destabiliserende

gevolgen van deze trend: spanningen op de markten voor hout of andere bronnen van biomassa hebben een

rechtstreekse invloed op de prijszetting van deze grondstoffen en hebben dus een impact op de economische

rendabiliteit van de projecten. 

Overal in Europa staan ambitieuze windturbineprojecten op stapel.

Waar het potentiële rendement voldoende groot is, meer bepaald in het Zuiden van Europa, werkt Electrabel mee

aan windenergieprojecten. Door de overeenkomsten met constructeur Gamesa zal het eerste windturbinepark

(80 MW) van Electrabel in Portugal, in Fafe, begin 2005 operationeel zijn. In het raam van diezelfde akkoorden

met deze constructeur staan, zowel op het Iberische schiereiland als in Italië, tal van andere verwezenlijkingen in

het vooruitzicht. 

Bovendien startte de Portugese onderneming Generg, waarin Electrabel voor 42,5 % participeert, in 2004 twee

windturbineparken op (28 MW). Dat brengt de totale capaciteit aan hernieuwbare energie van deze onderneming

op 74 MW. Zij gaat ook door met de ontwikkeling van diverse andere windturbineparken, goed voor een totale

capaciteit van 400 MW die in de periode 2005-2007 in dienst zal worden gesteld.

Midden juli werd in Hoogstraten het grootste windturbinepark van België ingehuldigd. Deze zes nieuwe turbines

met een vermogen van 2 MW elk, brengen het totale vermogen uit windkracht van Electrabel in het land 

op 42 MW, waarvan een twintigtal in partnerschappen. Daarnaast werden vergunningsaanvragen ingediend 

voor een honderdtal MW. In Nederland verkoopt Electrabel de productie van twee windturbines, met elk een 

vermogen van 1,75 MW, die staan opgesteld in Lelystad.

In totaal zit nagenoeg 1 100 MW windenergie in de projectfase, dit met inbegrip van een honderdtal MW die in

Frankrijk ter studie liggen.

De stuwdam in Bütgenbach werd gerenoveerd, met respect voor het milieu 
en de lokale activiteiten.

In 2004 voerde de onderneming in België renovatiewerken uit aan de stuwdam in Bütgenbach. Aan en rond het

meer is er in de zomer heel wat vrijetijdsactiviteit. Deze werken zijn het begin van een omvangrijk onderhouds-

programma van de hydraulische installaties in België. De ecologische en sociaal-economische impact die inherent

was aan het ledigen van het stuwmeer in Bütgenbach, werd perfect beheerst. Deze ervaring zal worden gebruikt

bij soortgelijke werkzaamheden in de toekomst.
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Trading en Portfolio Management

Internal Portfolio Management beheert de energieportefeuille van Electrabel. Dit departement

optimaliseert de toewijzing van de interne en externe middelen die de onderneming kan inzet-

ten om de verkoop te ondersteunen. Trading staat garant voor zichtbaarheid op de wholesale-

markten en maakt het ook mogelijk om er op te treden. Trading ondersteunt daarnaast de 

activiteiten van de lokale entiteiten. Deze fundamentele mechanismen zijn nu uitgebreid met

een extra product: de Europese CO2-emissierechten.

Portfolio Management neemt in de organisatie een centrale plaats in en
vervult er een strategische rol bij het risicobeheer.

Het Internal Portfolio Management departement centraliseert gegevens en inlichtingen en speelt daarbij optimaal

in op opportuniteiten en mogelijkheden voor een grotere flexibiliteit die zich op de gedereguleerde markten aan-

bieden. Het heeft een totaalzicht op de Electrabel-portefeuille: van het productieapparaat, over de marktontwik-

kelingen tot de commerciële verplichtingen. Het is dus goed geplaatst om maximaal te sturen, de flexibiliteit 

tussen elektriciteit en aardgas uit te spelen en vanuit een centrale positie risico’s te beheren.

In 2004 werden aanzienlijke inspanningen geleverd om het dekkingsbeleid (hedging policy) te verfijnen. Dat

moet ervoor zorgen dat residuele marktrisico’s in verhouding blijven met de capaciteit van de onderneming

om die markten te ondersteunen. Het afgelopen jaar schommelden de brandstofprijzen sterk. Door risicodek-

king en arbitrages is Electrabel erin geslaagd de impact van die schommelingen op de resultaten te temperen.

Zich aan de omstandigheden aanpassend heeft de onderneming zo haar flexibiliteit van haar aardgas- en 

elektriciteitposities uitgespeeld: daar of elders aardgas leveren of afnemen, aardgas al dan niet gebruiken 

als brandstof in een bepaalde elektriciteitscentrale, het op de wholesalemarkt brengen of rechtstreeks aan

klanten verkopen.
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Voortaan zijn CO2-emissierechten voor Electrabel een product tussen de
andere en wordt daarom via Portfolio Management beheerd.

Het Europese systeem voor de verhandeling van CO2-rechten is van kracht sinds januari 2005. De werking van

deze markt steunt op emissierechten. Het beheer ervan is geïntegreerd in het globale model van Portfolio

Management. Op die manier kunnen alle entiteiten beter het hoofd bieden aan deze nieuwe uitdaging en 

kunnen ze de risico’s die gepaard gaan met de prijs van de emissierechten op de markt beter controleren. 

In 2004 hebben Trading en Internal Portfolio Management de onontbeerlijke instrumenten en mechanismen voor

een gecentraliseerd beheer van de CO2-portefeuille voorbereid. Dit beheer is nu ingevoerd. Het heeft tot doel om 

de residuële risico’s voor de onderneming tot een minimum te beperken en de kansen die voortvloeien uit 

boekhoudkundige en fiscale kwesties optimaal te benutten. Electrabel maakt gebruik van de periode 2005-2007

om zo efficiënt mogelijk te functioneren op markten die in de toekomst nog hogere eisen zullen stellen. 

Midden 2004 nam Electrabel in Nederland deel aan een oefening die op initiatief van de overheid rond de 

handel in CO2-emissierechten werd opgezet. Electrabel voldeed aan alle wettelijke voorwaarden en behaalde

op enkele tientallen deel-nemende ondernemingen het beste commerciële resultaat. 

Trading ondersteunt de intrede en penetratie van Electrabel op haar
Europese groeimarkten.

De strategie van Electrabel is er steeds op gericht om de tradingactiviteiten op transparante

wijze te centraliseren en uit te breiden. Daarom bracht de onderneming de posities 

van Electrabel Nordic op Nordpool over naar Brussel. Op die manier wordt de hele 

portefeuille centraal beheerd, met een lokale aanwezigheid (Oslo, Londen, Berlijn, Praag,

Milaan …). Indien nodig kan zo een stevige representativiteit op deze markten worden

gegarandeerd.

Voor de liberalisering van de Europese markten was 2004 een belangrijk jaar. Daarom

heeft Trading het aantal ondersteunende acties voor de Europese ontwikkeling van

Electrabel opgevoerd. 

Een aantal Oost-Europese landen openden in aansluiting op hun recente lidmaatschap 

van de Europese Unie hun elektriciteitsgrenzen. Electrabel kan rechtstreeks op die markten 

activiteiten ontplooien en zal dat in de toekomst ook doen. Er werden nu al posities ingenomen en activiteiten

Zie ook pagina 047.

Datum Aanbod in MW Bieders Kopers Verkochte  
MW

Basis- Piek- Totaal
vermogen vermogen

09.12.2003 167 83 250 18 7 230
25.02.2004 180 90 270 14 6 265
26.05.2004 170 85 255 15 9 240
03.09.2004 277 138 415 15 7 365
18.11.2004 300 150 450 16 9 275

16.02.2005 267 133 400 13 10 330

VEILING VIRTUELE PRODUCTIECAPACITEIT 

068

Handel in CO2-emissierechten 
Conform het Kyoto-protocol zullen de
CO2-emissierechten wereldwijd worden
verhandeld. Electrabel heeft hiervoor al 
voorbereidingen getroffen. Zo werd er een
overeenkomst afgesloten met Vega: een
afvalverwerkende onderneming in Brazilië die
tot de SUEZ-groep behoort. Vega ontwikkelde
een programma om de methaanuitstoot uit de
ontbinding van organisch afval te beperken.
Het programma, dat in Brazilië wordt 
toegepast, zal emissierechten genereren.
Electrabel zal een deel ervan aankopen om
ze te gebruiken in haar globale CO2-beheer
(voor productie of trading).
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ontwikkeld in Polen en in Hongarije, maar ook in landen waar de onderneming geen productie-eenheden

heeft, zoals Tsjechië of Slowakije.

In Italië participeert Electrabel via haar dochter AceaElectrabel Trading in de Italian Power Exchange (IPEX), die

in april 2004 van start ging en die enkel toegankelijk is voor elektriciteitsproducenten. Zo heeft AceaElectrabel

Trading de beursactiviteiten van productiedochter AceaElectrabel Produzione overgenomen. Ook participeert

Tirreno Power (voor 50 % eigendom van AceaElectrabel) in de IPEX.

Electrabel heeft eveneens via AceaElectrabel Trading haar eerste kubieke meter aardgas geïmporteerd in Italië.

Die activiteit kende meteen een sterke groei. Ze gaf de eerste aanzet voor de ontwikkeling van een contrac-

tuele standaard voor transacties binnen de Punto di Scambio Virtuale (virtueel uitwisselingspunt) dat voor een

grotere liquiditeit van de handel zorgde en werkte er vervolgens aan mee. Via trading en via rechtstreekse 

verkoop door de lokale entiteiten krijgt Electrabel zo stap voor stap vaste voet op de lokale aardgasmarkten.

In het toekomstige Europese productieapparaat van Electrabel nemen aardgasgestookte centrales een belangrij-

ke plaats in. In nauwe samenwerking met de lokale entiteiten vormt Trading en Internal Portfolio Management

voor die toekomstige eenheden de portefeuille voor de aardgasbevoorrading.

Het succes van de veiling van virtuele productiecapaciteit draagt bij tot de
liquiditeit van de Belgische markt.

De veilingen van virtuele productiecapaciteit (Virtual Power Plant, VPP) waartoe Electrabel zich in juli 2003 had

verbonden tegenover de Belgische Raad voor de Mededinging, zijn een blijvend succes. Vertrouwelijkheid van

de transacties en anonimiteit van de deelnemers zijn verzekerd door de medewerking van Endex (European

Energy Derivatives Exchange) als dienstverlener, IBM Business als consultant en PricewaterhouseCoopers LLP

als waarnemer voor de Belgische toezichthouder. In december 2003 werd al een eerste veiling opgezet.

In 2004 volgden vier nieuwe succesvolle veilingen (februari, mei, september, november). Iedere keer worden

twintig producten aangeboden die zijn opgesplitst in basiscapaciteiten en piekcapaciteiten. Elk product 

verschilt inzake looptijd en startdatum van de leveringen van de andere. Elke veiling, waaraan een vijftiental

ondernemingen deelnam, vergde minimaal zes beurten. Via VPP werd in 2004 op die manier ruim 2,6 TWh

elektriciteit aangekocht door spelers op de markt. In totaal verkocht Electrabel zo al 10,6 TWh en stelde de

onderneming 780 MW ter beschikking. 

Als bewijs van de goede werking van de veilingen en van hun bijdrage tot de marktliquiditeit publiceert Endex

dagelijks, en dat sinds 1 september 2004, op zijn website de referentieprijzen voor de Belgische elektriciteits-

contracten die na gemeen overleg werden afgesloten (acht marktspelers zetelen in de prijzencommissie). 

Die prijzen liggen nagenoeg op het niveau van de prijzen tijdens de veilingen.
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Exploitatie van distributienetten

Netten Vlaanderen, Netten Brussel en Réseaux Wallonie hebben als opdracht om op vraag 

van distributienetbeheerders de elektriciteits- en aardgasdistributienetten te exploiteren, te

onderhouden en te ontwikkelen. Deze drieledige organisatie kan perfect tegemoetkomen aan

de specifieke wettelijke vereisten van elk gewest. Om de distributienetbeheerders een 

concurrerende en hoogwaardige dienstverlening te garanderen, streven de entiteiten, die

hetzelfde vak uitoefenen, naar synergie, schaalvoordelen en performantie. De netactiviteiten

zijn geografisch weliswaar beperkt tot België, maar kunnen bij bepaalde Europese expansie-

projecten een pluspunt vormen.

De nieuwe configuratie van de distributie werd volledig goedgekeurd.

In de loop van het eerste kwartaal van 2004 keurde de Raad voor de Mededinging de organi-

satie van de distributie in de geliberaliseerde markten goed. In januari werd het aardgasdos-

sier voor Wallonië goedgekeurd en in maart het dossier voor elektriciteit en aardgas in het

Brussels Gewest. Het model van de opsplitsing van de netbeheer- en verkoopactiviteiten

werd op die manier in heel België formeel ingevoerd.

De distributienetbeheerders die zijn gegroeid uit de gemengde intercommunales, bepalen

de modaliteiten voor het netbeheer. Daarbij vertrouwen ze alle technische operaties toe aan

de gewestelijke organisaties ‘Netten’. Meer dan 5 000 medewerkers van Electrabel zijn in België

aan de slag in dit vakgebied, dat voor de buitenwereld onder de naam ‘Netmanagement’

wordt uitgeoefend.

070

Verwante beroepen
Door verschillende uitwisselingspro-
gramma’s leerden managers van
Electrabel Netten Vlaanderen en van
Lyonnaise des Eaux elkaars vakgebied
kennen. Uiteraard is er een verschil tussen
distributienetten voor elektriciteit en voor
water. Maar op het terrein dienen zich
samenwerkingsmogelijkheden aan die een
hefboom kunnen zijn om de productiviteit,
de efficiëntie en de dienstverlening aan de
klant te verbeteren. Dit voorbeeld geeft
aan dat de bestaande synergieën binnen
de SUEZ-groep ten goede kunnen
komen aan Electrabel.
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In Vlaanderen worden oplossingen uitgewerkt om de onvermijdelijke
tekortkomingen van de nieuwe processen te verhelpen.

In Vlaanderen is de markt al sinds juli 2003 volledig geliberaliseerd. De opsplitsing tussen verkoop en 

netbeheer was daarmee een feit. Miljoenen gegevens over het administratieve en het technische beheer

werden overgeheveld naar de IT-systemen die werden ontwikkeld volgens de wettelijke voorschriften. Op

korte tijd dienden alle processen en methoden te worden aangepast aan de nieuwe marktomgeving. En ook

de medewerkers moesten de nodige opleidingen volgen.

Nooit eerder werd een campagne van een dergelijke omvang opgezet. Al in 2004 wist Netten Vlaanderen de

kinderziekten van deze nieuwe organisatie te overwinnen. De onvermijdelijke problemen bleven beperkt,

zowel in aantal als in ernst. De interne teams hebben getoond dat ze in staat waren om ze op te lossen.

In juli werd in Brussel en Wallonië de eerste fase van de liberalisering 
van de distributieklanten ingeluid.

In Vlaanderen werd ervaring opgedaan bij de implementatie van de nieuwe IT-systemen en de gegevens-

migratie. Die ervaring rendeert nu in de fasen van de liberalisering in Brussel en Wallonië. Dat bleek op 1 juli

2004, het ogenblik waarop de niet-huishoudelijke klanten er vrij hun energieleverancier konden kiezen.

In Vlaanderen en in Wallonië worden de IT-processen en -systemen op termijn geharmoniseerd. Daarbij wordt

rekening gehouden met de lokale eigenheden. Dat geldt evenzeer voor de nieuwe IT-toepassing voor de 

verwerking en het beheer van de technische gegevens van de klanten. Dit belangrijke project, dat momenteel

in de steigers staat, zal eerst in Vlaanderen en daarna in Wallonië worden geïmplementeerd, waar de markt

in januari 2007 volledig wordt geliberaliseerd.

Bij de liberalisering op 1 juli 2004 werden in Brussel en Wallonië voor de niet-huishoudelijke verbruikers ook

specifieke telefoonnummers geopend voor alle zaken in verband met netten.

Netten Vlaanderen, Netten Brussel en Réseaux Wallonie stellen 
alles in het werk om de klant tevreden te stellen.

Bij de organisatie van de exploitatie van de netten staat de klant centraal, net als bij de andere vakgebieden

van Electrabel. Het komt er dus op aan om aan de distributienetbeheerders een hoogwaardige dienstverle-

ning te garanderen; zij vertrouwen de technische uitvoering van de exploitatie, het onderhoud en de ontwik-

keling van hun installaties toe aan Electrabel. Het verbeteren van de talrijke diensten die aan de netbeheerders

worden geleverd, moet dan ook worden gezien in het kader van een continu streven naar een steeds betere

kwaliteit.

Het behalen van ISO 9001-certificaten past volledig in deze redenering, net zoals een aantal specifieke

gewestelijke projecten. Ter illustratie: de optimalisering van het callcenter en de mogelijkheid voor de aannemers

om dag en nacht via het Internet netplannen op te vragen in Vlaanderen; de centralisatie van alle activiteiten

in Brussel in één vestiging; de implementatie van een nieuw intern afvalbeheerplan in Wallonië.
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Momenteel worden prestatiebevorderende programma’s geïmplementeerd.

Om haar opdracht met de nodige slagkracht te kunnen vervullen heeft Electrabel een totaalstrategie ontwik-

keld. Door de procedures en methodes optimaal te harmoniseren en door het creëren van een maximaal 

aantal synergiemogelijkheden, in het bijzonder bij de processen en de aanwending van de middelen, kunnen

de efficiëntie en de productiviteit van die activiteiten worden verhoogd. Door de schaalvoordelen kunnen de

investeringen en de exploitatiekosten in elk van de entiteiten worden gedrukt. In 2004 werd het gemeen-

schappelijke beheer van het wagenpark van de drie entiteiten uitbesteed.

Netten Vlaanderen en Réseaux Wallonie voeren samen het programma NEXT (Net EXcellence Tomorrow) uit,

dat is gericht op prestatieverbetering. Voor het uitvoeren van werkzaamheden werden bijvoorbeeld ‘best 

practices’ ingevoerd. In de loop van 2004 werden ze voor het eerst in de praktijk toegepast.

Deze programma’s zijn gericht op kostenvermindering om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de

regelgevers op het gebied van lagere tarieven voor het gebruik van de distributienetten.

In Wallonië hebben meer dan 16 000 klanten bij tvc@blenet een
abonnement voor Internettoegang via de kabel. 

De Waalse gemengde intercommunales voor kabeldistributie, waarvan Electrabel de partner-exploitant is, tellen

meer dan een half miljoen klanten voor kabeltelevisie. 

De tvc@blenet Internettoegang blijkt succesvol: eind 2003 waren 8 000 klanten aangesloten op deze dienstver-

lening en eind 2004 waren dat er meer dan 16 000. Het is de bedoeling om tegen eind 2005 dit aantal 

nogmaals te verdubbelen. De modernisering van de netten en het implementeren van tweerichtingsverkeer,

onontbeerlijk voor het gebruik van het Internet, worden voortgezet. Vandaag kunnen 350 000 gezinnen gebruik

maken van het Internetaanbod, dat is 50 000 meer dan eind 2003.

In de streek rond Verviers werkte Electrabel mee aan de rationalisering 
van de distributienetten voor aardgas.

Electrabel sloot met de Association Liégeoise du Gaz (ALG) en de stad Verviers een overeenkomst met het oog

op een betere organisatie van de aardgasdistributie in de provincie Luik. De gemengde intercommunale

Intermosane beheerde het aardgasdistributienet in Verviers, terwijl ALG de rest van de provincie Luik bestreek.

Een economisch billijke overeenkomst, die rekening houdt met de belangen van de overgeplaatste werkne-

mers, leidde ertoe dat de beheeractiviteit van het aardgasdistributienet in Verviers in handen kwam van ALG.

Naarmate de markt verder wordt geliberaliseerd, gaat de verkoopactiviteit over naar Electrabel. Tot dan blijft

de gemengde intercommunale Intermosane daarvoor instaan.

Wanneer zulke overeenkomsten een betere organisatie en rationalisering van de netactiviteiten op het oog

hebben, staat Electrabel er voor open.
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Electrabel trekt zich terug uit het rechtstreekse beheer van de
waterdistributie.

Eind 2004 trok Electrabel zich volledig terug uit het rechtstreekse beheer van waterdistributie in Vlaanderen,

dat ze tot dan verzorgde via de intercommunale IWVB. 

Electrabel is sinds die datum alleen nog verantwoordelijk voor het commerciële beheer van 500 000 klanten.
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C O R P O R A T E M A N A G E M E N T

Het merk p. 076

Human resources p. 078

Veiligheid en gezondheid op de werkplek p. 081

Milieu p. 083

Onderzoek en ontwikkeling p. 087

Bedrijfsmodel en risicobeheer p. 089

Tabellen p. 090

Een coherent Europees geheel vormen dat 

de lokale troeven tot hun recht laat komen.



Het merk

In een geliberaliseerde markt is een sterk merk onontbeerlijk. Het trekt de krijtlijnen van het

imago en vormt voor de klanten een teken van herkenning. De merknaam draagt bij tot de

identiteit, de naamsbekendheid en de reputatie van de onderneming. Het is een instrument

dat de cohesie en de motivering van de medewerkers bevordert en tegelijk een referentie-

punt vormt voor de aandeelhouders. 

De merknaam behoort tot de activa van de onderneming en moet dag aan
dag over heel Europa worden onderhouden.

In 2003 mat Electrabel zich na lange periode van reflectie en positionering een nieuw logo aan. De onder-

neming pakte ook uit met een nieuwe slagzin: ‘Het is jouw energie’. Het merk maakt voortaan deel uit van

de activa en het patrimonium van de onderneming. Het moet worden gekoesterd en uitgedragen langs

haar verschillende toepassingen. In de imagocampagnes die Electrabel in het voorjaar en najaar van 2004

in België opzette, stond de klant centraal. Het is zijn energie die Electrabel wil stimuleren. De klemtoon ligt

hierbij op nabuurschap en wederzijds begrip. 

Om haar positie op de Franse markt te versterken heeft de onderneming vanaf midden 2004 zich syste-

matisch geprofileerd als behorend tot de SUEZ-groep. Daartoe heeft ze haar commercieel merk ‘Énergie du

Rhône’ omgedoopt tot ‘Electrabel, Groep SUEZ’.

Electrabel maakt deel uit van de samenleving en is aanwezig in het
dagelijkse leven van de klanten.

Electrabel zette in het verleden meerdere acties op waarbij de interactiviteit tussen de onderneming en de

menselijke omgeving centraal stond. De acties om het merk te verankeren gaan allen in dezelfde richting:

076

Zie ook pagina 055.
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Electrabel is een onderneming die dicht bij de klanten staat en die deel uitmaakt van 

hun dagelijkse leven. Daarom steunt Electrabel in 2004 grote evenementen en massabij-

eenkomsten.

De peterschapsbudgetten van Electrabel zijn milieugericht. Zo zette de onderneming een

Electrabel Fonds op dat onder de vlag van de Koning Boudewijnstichting projecten 

financiert. In 2004 was dit het geval voor een twintigtal projecten. Daarbij diende een

keuze te worden gemaakt uit 115 ingediende dossiers. Het belangrijkste selectiecriterium

is dat de projecten van burgerinitiatieven komen en praktijkgericht zijn. Electrabel steunt

daarenboven rechtstreeks een aantal projecten die maatschappelijke reïntegratie nastreven.

De merknaam is ook het uithangbord van de interne slagkracht van de
onderneming.

Menselijke warmte, commercieel dynamisme en een klantgerichte aanpak zijn evident, van zodra dit ook 

uitdrukkelijk wordt uitgedragen door de medewerkers van de onderneming. Electrabel heeft haar inspanningen

in die zin voortgezet. De campagne ‘Human Energy’ kreeg haar beslag: het is de bedoeling dat alle 

personeelsleden van de verkoop een preciezer beeld krijgen van de context van een geliberaliseerde markt en

tegelijk ook meer voeling krijgen met de rol die in dit kader van hen wordt verwacht. 

De campagne ‘Word ambassadeur!’ gaat dezelfde weg op, maar legt meer de nadruk op het enorme poten-

tieel dat elke medewerker in zich draagt voor het imago van Electrabel.

Dezelfde ingesteldheid mobiliseert de Electrabel-medewerkers rond het project ‘We are SUEZ’ waarin de

groepsgeest bij de 160 000 medewerkers centraal staat. Daarbij wordt zowel gestreefd naar de ontplooiing

van waardecreërende synergieën als naar het bewust maken van elke medewerker over zijn eigen deelname

in de globale strategie en de uitdrukking ervan naar de buitenwereld.

Institutionele en particuliere beleggers kunnen zich vinden in een
communicatie op maat.

In 2004 werden twintig roadshows georganiseerd waarbij, naast de geregelde persoonlijke ontmoetingen met

marktanalisten, meer dan 250 rechtstreekse contacten werden gelegd met institutionele beleggers uit de hele

wereld (Brussel, Londen, Parijs, New York …). Daar het Electrabel-aandeel bijzonder populair is, werden 

heel wat contacten gelegd met de kleine aandeelhouders en beleggerclubs. Electrabel organiseerde 

overigens specifiek voor hen diverse gerichte bedrijfsbezoeken (tradingzaal, centrales …). 

De onderneming nam ook deel aan ontmoetingen met beleggers waar ze onder meer haar standpunt over

de CO2-uitstoot en de bijbehorende emissiehandel toelichtte. Tenslotte werd op de website de specifieke

rubriek voor aandeelhouders en financiële analisten nog uitgebreid.

Reclamecampagnes
In Nederland, waar na de integratie

van Spark Energy voortaan enkel nog de
naam Electrabel geldt, werden imago-

campagnes op touw gezet. Zo ook in Italië,
waar op de geliberaliseerde markt de merk-
naam AceaElectrabel naar voren wordt
geschoven, en in Frankrijk, waar Electrabel
voordeel haalt uit de naamsbekendheid
van SUEZ. Het is de bedoeling om eenzelf-
de visueel concept toe te passen op alle

campagnes.
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Human resources

Competenties opsporen, ontwikkelen en valoriseren schept voor Electrabel de beste voor-

waarden voor verdere ontwikkeling in een concurrerende omgeving. Werken in een Europese

groep verruimt aanzienlijk de beroepsmogelijkheden voor elk individu. Loopbaanmobiliteit 

is het beste middel om de diversiteit in de profielen en in de ervaring aan te wenden in het 

voordeel van de onderneming. Tegelijk kan aan persoonlijke ambities worden voldaan.

Elk personeelslid beschikt over de instrumenten om zijn loopbaanplan 
mee te helpen opstellen.

2003 was een zeer belangrijk jaar voor de uitwerking van het kader dat voortaan de structuur zal bieden aan

de human resources in Electrabel als een Europese onderneming. Door zich te verheffen boven de nationale

en vakgebonden eigenheden konden de bedrijfsprocessen opnieuw worden gedefinieerd.

De competenties die voor elke functie vereist zijn, werden zeer precies bepaald. 2004 zag

de uitvoering van de complexe taak van het toepassen van die roosters en principes

binnen de operationele entiteiten. Het referentiekader is open en dynamisch. Het is de

bedoeling dat iedereen in de onderneming voor zichzelf een loopbaanplan kan uittekenen

dat overeenstemt met zijn aspiraties.

De personeelsleden beschikken daartoe over een gamma aan middelen en toepassingen,

die onder andere via het intranet toegankelijk zijn. Ieder kaderlid kent de competenties

die hij nodig heeft voor zijn functie en kan die waar nodig aanvullen. Hij kan ook, op basis

van deze profielen, in overleg met het management zijn loopbaanevolutie voorbereiden. Aan

de hand van een vragenlijst voor zelfevaluatie kan een medewerker voor elke vereiste operationele en gedrags-

vaardigheid nagaan hoe ver hij of zij staat. De personeelsleden kunnen een opleidingscatalogus raadplegen en

078

Praktijkopleiding
In 2004 heeft Trading en Internal
Portfolio Management zijn Europees
beleid van opleiding van de medewerkers
versterkt. Iedereen krijgt het verzoek om
buiten zijn nationale entiteit een stage 
te lopen. Zo kan het personeel zich beter
situeren in de algemene context van de
onderneming, de impact van zijn persoon-
lijke bijdrage aan de waardeketen beter
inschatten en de verwachtingen en moti-
vaties van zijn interne klanten beter
begrijpen.
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zich inschrijven voor cursussen die zij nodig achten. Als er een vacature is – ook binnen de SUEZ-groep – wordt

een nauwkeurige beschrijving van de vereiste competenties on line gepubliceerd.

Het uiteindelijke doel is een mobiliteit die tegelijk beantwoordt aan de
persoonlijke aspiraties en aan de behoeften van de onderneming.

Ook het prestatiebeheer past in dit referentiekader. Iedereen kan in een gesprek met zijn chef zijn prestaties

evalueren. Dergelijke persoonlijke gesprekken worden nu algemeen toegepast. Door de aandacht die daarbij

naar het kwalitatieve aspect gaat, kan iedereen voor zichzelf het beste loopbaantraject uittekenen, rekening

houdend met zijn persoonlijke aspiraties en de behoeften van de onderneming.

Het toepassen van het geheel aan deze methodes maakt in de onderneming een echte mobiliteit mogelijk. In

2004 werd in België bijna driekwart van de 300 vacante kaderfuncties opgevuld via interne mobiliteit. Deze

dynamiek en het bestaan van aantrekkelijke loopbaankansen zijn ook sterke argumenten voor externe 

aanwervingen. Deze zijn verspreid over de meeste profielen: economisch, commercieel en technisch.

Daarnaast liggen in de Benelux kansen open voor technische beroepen van hoog niveau, voornamelijk in de

productie. Door middel van speciale programma’s kunnen nieuwe medewerkers snel toegang krijgen tot

dynamische functiedomeinen. Dit kan onder meer door de kennis van de personeelsleden die vandaag 

aan het einde van hun loopbaan zijn gekomen, en meer bepaald de ervaring die ze in de praktijk hebben

opgedaan, systematisch over te hevelen naar de nieuwe medewerkers.

De gepaste menselijke component geven aan de activiteiten is een continu
en dynamisch proces.

In Nederland konden in 2004 de functies in de productieactiviteiten opnieuw worden omschreven en verdeeld

met behulp van het human resources-gedeelte van het plan ‘Optimalisatie Techniek’. Ook in België lopen er

programma’s voor de productie (Focus) en voor de uitbating van de distributienetten (NEXT).

In België ondertekenden alle vakbonden een Collectieve Arbeidsovereenkomst, die loopt tot einde 2005. 

Daardoor werd het mogelijk om enkele rationalisaties – interne overplaatsingen, uitdienstformules – harmo-

nisch te beheren in de domeinen financiën, informatica en human resources. De oprichting van één service
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center voor personeelsadministratie voor alle medewerkers leverde een besparing op van 20 % op de 

werkingskosten. De Employee Self Service, een administratieve portaalsite voor alle personeelsleden en voor

de hiërarchie, draagt ook bij tot de daling van de algemene onkosten.

FEBEG vervangt VEGB.

In België werd FEBEG (Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven) opgericht, de nieuwe 

representatieve werkgeversorganisatie van de in België gevestigde bedrijven van de sector. Zij zal de 

fakkel overnemen van VEGB (Vereniging voor Elektriciteits- en Gasbedrijven van België). Op een concurrerende

markt is dit een belangrijke gebeurtenis, aangezien de federatie zich zal buigen over het behartigen van de

belangen van alle werkgevers van de sector.

Eén van haar eerste taken zal erin bestaan om de nieuwe operatoren te begeleiden in de geleidelijke toepassing

van de minimale arbeidsvoorwaarden die geldig zijn in het Paritair Comité 326.
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Veiligheid en gezondheid op de werkplek

In het vlak van arbeidswelzijn legt Electrabel zichzelf alsmaar ambitieuzere doelstellingen op. Dit

beleid wordt op Europees niveau uitgestippeld en omgezet naar de lokale markten volgens hun

specifieke kenmerken. Het beleid richt zich tot de eigen medewerkers, maar ook tot de partner-

ondernemingen en onderaannemers. De onderneming ontwikkelt deze programma’s in overleg

met alle betrokkenen. 

Het veiligheidsbeleid wordt op Europees niveau gedeeld via
gemeenschappelijke regels. 

In de loop van het tweede halfjaar van 2003 publiceerde Electrabel de Gedragscode Veiligheid en Gezondheid

op de Werkplek. Deze code past in het SUEZ-handvest Veiligheid en Gezondheid dat de gemeenschappelijke

referenties en vereisten voor de Groep definieert. De verschillende dochterondernemingen in de diverse 

landen zetten deze code om volgens hun specificiteiten.

In 2004 werd dit diepgravende werk op lange termijn voortgezet. De corporate structuur rond veiligheid nam ook

geleidelijk de coördinatie op zich van het net van plaatselijke preventieadviseurs. Die werden zo nodig geassisteerd met

audits of geadviseerd en geëvalueerd tot het beter uitwerken van actieplannen en strategieën.

Tegelijk wordt een systeem van systematische reporting geïmplementeerd. Dat systeem

levert op geregelde tijdstippen informatie over de evolutie van de veiligheidsindicatoren

van de verschillende geconsolideerde dochterondernemingen, zodat de resultaten 

van hun beleid voor veiligheid en gezondheid op de werkplek beter kunnen worden 

opgevolgd.

In 2004 was een van de prioritaire krachtlijnen voor Europa de integratie van de veilig-

heidsfactoren bij het ontwerp en de uitwerking van industriële projecten, zowel voor de

investering in nieuwe installaties als voor aanpassingswerken aan bestaande.

Door een beleid van dynamisch risicobeheer haalde Electrabel de 
doelen van het Globaal Preventieplan 2000-2005.

In België is de onderneming klaar met het Globaal Preventieplan dat voor de periode 2000-2005 werd 

vooropgesteld. De doelstellingen werden zelfs overschreden. Dat is met name zo voor de frequentiegraad

waar het streefcijfer 5 was: het daalde tot 4,87. Dit betekent dat voor elk miljoen gepresteerde uren in 1999

er 13,6 ongevallen vielen te betreuren en er dat in 2004 slechts 4,87 waren. Ook de reële ernstgraad daalde

van 0,33 in 1999 tot 0,11 in 2004. Met andere woorden, in 1999 gingen voor elke duizend gepresteerde uren

gemiddeld 0,33 arbeidsdagen verloren als gevolg van een ongeval.

De vooruitgang die over de periode werd geboekt, kan worden becijferd op 30 %. De behaalde resultaten zijn het

gevolg van de voortdurende steun van de directie en van een gestructureerd preventieplan op basis van een 

dynamisch beheer van de risico’s: identificeren, evalueren, wegwerken of verkleinen van de risico’s om ze zo tot 

een aanvaardbaar niveau te brengen. Het Globaal Preventieplan 2000-2005 was evenwel maar een eerste stap. 

Voor 2006 gelden nog ambitieuzere doelen: een frequentiegraad van 4,5 en een reële ernstgraad van 0,09.
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Veiligheidsaudits
De veiligheidsteams waren actief betrok-

ken bij de voorbereiding en de uitvoering
van de werken in Zandvliet (België), Gera

(Duitsland), Polaniec (Polen), Voghera (Italië)
en Castelnou (Spanje). In Nederland werden
veiligheidsaudits doorgevoerd in centrales
Gelderland en Eems. In Polen worden de 
organisatie en de praktische toepassingen op
het gebied van veiligheid en gezondheid op
de werkplek doorgelicht met het oog op 
hun certificering. Frankrijk zag, dankzij de

nauwe contacten met CNR en SHEM,
vooruitgang in het vlak van risico-

preventie.
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Electrabel zet dit pro-actieve beleid verder in heel Europa. Het heeft er toe geleid dat er in 2004 betere 

algemene resultaten werden geboekt in Europa. Zo daalde, globaal genomen, het frequentiecijfer van 5,5 in

2003 naar 4,1. En ook het reële ernstcijfer kende een merkbare verbetering: 0,09 tegenover 0,15 het jaar

voordien.

Bij elk ernstig ongeval, en inzonderheid bij fluïda-ongevallen, volgt er een analyse en wordt er een oorzaken-

boom opgesteld. Bovendien zet de onderneming haar opleidingsinspanningen voort in het vlak van het beheer

van de veiligheid op de arbeidsplek voor managers en hiërarchische verantwoordelijken op het terrein.

2004 zag een tragische gebeurtenis in Ghislenghien.

Op 30 juli werd Electrabel zwaar getroffen door de ramp van Ghislenghien – op het transportnet van aardgas –

waarbij een medewerker stierf en een tweede zwaar gewond raakte. Electrabel bood hulp en troost aan de

personeelsleden en families. De ramp werd grondig geanalyseerd. In het kader van het dynamische beheer 

van risico’s werden de interventiemodaliteiten bij een aardgaslek grondig onderzocht. Met de informatie die 

daarbij aan het licht kwam, wordt in de toekomst rekening gehouden.

Zo ook konden op het vlak van crisisbeheer uit deze ramp lessen worden getrokken die het mogelijk maken om

de interne procedures, en in het bijzonder de psychologische begeleiding van de betrokkenen, bij te stellen.

Voor de periode 2005-2010 is voor de verschillende entiteiten van de onder-
neming in België een nieuw Globaal Preventieplan opgesteld.

De voorbereiding van het nieuwe Globaal Preventieplan 2005-2010 was het grootste project waaraan in 2004

werd gewerkt. Het is gebaseerd op de besluiten, de vaststellingen en de resultaten van het vorige plan. Naast

die ervaringen werden in het nieuwe plan de risicoanalyses en de gewijzigde organisatorische of wetgevende

elementen verwerkt. Het plan werd in overleg met de lokale teams, de preventiecomités en de werknemers-

verenigingen opgesteld en aangevuld met elementen van de externe preventiedienst, de verzekeringsmaat-

schappijen en zelfs bepaalde contractanten. De algemene directie en de hiërarchie keurde het Globale

Preventieplan finaal goed.

Het plan omvat twee luiken: het risicobeheersysteem verbeteren en concrete acties opzetten rond zes hoofd-

thema’s. De implementatie van dit plan vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor 2005 binnen de 

operationele entiteiten. Hiertoe werd in overleg met de preventieadviseurs van de verschillende entiteiten en

communicatoren een gerichte strategie ontwikkeld over communicatiesteun, presentaties, opleidingen …
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Milieu

Verantwoordelijkheidszin is één van de waarden die Electrabel hoog in het vaandel voert.

Burgerzin is haar drijfveer om voortdurend te investeren in duurzame ontwikkeling. Dit dyna-

misch optreden gebeurt binnen een regelgevend kader, een permanent streven naar betere

prestaties en klantgerichte innovaties.

De activiteiten van Electrabel sluiten aan op de Europese, nationale en
regionale reglementeringen.

Het dossier over de verzurende uitstoot is een goed voorbeeld van de proactieve houding van Electrabel op

het gebied van duurzame ontwikkeling. In 1991 sloot de elektriciteitssector een convenant met de Belgische

overheid. In 2003 ging de uitstoot van SO2 en NOX ten opzichte van het referentiejaar 1980 met respectievelijk

93 % en 66 % achteruit. Dit resultaat overtreft de oorspronkelijke doelstellingen van 80 % en 40 %.

In 2003 en 2004 bereikte de Beroepsfederatie van de Elektriciteitssector (BFE) na onderhandelingen een 

nieuwe overeenkomst met het Vlaamse Gewest. Het bevat nieuwe, zeer ambitieuze doelstellingen: in 2005 

de SO2-uitstoot met nagenoeg 65 % terugdringen en de NOX-uitstoot met 47 %, dit in vergelijking met de

cijfers van 1990. Tegen 2008 wordt dat respectievelijk 90 % en 70 %. Eveneens met het oog op de toepassing

van de Europese richtlijn met betrekking tot de nationale emissielimieten gaat het overleg met het Waalse

Gewest verder. Die gesprekken zullen in de loop van 2005 wellicht leiden tot een convenant.

De onderneming speelt een hoofdrol op haar historische thuismarkt en
werkt elders graag mee.

Electrabel verleent zonder voorbehoud haar medewerking aan dit soort overeenkomsten. In België speelt de

onderneming als historische operator een voortrekkersrol, zowel bij het opstellen als bij het uitvoeren van de

akkoorden. Ze werkt er samen met de Belgische gewesten aan de omzetting van de Europese richtlijn met

betrekking tot grote stookinstallaties, die nog strengere emissienormen oplegt. 

OVERZICHT MILIEUVERPLICHTINGEN
Kyoto Protocol en Europese Unie

Reductie van de emissies Reductie van de emissies Aandeel van stroom opgewekt
van broeikasgassen  van SO2 en NOx in 2010 met hernieuwbare energiebronnen  
in 2008-2012 ten opzichte van 1990 in het bruto-elektriciteitsverbruik   
ten opzichte van 1990 in 2010
Kyoto Protocol Richtlijn EU Richtlijn EU

SO2 NOx

EU-15 -8 % -77 % -51 % 22 %
EU-25 21 %
België -7,5 % -71 % -50 % 6 %
Nederland -6 % -75 % -52 % 9 %
Luxemburg -28 % -71 % -50 % 5,7 %
Frankrijk 0 % -70 % -57 % 21 %
Italië -6,5 % -72 % -51 % 25 %
Spanje +15 % -66 % -27 % 29,4 %
Portugal +27 % -53 % -17 % 39 %
Duitsland -21 % -90 % -61 % 12,5 %
Polen -6 % -56 % -31 % 7,5 %
Hongarije -6 % -50 % -17 % 3,6 %



In de andere landen, waar het optreden van de onderneming van recentere datum is, vervult Electrabel de rol

van een dynamische partner. In Nederland bijvoorbeeld werkt Electrabel actief mee aan het ‘Benchmarking

energie-efficiëntie convenant’ en aan het ‘Kolenconvenant’. Hetzelfde gebeurt in Hongarije. Electrabel ontplooide

er intensieve programma’s voor de vermindering van emissies. Technologische aanpassingen en veranderde

brandstoffen maakten het mogelijk om resultaten te boeken conform de strengste normen. Uit erkenning van

deze inspanningen kreeg centrale Dunamenti in 2004 een milieuonderscheiding van de gemeentelijke overheid. 

Electrabel aligneert haar productiepark op de milieuvoorschriften.

Zodra het wettelijke kader duidelijk is, neemt Electrabel de vereiste maatregelen. Zo beïnvloedde het vroegere

akkoord over de uitstoot van zure gassen in grote mate haar investeringsbeleid. De onderneming gaf daardoor de

voorkeur aan aardgasgestookte centrales met hoog rendement: stoom- en gasturbines en warmtekrachtkoppeling.

De nieuwe overeenkomst zal die trend nog versterken. Over de bedoelde periode zal de onderneming jaarlijks

meer dan 40 miljoen euro investeren in de optimalisering van haar installaties: ontzwaveling en ontstikking,

vervanging van branders, technische aanpassingen en moderniseringen, en terugdringen van het zwavelge-

halte in de brandstoffen.

In de loop der jaren heeft Electrabel een productiepark uitgebouwd waar hernieuwbare energie, kernenergie,

aardgas en andere brandstoffen een evenwichtige mix vormen. Dankzij die configuratie is het productiepark

van de onderneming één van de minst vervuilende van Europa en kan Electrabel ambitieuze milieudoel-

stellingen nastreven. Het productiepark wordt nog continu verbeterd, meer bepaald door de diversiteit van de 

productiemiddelen veilig te stellen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen uit te breiden. 

Dat er rekening wordt gehouden met de CO2-problematiek toont nogmaals aan dat Electrabel op een 

dynamische en verantwoordelijke manier de duurzame ontwikkeling ondersteunt. Op Europese schaal stoot

vandaag 41 % van de totale productiecapaciteit, dat wil zeggen 11 554 MW, geen CO2 meer uit.

Het opvolgen van de exploitatie maakt het mogelijk om de wettelijke 
vereisten te respecteren en streeft naar hogere prestaties.

In 2004 verfijnde Electrabel het gehele arsenaal aan meetinstrumenten dat de CO2-uitstoot opvolgt.

Emissiegegevens efficiënt en systematisch verzamelen is immers de hoeksteen van de nieuwe CO2-markt die

in Europa tot stand komt. 
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EMISSIES VAN SO2 EN NOX DOOR DE ELEKTRICITEITSCENTRALES
Vlaanderen • Overeenkomst tussen de BFE en de regering: doelstelling

Referentie Vanaf Vanaf Vanaf Vanaf 
1990 2005 2008 2011 2013

SO2 kiloton 72 25 7,5 6 4,3
Evolutie 
t.o.v. 1990 -65 % -90 % -92 % -94 %

NOx kiloton 47 25 14 12,5 11
Evolutie 
t.o.v. 1990 -47 % -70 % -73 % -77 %



Electrabel heeft heel wat ervaring met monitoring en rapportage van productiegegevens. Daarbij gaat 

bijzonder veel aandacht naar de milieugegevens.

In 2004 werden de inspanningen voor het monitoren van het Europese park versterkt. Electrabel voerde een 

coördinatiestrategie in met als voornaamste doelstelling om geregeld te rapporteren over duurzame ontwikkeling.

Externe certificeringen worden slechts nagestreefd als ze reële toegevoegde
waarde bieden.

De nucleaire productiezones Doel en Tihange (België) en de eenheden Torrevaldaliga en

Vado Ligure (Italië) beschikken zowel over de ISO 14001-certificering als over het Europese

EMAS label. De International Organisation for Standardisation (ISO) en het Environmental

Management and Audit Scheme (EMAS) zijn twee milieubeheersystemen die worden

gecertificeerd en gecontroleerd door externe organisaties. EMAS is het verst ontwikkeld

en het meest gedetailleerd.

Met uitzondering van een site die uit productie is genomen, is in Nederland het volledige

opgestelde vermogen ISO 14001-gecertificeerd. In België zijn alle STEG-centrales, de stookolie-

aardgaseenheid Kallo en de spaarbekkencentrale Coo eveneens ISO 14001-gecertificeerd. In Italië behaalden

de centrales Vado Ligure, Tor di Valle, Salisano en Torrevaldaliga het certificaat. Bij andere eenheden werd de

externe certificeringprocedure opgestart: Rosen en Montemartini in Italië, Esch-sur-Alzette in Luxemburg en

Polaniec in Polen. 

Voor sites en activiteiten waar een externe certificering niet voor reële toegevoegde waarde zorgt, en dus ook

niet echt nodig is, maakt Electrabel gebruik van het interne beheersysteem dat in samenwerking met de

Vlerick Leuven Gent Management School werd ontwikkeld: IPMS (Integrated Performance Management

System). In 2004 werd het IPMS-systeem ‘milieu’ ingevoerd in alle steenkoolgestookte centrales in België.

De entiteiten Netten werken aan de implementatie van een milieubeheersysteem dat aan de vereisten van het

IPMS-systeem beantwoordt.

085

MILIEUZORGSYSTEMEN
Netto ontwikkelbaar vermogen gecertificeerd eind 2004 • In MW

ISO 14001 EMAS

Stoom- en gasturbines 3 480 0
Warmtekracht 141 0
Conventioneel thermisch 3 376 448
Nucleair 5 159 5 159
Hydraulisch 1 187 0

Totaal 13 343 5 607
Aandeel in het totale vermogen 47 % 20 %

Prestatiebewaking
Met behulp van een nieuw informatica-

middel op het vlak van de SUEZ-groep
kunnen de prestaties intern beter worden
opgevolgd. Maar de uiteindelijke ambitie
reikt verder: het complete milieubeleid op
Europees niveau coördineren via de

oprichting van expertisenetten.
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Door rationeel energiegebruik te bevorderen draagt Electrabel bij tot
betere milieuprestaties bij haar klanten.

Via partnerschappen met klanten werkt Electrabel mee aan de implementatie van milieuvriendelijke oplossingen.

Rationeel energiegebruik als onderdeel van het wooncomfort is één van de hoekstenen van haar beleid ten

opzichte van haar huishoudelijke klanten.

Voor de ondernemingen en de tertiaire sector, zowel privé als openbaar, ontwikkelde Electrabel een reeks

diensten die een hogere energie-efficiëntie tot doel hebben: instrumenten om het verbruik op te volgen, 

energieaudits en bijstand bij het implementeren van schone technologieën. Door dit beleid zijn onderzoek en

ontwikkeling bij Electrabel dan ook sterk gericht op het milieu.

Electrabel publiceert een Milieurapport.

Het milieubeleid en de milieuverwezenlijkingen worden elk jaar uitgediept en uitvoerig toegelicht in het 

Milieurapport van Electrabel. Dit document bevat milieu-indicatoren en met cijfers onderbouwde resultaten. 

De kerncentrales Doel en Tihange publiceren bovendien elk jaar een rapport over hun milieuverklaring in het

kader van hun EMAS-certificering. 

Electrabel werkt mee aan de ontwikkeling van toepassingen voor 
zonne-energie.

Photovoltec, een onderneming waarin Electrabel een aandeel aanhoudt van 42,5 %, naast Total (42,5 %) en

IMEC (15 %), besliste de productiecapaciteit voor fotovoltaïsche cellen te verzesvoudigen. Op termijn kunnen

in Tienen (België) zo jaarlijks genoeg cellen worden geproduceerd om de daken van 40 000 woningen met

zonnecellen uit te rusten.

Electrabel besliste verder om mee te werken aan het project ‘Provinciaal Centrum voor Duurzaam Wonen en

Bouwen’ in de provincie Antwerpen. De onderneming financiert de fotovoltaïsche cellen waarmee het hoofd-

gebouw wordt uitgerust.
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Onderzoek en ontwikkeling

Electrabel ontplooit haar onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten rond twee hoofdlijnen.

Voor de verkoop komt het er op aan om producten en diensten te ontwikkelen die aan de 

verwachtingen van de klanten tegemoetkomen. Voor de interne organisatie blijkt dan weer

dat efficiency op technisch en op milieugebied in hoge mate bijdragen tot de slagkracht van

de onderneming in een concurrerende markt. Laborelec is het technisch-wetenschappelijke

kenniscentrum van de onderneming. Het participeert eveneens in projecten op het gebied van

technologiebewaking.

Electrabel wil bij de ontwikkeling van klantgerichte producten altijd een
stap voor blijven.

Electrabel stelt de klanten een gamma producten en diensten voor die de energielevering verrijken. 

Het komt er op aan om een voorsprong te vrijwaren zodat Electrabel ook verder het verschil kan maken. De

onderneming ontwikkelde als allereerste instrumenten om de spanningskwaliteit te meten van de elektriciteit

die aan industriële klanten wordt geleverd. Ze biedt de klanten nu de mogelijkheid om die gegevens, en

inzonderheid de verbruiksgegevens, permanent op te volgen op het Internet. 

Een soortgelijke aanpak kan worden vastgesteld bij Energy Savings Coaching dat zich toespitst op energie-

audits bij klanten. Daarbij wordt de klant volledig ondersteund, zowel tijdens de implementatie als bij de

opvolging van de aanbevelingen die uit deze doorlichting voortvloeien. Zij werkt momenteel aan de ontwikke-

ling van een nog uitgekiender product waarbij een verband wordt gelegd tussen energie en bepaalde 

probleemstellingen bij de klanten-ondernemingen. In dit vlak kan Electrabel ook rekenen op de assistentie en

de deskundigheid van andere entiteiten van de SUEZ-groep.
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Onderzoek en ontwikkeling ondersteunt de interne slagkracht van de
activiteiten van Electrabel.

In een geliberaliseerde markt moet in het beheer van het productiepark naar uitmuntendheid worden

gestreefd. Dat geldt voor de doeltreffendheid, de beschikbaarheid en de bedrijfszekerheid van het beheer.

Deze markttrend wordt versterkt door een tendens tot verminderen van de reservecapaciteit voor 

elektriciteit.

Het nieuwe Diagnostic Center verenigt een knowhow die door Electrabel al sinds jaren wordt ontwikkeld. Heel

wat significante informatie over de werking van de centrales wordt van op afstand gevolgd (trillen van de 

turbines, waterchemie enz.). Op basis van die gegevens kunnen de deskundigen een diagnose stellen en, in

bepaalde gevallen, zelfs de meest aangewezen manier van interveniëren bepalen met het oog op een veilige

en effectieve exploitatie.

Zowel voor het klantgerichte als voor het exploitatiegerichte onderzoek
gaat de aandacht ook naar de middellange en lange termijn.

Fundamenteel onderzoek behoort niet tot de kernactiviteiten van Electrabel. De onderneming participeert 

echter in ambitieuze academische onderzoeksprogramma’s. Ze heeft ook oog voor projecten op middellange

en lange termijn en werkt daaraan mee. Het team voor technologiebewaking is samen-

gesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende vakgebieden.

Electrabel zet de actieve bewaking van de gedecentraliseerde productie voort. De onder-

neming werkt mee aan het Europese EU-DEEP-project (EUropean Distributed Energy

Partnership) dat onderzoek doet naar de mogelijkheden van residentiële warmtekracht-

koppeling, een microturbine gekoppeld aan een stookketel. Daarbij heeft de onderne-

ming een dubbel doel: Electrabel is geïnteresseerd in de deskundigheid die op termijn

kan resulteren in een product en anderzijds wil de onderneming de impact bestuderen

van een gedecentraliseerde productie op elektriciteitssystemen en -netten. Die kennis is

dus op transversale wijze van belang voor de verschillende activiteiten van de onderne-

ming: verkoop, productie en exploitatie van distributienetten.

Binnen de productie worden er belangrijke inspanningen geleverd in onderzoek naar milieuprestaties.

Electrabel participeert bijvoorbeeld in een onderzoeksproject in Duitsland rond steenkoolgestookte elektrici-

teitscentrales. Bij andere projecten ligt de klemtoon op de verlenging van de levensduur van bestaande 

centrales en op de flexibiliteit van eenheden die nodig is in de geliberaliseerde markten. De centrales worden

immers flexibeler ingezet dan oorspronkelijk voorzien bij de bouw; bijgevolg moeten de mogelijke negatieve

gevolgen hiervan worden opgespoord en beheerst (slijtage, vermoeidheid enz.) en zal daarnaast aandacht

gaan naar nieuwe technische procédés die het mogelijk moeten maken om centrales frequent stil te leggen

en opnieuw te starten. Electrabel participeert ook in het EPR-project, de European Pressurized water Reactor.

088

Zie ook pagina 061.

Waterbehandeling
Onderzoek en ontwikkeling past in
een transversale en gemeenschappe-
lijke benadering door de SUEZ-groep.
De ontstikking van water is hiervan 
een mooi voorbeeld. Dit past in het
onderzoek naar afvalwaterbeheersing van 
elektriciteitscentrales. Het kan worden
verruimd naar andere ondernemingen van
de Groep die water in de productportfolio
hebben en soortgelijke problemen het
hoofd moeten bieden. In de loop van
2005 wordt een proefeenheid voor de
ontstikking van water geïnstalleerd.
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Bedrijfsmodel en risicobeheer

De risico’s in een geliberaliseerde markt worden alsmaar groter. In het bedrijfsmodel van

Electrabel is elke operationele entiteit ter zake rechtstreeks verantwoordelijk. Internal Portfolio

Management speelt een hoofdrol bij de optimalisering van de globale positie van de onder-

neming en bij het beheer van de marktrisico’s. Strikte controle staat garant voor een harmonische

werking van het bedrijfsmodel. 

Electrabel kent in een geliberaliseerde markt belangrijke risico’s.

Op de energiemarkten moet Electrabel, zoals elke operator, het hoofd bieden aan tal van risico’s waarvan een deel

rechtstreeks het gevolg zijn van de liberalisering van de markt.

De marktrisico’s worden de ene keer gestuurd door de grondstofprijzen, de andere keer door de elektriciteitsprijzen

op de wholesale markten. De afgelopen twee jaar waren ze op de geliberaliseerde markt beide bijzonder volatiel.

De risico’s inherent aan de regelgeving stellen zich alsmaar scherper. Het is nog altijd wachten op duidelijke en vaste

regels. Het gebeurt steeds vaker dat één enkele beslissing van de overheid grote gevolgen heeft voor de activiteiten

van de onderneming.

Ook de milieurisico’s groeien alsmaar aan en wegen op de investeringsbeslissingen. Een deel van die risico’s heeft vaak

te maken met de regelgeving (het bepalen van quota’s, om maar een voorbeeld te geven).

Technologische risico’s en risico’s op ongevallen bestonden ook al vóór de liberalisering. Op een concurrerende markt

kunnen die alleen maar groter worden.

Al deze risico’s, en meer bepaald de marktrisico’s en deze inherent aan beslissingen van de regelgevers, worden niet

volledig via de waardeketen doorgerekend aan de klant.

De facto neemt het beheer van die risico’s in het vakgebied energie een centrale plaats in. Electrabel maakt gebruik

van een model dat enerzijds is gericht op het beheersen van de risico’s en de eventuele negatieve gevolgen, en 

anderzijds op het verhogen van de waarde van de bedrijfsportefeuille via deze beheersing. Deze verantwoordelijkheid

werd toevertrouwd aan een Chief Risk Officer.

Er werd hard gewerkt om de risicoreporting te harmoniseren.

In 2004 stopte de onderneming extra energie in het verbeteren en consolideren van de risicoreporting zowel in de

eigen onderneming als naar SUEZ. Om de risico’s binnen de operationele entiteiten te identificeren, te 

kwantificeren en te rapporteren werden diverse maatregelen ingevoerd: governance, good practices-richtlijnen

gebaseerd op het Enterprise Wide Risk Management, evenals gemeenschappelijke analyseschema’s. 
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Tabellen

ENERGIEBALANS – in GWh

2004 2003 %

1. Productie van de Belgische kerncentrales in exploitatie door Electrabel 44 898,9 44 920,3 0,0
2. Afnemingen van kerncentrales buiten België 7 835,2 7 596,1 3,1
3. Productie van de Belgische thermische en waterkrachteenheden in exploitatie 

door Electrabel1 23 483,3 23 972,5 -2,0
4. Productie van de thermische eenheden in exploitatie door Electrabel buiten België 36 965,0 36 847,3 0,3
5. Productie van Belgische warmtekrachtkoppelingseenheden 5 163,7 5 449,2 -5,2
6. Aankopen op de markten en bij andere producenten 33 976,6 26 199,9 29,7
7. Aankopen bij autoproducenten in België 201,4 290,4 -30,6
8. Opgewekte, afgenomen en aangekochte energie (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) 152 524,1 145 275,8 5,0
9. Leveringen aan diverse producenten 4 956,7 5 187,6 -4,5
10. Energie opgenomen voor het oppompen 1 696,6 1 446,4 17,3
11. Beschikbare energie (8 - 9 - 10) 145 870,8 138 641,7 5,2
12. Verliezen 811,5 1 463,4 -44,5
13. Verkoop van de Electrabel-groep – productie (11 - 12) 145 059,3 137 178,4 5,7
14. Rechtstreekse klanten 131 725,9 113 117,2 16,5

a) open markt in België 2 56 425,5 47 318,3 19,2
b) buiten België 43 645,4 46 147,3 -5,4
c) wholesale 31 655,0 19 651,6 61,1

15. Verdelers in België 13 333,4 24 061,2 -44,6
a) verkoop aan gemengde intercommunales 11 590,4 22 064,8 -47,5
b) verkoop aan derde verdelers 1 743,0 1 996,4 -12,7

16. Andere directe aankopen door de Belgische gemengde intercommunales 606,5 762,9 -20,5
17. Energie aangekocht door de Belgische gemengde intercommunales (15a + 16) 12 196,9 22 827,7 -46,6
18. Verliezen 836,4 1 313,0 -36,3
19. Verkoop van de Belgische gemengde intercommunales (17 - 18) 11 360,5 21 514,7 -47,2

a) klanten gereguleerde markt 11 149,8 20 091,7 -44,5
b) derde verdelers niet verbonden met Electrabel 210,7 1 423,0 -85,2

20. Eindverkoop van de Electrabel-groep 144 829,4 136 628,3 6,0
a) klanten open en gereguleerde markten (14 + 19a) 142 875,7 133 208,9 7,3
b) derde verdelers niet verbonden met Electrabel (15b + 19b) 1 953,7 3 419,4 -42,9

1 Ultieme nettoproductie.
2 De klanten van Electrabel Customer Solutions inbegrepen.

PERSONEELSAANTAL – toestand op 31.12.2004 – in voltijdse equivalenten – in actieve dienst

KADER UITVOEREND TOTAAL %

Verkoop 416 1 867 2 283 14,9
Productie 662 4 743 5 405 35,4
Trading en Portfolio Management   76 36 112 0,7
Netten 537 4 334 4 871 31,9

Vlaanderen 346 2 241 2 587 17,0
Brussel 49 718 767 5,0
Wallonië 142 1 375 1 517 9,9

Centrale departementen 815 1 792 2 607 17,1

TOTAAL 2 506 12 772 15 278 100,0

Perimeter: vanaf 2003 omvatten deze aantallen het personeel van de integraal en proportioneel geconsolideerde ondernemingen van de Electrabel-groep die op het organogram op 
pagina 096-097 zijn vermeld, evenals het personeel van Énergie du Rhône. De cijfers van 2004 omvatten eveneens het personeel van de dochterondernemingen van Polaniec. De cijfers
van 2003 werden op dezelfde basis herberekend (zie pagina 078). 
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BELANGRIJKSTE EVOLUTIES VAN HET PRODUCTIEPARK – in MW 

Land 2004 2005 2006 Project
in aanbouw

INBEDRIJFSTELLING VAN NIEUWE EENHEDEN 
Stoom- en gasturbine

Zandvliet Power (50 % Electrabel) België 192,5
Voghera1 Italië 370
Roselectra1 Italië 370
Leinì1 Italië 370
'Greenfields' Italië 2 x 400
Castelnou Spanje 760
Morata de Tajuña Spanje 1 200
Torrelavega Spanje 800

Klassiek thermisch
Fenne2 Duitsland 112

Windturbinepark
Hoogstraten België 6 x 2
Lanaken België 4 x 2
Perwez3 België 5 x 1,5
BASF België 6 x 3
Büllingen België 6 x 2
Izegem België 2 x 2
La Roche België 4 x 2
Strépy België 2 x 2,3
Electrabel België 300
Lelystad Nederland 2 x 1,75
CNR Frankrijk 100
AceaElectrabel Italië 150
Carreco-Outeiro (Generg) Portugal 9 x 2,3
Chaminé (Generg) Portugal 3 x 2,3
Fafe (overeenkomst met Gamesa) Portugal 40 x 2
Meadas (Generg) Portugal 3 x 3
Generg en overeenkomsten 
met Gamesa Portugal 550

Waterkracht
Rendeux België 0,03

MODERNISERING VAN BESTAANDE EENHEDEN
Kerncentrale

Doel 2 (vervanging 
stoomgeneratoren) België +40

Klassiek thermisch
Torrevaldaliga (repowering)4 Italië 562,5 
Napoli Levante (repowering)4 Italië 187,5 
Vado Ligure (repowering)4 Italië 378,5 
Römerbrücke (repowering) Duitsland +41

BUITENDIENSTSTELLING
Klassiek thermisch

Napoli Levante4 Italië 75,5
Torrevaldaliga4 Italië 312,5
Vado Ligure4 Italië 305

Warmtekrachtkoppeling
Cockerill Sambre (Luik)5 België 105

Warmteproductie
Verviers België –

Commentaar

1 Exploitatie AceaElectrabel
2 Opname in het productiepark; overeenkomst met Saar Energie
3 Joint venture met Air Energy
4 Eigendom Tirreno Power (50 % ElectrabelAcea)
5 Einde van de samenwerking
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KENMERKEN VAN DE ELEKTRICITEITSCENTRALES – toestand op 31.12.2004 – in MW

Eenheid/Centrale Netto ontwikkelbaar Bruikbare
vermogen brandstoffen

Kerncentrale 5 159,4
Doel 2 736,4 Splijtstof

Doel 1 392,5
Doel 2 432,5
Doel 3 965,8
Doel 4 945,6

Tihange 2 423,1 Splijtstof
Tihange 1 481
Tihange 2 967,7
Tihange 3 974,4

Waterkracht 1 328,8
Spaarbekkencentrale 1 307

Coo I 474
Coo II 690
Silenrieux (Plate Taille)5 143

Waterkrachtcentrale 21,8
Bévercé 9,2
Bütgenbach 1,8
Cierreux 0,1
Coo-aftakking 0,4
Heid-de-Goreux 8,1
La Vierre 1,9
Lorcé 0,1
Orval6 0,1
Rendeux 0,03
Stavelot 0,1

Windturbinepark 42,2
Bütgenbach 8
Gembloux7 6
Hoogstraten 12
Kasterlee 0,7
Pathoekeweg (Brugge) 3
Rodenhuize 4
Schelle 4,5
Wondelgem 4

NEDERLAND 4 710,5

Stoom- en gasturbine 1 705
Eems 1 705 Ga

Warmtekrachtkoppeling 161
Gasturbine met 
warmtelevering 161

Air Products (Rotterdam) 43 Ga
Almere 118 Ga, Vl

Conventionele thermische 
productie 2 841
Klassiek thermisch 602

Gelderland (Nijmegen) 602 Va, Vl, Bm
Klassiek thermisch met 
repowering 2 200

Bergum 664 Ga
Eems 695 Ga
Flevo 491 Ga, Vl
Harculo 350 Ga, Vl, Bm

Gasturbine 39
Eems 17 Ga
Flevo 22 Ga

Windturbinepark 3,5
Lelystad8 3,5

Eenheid/Centrale Netto ontwikkelbaar Bruikbare
vermogen brandstoffen

BELGIË 12 976,2

Stoom- en gasturbine 1 655
Drogenbos 460 Ga, Vl 
Herdersbrug (Brugge) 460 Ga, Vl
Saint-Ghislain 350 Ga, Vl
Vilvoorde 385 Ga

Warmtekrachtkoppeling 827,3
Tegendrukturbine met 
warmtelevering 54,5

Cockerill Sambre (Charleroi) 45 Ga, Gc, Gh
VPK (Oudegem)1 9,5 Ga

Gasturbine met 
warmtelevering 686,1

Amylum (Aalst)2 48 Ga
Bayer (Lillo)2 43 Ga
Chembel (Geel)2 43 Ga
Degussa (Antwerpen)2 43 Ga
Esso (Antwerpen)2 38,8 Ga, Gr
Fluxys (Zeebrugge)2 40 Ga
Langerbrugge 59 Vl, Ga
Monsanto (Antwerpen)2 43 Ga
Oudegem Papier2 14,5 Ga
Phenolchemie (Beveren)2 22,8 Ga
SAPPI (Lanaken)2 43 Ga
Solvay (Jemeppe-sur-Sambre)2 94 Ga
Total Raffinaderij Antwerpen2 154 Ga, Gr

Gasmotor met warmtelevering3 86,7 Ga, Bm

Conventionele thermische 
productie 3 963,5
Klassiek thermisch 2 613

Amercoeur 256 Va,Ga, Vl, Gc
Awirs 416 Va,Ga, Vl
Kallo 522 Vl, Ga
Mol 255 Va, Ga, Vl, Bm
Monceau 92 Va,Ga, Vl, Gh
Rodenhuize 526 Va, Vl, Gh, Bm
Ruien 546 Va, Ga, Vl, Bm

Klassiek thermisch 
met repowering 935

Langerlo 602 Va, Ga, Vl, Bm
Ruien 333 Va, Ga, Vl, Bm

Gasturbine 108
Drogenbos 78 Ga
Mol 30 Ga,Vl

Turbojet 228
Aalter 18 Vl
Beerse 32 Vl
Buda 18 Vl
Cierreux 17 Vl
Deux-Acren 18 Vl
Elsene 18 Vl
Noordschote 18 Vl
Schaarbeek 18 Vl
Turon 17 Vl
Zedelgem 18 Vl
Zeebrugge 18 Vl
Zelzate 18 Vl

Energierecuperatie 79,5
Indaver (Beveren) 20
ISVAG (Wilrijk) 10,5
IVBO (Brugge)4 4
Schaarbeek 45
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KENMERKEN VAN DE ELEKTRICITEITSCENTRALES – toestand op 31.12.2004 – in MW

Eenheid/Centrale Netto ontwikkelbaar Bruikbare
vermogen brandstoffen

POLEN 1 654

Conventionele thermische 
productie 1 654
Klassiek thermisch 1 654

Polaniec 1 654 Va, Vl, Bm

HONGARIJE 2 068,3

Stoom- en gasturbine 236,4
Dunamenti 236,4 Ga

Warmtekrachtkoppeling 143,5
Gasturbine met 
warmtelevering 143,5

Dunamenti 143,5 Ga

Conventionele thermische 
productie 1 688,4
Klassiek thermisch 1 688,4

Dunamenti 1 688,4 Ga, Vl

TOTAAL NETTO 
ONTWIKKELBAAR 
VERMOGEN 28 192,5

Commentaar

Begin 2005 heeft Electrabel in België 780 MW virtuele productiecapaciteit ter
beschikking gesteld van derden. 

In België beschikt Electrabel in Aalst en Zwevegem (Bekaert) over centrales met
warmteproductie.

1 Overeenkomst met VPK
2 Industrieel partnerschap
3 ± 40 sites
4 Overeenkomst met IVBO
5 Overeenkomst met het MET
6 Eigendom Orval
7 Joint venture met Air Energy
8 Commercialisering van de productie
9 Overeenkomst met EDF
10 Exploitatie AceaElectrabel
11 Eigendom Tirreno Power (50 % ElectrabelAcea)
12 Overeenkomst met Saar Energie
13 Levering van warmte aan de regio Saarbrücken

Bruikbare brandstoffen

Bm = biomassa
Ga = aardgas
Gc = cokesgas
Gh = hoogovengas
Gr = raffinaderijgas
Va = vaste brandstof (steenkool)
Vl = vloeibare brandstof (stookolie)

Eenheid/Centrale Netto ontwikkelbaar Bruikbare
vermogen brandstoffen

LUXEMBURG 376,4

Stoom- en gasturbine 376,4
Esch-sur-Alzette 376,4 Ga

FRANKRIJK 4 817,6

Kerncentrale 1 107,6 Splijtstof
Chooz B9 650
Tricastin 457,6

Waterkracht 3 710
Waterkrachtcentrale 3 710

CNR (19 centrales) 2 937
SHEM (49 centrales) 773

ITALIË 1 261,2

Stoom- en gasturbine 120
Tor di Valle10 120 Ga

Warmtekrachtkoppeling 369
Stoom- en gasturbine met 
warmtelevering 346

Rosen (Rosignano) 346 Ga
Gasturbine met 
warmtelevering 23

Tor di Valle10 23 Ga

Conventionele thermische 
productie 643,5
Klassiek thermisch 562,5

Napoli Levante11 115 Va, Ga, Vl
Torrevaldaliga11 152,5 Ga, Vl
Vado Ligure11 295 Va, Vl

Gasturbine 81
Montemartini10 81 Vl

Waterkracht 128,7
Waterkrachtcentrale 128,7

AceaElectrabel (7 centrales)10 97,3
Tirreno Power (17 centrales)11 31,5

PORTUGAL 73,8

Waterkracht 33,2
Waterkrachtcentrale 33,2

Generg (9 centrales) 33,2

Windturbinepark 40,6
Carreco-Outeiro (Generg) 20,7
Chaminé (Generg) 6,9
Vergao (Generg) 13

DUITSLAND 254,5

Warmtekrachtkoppeling 74
Stoom- en gasturbine met 
warmtelevering 74

Gera 74 Ga, Vl

Conventionele thermische 
productie 180,5
Klassiek thermisch 180,5

Fenne12, 13 112 Va
Römerbrücke (Saarbrücken)13 68,5 Va, Ga, Vl
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Een duurzame groei realiseren en daarbij 

strikte rentabiliteitscriteria hanteren. 

Geconsolideerde jaarrekening

Consolidatie-organogram p. 096

Balans p. 098

Resultatenrekening p. 100

Resultaatverwerking p. 102

Tabel van de thesauriebewegingen p. 102

Aanvullende informatie p. 103

Toelichting p. 111

Verslag van het College van commissarissen p. 132

Jaarrekening Electrabel N.V. p. 133
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Consolidatie-organogram van de Electrabel-groep – situatie op 31.12.2004
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Balans – in duizenden EUR

ACTIVA 2004 2003

VASTE ACTIVA 12 118 550 12 288 526

Oprichtingskosten 3 956 10 359

Consolidatieverschillen 1 382 875 1 474 411

Immateriële vaste activa 132 101 79 111

Materiële vaste activa 4 766 708 4 666 102

Terreinen en gebouwen 437 374 481 868

Technische installaties en machines 3 567 183 3 663 182

Meubilair, rollend materieel en uitrusting 22 062 48 273

Leasing en soortgelijke rechten 39 493 42 984

Overige materiële vaste activa 5 466 4 184

Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 695 130 425 611

Financiële vaste activa 5 832 910 6 058 543

Ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast 5 034 085 4 868 481

Deelnemingen 3 361 848 3 736 218

Vorderingen 1 672 237 1 132 263

Andere ondernemingen 798 825 1 190 062

Deelnemingen 268 577 245 793

Vorderingen 530 248 944 269

VLOTTENDE ACTIVA 10 376 116 10 951 143

Vorderingen op meer dan één jaar 385 822 471 254

Handelsvorderingen 19 251 16 899

Overige vorderingen 366 571 454 355

Voorraden en bestellingen in uitvoering 547 708 576 097

Voorraden 545 095 530 234

Grond- en hulpstoffen 298 452 263 208

Goederen in bewerking 242 677 256 681

Gereed product 23 37

Handelsgoederen 1 288 7 891

Vooruitbetalingen 2 655 2 417

Bestellingen in uitvoering 2 613 45 863

Vorderingen op ten hoogste één jaar 3 233 605 3 046 260

Handelsvorderingen 2 484 693 2 244 459

Overige vorderingen 748 912 801 801

Geldbeleggingen 4 484 206 5 219 213

Overige beleggingen 4 484 206 5 219 213

Liquide middelen 231 441 177 071

Overlopende rekeningen 1 493 334 1 461 248

TOTAAL VAN DE ACTIVA 22 494 666 23 239 669



PASSIVA 2004 2003

EIGEN VERMOGEN 5 281 822 5 179 427

Kapitaal 2 072 722 2 066 719

Geplaatst kapitaal 2 072 722 2 066 719

Uitgiftepremies 927 566 905 009

Herwaarderingsmeerwaarden 709 877 743 090

Reserves 1 341 123 1 263 671

Consolidatieverschillen 257 461 264 035

Omrekeningsverschillen -27 077 -63 254

Kapitaalsubsidies 150 157

BELANGEN VAN DERDEN 1 506 978 1 845 583

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 5 951 731 5 578 840

Voorzieningen voor risico's en kosten 5 844 448 5 516 646

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 868 451 1 020 602

Grote herstellings- en onderhoudswerken 359 566 383 659

Overige risico's en kosten 4 616 431 4 112 385

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties 107 283 62 194

SCHULDEN 9 754 135 10 635 819

Schulden op meer dan één jaar 1 547 489 1 293 048

Financiële schulden 1 446 056 1 206 155

Achtergestelde obligatieleningen 0 0

Niet achtergestelde obligatieleningen 25 789 24 789

Leasingschulden en soortgelijke schulden 35 442 36 685

Kredietinstellingen 1 300 245 1 140 062

Overige leningen 84 580 4 619

Overige schulden 101 433 86 893

Schulden op ten hoogste één jaar 6 559 013 7 660 519

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 124 036 857 563

Financiële schulden 1 152 761 1 909 322

Kredietinstellingen 919 006 464 978

Overige leningen 233 755 1 444 344

Handelsschulden 2 197 037 2 155 951

Leveranciers 2 197 037 2 155 951

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1 304 336 1 316 042

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 333 399 340 142

Belastingen 130 455 162 795

Bezoldigingen en sociale lasten 202 944 177 347

Overige schulden 1 447 444 1 081 499

Overlopende rekeningen 1 647 633 1 682 252

TOTAAL VAN DE PASSIVA 22 494 666 23 239 669
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Resultatenrekening – in duizenden EUR

2004 2003

BEDRIJFSRESULTAAT 913 832 587 978

Bedrijfsopbrengsten 12 457 575 10 987 708

Omzet 12 147 701 10 845 112

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed 
product en in de bestellingen in uitvoering -56 357 10 783

Geproduceerde vaste activa 139 243 21 740

Andere bedrijfsopbrengsten 226 988 110 073

Bedrijfskosten 11 543 743 10 399 730

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 7 547 106 6 327 936

Inkopen 7 575 203 6 312 698

Wijziging in de voorraad -28 097 15 238

Diensten en diverse goederen 1 704 323 1 588 080

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1 394 594 1 426 333

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 
op immateriële en materiële vaste activa 434 023 444 134

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering 
en handelsvorderingen 86 964 20 689

Voorzieningen voor risico's en kosten 198 968 423 655

Andere bedrijfskosten 177 765 168 903

FINANCIEEL RESULTAAT 421 286 571 620

Financiële opbrengsten 685 694 773 596

Opbrengsten uit financiële vaste activa 502 439 574 526

Van de globaal geïntegreerde vennootschappen 161 936 129 495

Aandeel in resultaat intercommunales 340 503 445 031

Opbrengsten uit vlottende activa 125 046 113 329

Andere financiële opbrengsten 58 209 85 741

Financiële kosten 264 408 201 976

Kosten van schulden 162 081 161 563

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan in het 
bedrijfsresultaat opgenomen -66 66

Andere financiële kosten 102 393 40 347

LOPEND RESULTAAT VÓÓR BELASTING VAN DE 
GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN EN AANDEEL 
IN DAT VAN DE INTERCOMMUNALES 1 335 118 1 159 598

Aandeel in het lopend resultaat van de vennootschappen waarop 
vermogensmutatie is toegepast, intercommunales uitgezonderd 108 323 108 568

LOPEND RESULTAAT VÓÓR BELASTING VAN DE GROEP 1 443 441 1 268 166
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2004 2003

UITZONDERLIJK RESULTAAT VÓÓR BELASTING VAN DE GROEP -77 752 146 925

Uitzonderlijke opbrengsten 743 362 194 067

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa 2 959 2 823

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 32 939 48 326

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 339 267 55 393

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 135 014 81 250

Andere uitzonderlijke opbrengsten 233 183 6 275

Uitzonderlijke kosten 664 399 76 122

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 1 343 353

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 3 981 0

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 405 794 52 228

Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 19 912 2 292

Andere uitzonderlijke kosten 233 369 21 249

Aandeel in het uitzonderlijk resultaat van de vennootschappen 
waarop vermogensmutatie is toegepast -156 715 28 980

WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING VAN DE 
GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN EN DIE WAAROP 
VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST 1 365 689 1 415 091

Belastingen op het resultaat 306 766 290 461

Belastingen 325 046 315 392

Belastingen op het resultaat van de integraal 
geconsolideerde vennootschappen en de intercommunales 316 804 275 258

Aandeel van belastingen op het resultaat van de 
ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast, 
intercommunales uitgezonderd 8 242 40 134

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen
voor belastingen -18 280 -24 931

GECONSOLIDEERDE WINST 1 058 923 1 124 630
Aandeel van derden in het resultaat 114 163 117 409

Aandeel van de Groep in het resultaat 944 760 1 007 221
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Resultaatverwerking – in duizenden EUR

2004 2003

TOTAAL RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 1 058 923 1 124 630

Winst Groep 944 760 1 007 221

Winst derden 114 163 117 409

TOEVOEGING AAN DE RESERVES 77 452 184 451

DOOR ELECTRABEL UIT TE KEREN WINST 867 308 822 770

Vergoeding van het kapitaal 864 880 820 458

Bestuurders 2 428 2 312

VERWERKING VAN HET AAN DERDEN TOEKOMEND RESULTAAT 114 163 117 409

Tabel van de thesauriebewegingen – in miljoenen EUR

2004 2003

EXPLOITATIE (I) 497 1 064

Cashflow 1 760 1 856

Variatie van de behoefte aan netto bedrijfskapitaal -310 111

Dividenden en tantièmes -953 -903

INVESTERINGEN (II) 252 -873

Investeringen

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa -19 -30

Materiële vaste activa -470 -446

Financiële vaste activa – Deelnemingen -53 -831

Financiële vaste activa – Vorderingen -31 0

Desinvesteringen

Materiële vaste activa 133 46

Financiële vaste activa – Deelnemingen 188 220

Financiële vaste activa – Vorderingen 429 101

Variatie van de vorderingen op meer dan één jaar 75 67

FINANCIERING (III) -774 -424

Kapitaalwijziging -296 -50

Nieuwe leningen en terugbetalingen van leningen -478 -374

KRINGSCHOMMELINGEN, OMREKENINGSVERSCHILLEN EN 
ANDERE BEWEGINGEN (IV) 101 46

VARIATIE VAN DE THESAURIE (I + II + III + IV) 76 -187

Variatie van geldbeleggingen en liquide middelen -681 1 584

Variatie van financiële schulden op korte termijn 757 -1 771
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Aanvullende informatie – in miljoenen EUR

ACTIVA 

Oprichtingskosten 

Deze rubriek omvat in hoofdzaak het nog af te schrijven saldo van de uitgiftekosten van de leningen.

Consolidatieverschillen 

De consolidatieverschillen ('goodwill bij verwerving') zijn gelijk aan het verschil tussen de prijs die voor het verwerven

van de deelnemingen in de geconsolideerde dochterondernemingen werd betaald en het geherwaardeerde netto

actief van diezelfde ondernemingen. 

In miljoenen EUR Brutowaarde Gecumuleerde Netto  
afschrijvingen boekwaarde

Joint Venture AceaElectrabel 50 -5 45

Cosutrel 185 -92 93

Compagnie Nationale du Rhône 104 -6 98

Dunamenti 72 -63 9

Electrabel Nederland N.V. 1 395 -398 997

Energie SaarLorLux 11 -2 9

Gera 19 -6 13

Rosignano 81 -38 43

Tirreno Power 65 -6 59

Andere 50 -33 17

TOTAAL 2 032 -649 1 383

Deze rubriek is als volgt geëvolueerd sinds 31 december 2003:

In miljoenen EUR

Opnames in de consolidatiekring (meer bepaald Bel Engineering, 
Electrabel Green Projects Flanders, Electrabel Green Projects Flanders WHH) +5

Bijkomende aankopen van aandelen (Compagnie Nationale du Rhône, Synatom) +10

Aanvullende overnameprijs (AceaElectrabel) +11

Definitieve toewijzing aan de activa en passiva van de in 2003 verworven 
ondernemingen (Polaniec, Tirreno Power) -57

Toevoeging aan de afschrijvingen -60

TOTAAL -91

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa omvatten de ontwikkeling van IT-systemen die op vijf jaar afgeschreven worden, 

alsook de brutowaarde van het handelsfonds van AceaElectrabel Elettricità (45 miljoen euro), dat afgeschreven

wordt op achttien jaar, evenals de waarde van de ‘groene certificaten’ die aangekocht of ontvangen werden door 

de ondernemingen van de Groep (48 miljoen euro) in het kader van de maatregelen ter bevordering van de 

productie van hernieuwbare energie en die op het einde van 2004 nog niet ingediend waren bij de autoriteiten.
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Materiële vaste activa 

De toename van de nettowaarde van de materiële vaste activa in 2004 (+101 miljoen euro) is toe te schrijven aan

de volgende elementen:

In miljoenen EUR

Kringschommelingen 19

Investeringen 470

Lopende afschrijvingen van het boekjaar -350

Terugneming van uitzonderlijke afschrijvingen van het boekjaar 2

Overdrachten en buitengebruikstellingen -94

Omrekeningsverschillen deviezen 54

TOTAAL +101

De kringschommelingen hebben betrekking op:

- de aanpassing van de waarde van de productiecentrales van Polaniec en Tirreno Power in het kader van de 

toewijzing van de verwervingsgoodwill (23 miljoen euro),

- de verkoop van Aquinter (-14 miljoen euro),

- de opname van Electrabel Green Projects Flanders en Roselectra in de consolidatiekring (10 miljoen euro).

De investeringen betreffen in hoofdzaak de productiecentrales in de Benelux en elders in Europa; uitgesplitst geeft dit

het volgende:

In miljoenen EUR

Investeringen in de Benelux 218

Investeringen in Europa buiten de Benelux 252

Duitsland 14

Spanje (bouw van de STEG-centrale van Castelnou) 45

Hongarije 13

Italië (bouw van centrales in Voghera en Rosignano en repowering 
van de productie-eenheden van Tirreno Power) 166

Polen 14

TOTAAL VAN DE MATERIËLE INVESTERINGEN 470

Financiële vaste activa: deelnemingen in de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast

Deze rubriek bevat het aandeel van Electrabel in het eigen vermogen van de ondernemingen waarop vermogensmutatie

is toegepast. Het betreft de volgende entiteiten:

In miljoenen EUR 2004 2003

Belgelec Finance 102 61

Compagnie Nationale du Rhône 352 327

Generg 11 11

Gera 28 27

Elia-groep 696 752

Gemengde intercommunales 2 167 2 555

Andere 6 3

TOTAAL 3 362 3 736
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De evolutie van deze rubriek resulteert enerzijds uit de verwerving of verkoop van deelnemingen, en anderzijds uit

de evolutie van het eigen vermogen van de ondernemingen in kwestie, dat evolueert afhankelijk van het resultaat

van het boekjaar en vermindert met het bedrag van de uitbetaalde dividenden.

Financiële vaste activa: vorderingen op ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast

Deze post omvat een lening van 1 124 miljoen euro die aan Elia System Operator werd toegekend. Het saldo

bestaat voornamelijk uit voorschotten op lange termijn aan de distributie-intercommunales. 

Financiële vaste activa: deelnemingen, aandelen en deelbewijzen van andere ondernemingen 

Deze rubriek betreft de niet-geconsolideerde deelnemingen en omvat de volgende activa:

In miljoenen EUR Zetel 2004 2003

Acea S.p.A. Italië 30 27

Cegedel Luxemburg 27 27

Electrabel Green Projects Flanders België - 4

Eurodif Frankrijk 17 17

Indaver België 31 31

ScottishPower Verenigd Koninkrijk 18 18

Union Fenosa Spanje 106 90

Andere - 40 32

TOTAAL 269 246

De belangrijkste evolutie van deze rubriek heeft betrekking op een terugname van een waardevermindering op de

deelneming Union Fenosa (16 miljoen euro). De vennootschap Electrabel Green Projects Flanders is in 2004 tot de

consolidatiekring toegetreden.

Vorderingen op meer dan één jaar 

Deze rubriek omvat in hoofdzaak de actieve belastinglatenties die voornamelijk betrekking hebben op de pensioen-

verbintenissen en de daarmee gelijkgestelde voordelen van de Groep (310 miljoen euro per 31 december 2004,

ten opzichte van 322 miljoen euro per 31 december 2003). 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 

De voorraden bestaan uit:

In miljoenen EUR 2004 2003

Voorraden splijtstoffen en bestellingen in uitvoering die hierop 
betrekking hebben (met inbegrip van de kostprijs van de 
assemblage) 243 257

Brandstofvoorraden van de klassieke centrales (stookolie en steenkool) 141 120

Verbruiksmateriaal 87 73

Bestellingen in uitvoering, gestorte voorschotten en diverse goederen 77 126

TOTAAL 548 576

Vorderingen op ten hoogste één jaar 

Naast de handelsvorderingen van de Groep omvat deze rubriek meer bepaald het saldo van de vennootschapsbelasting

en de BTW die door Electrabel N.V. terug te vorderen is (350 miljoen euro per 31 december 2004, tegenover 

249 miljoen euro per 31 december 2003), evenals de debetsaldi van de rekeningen-courant van de Belgische 

intercommunales (59 miljoen euro per 31 december 2004, tegenover 277 miljoen euro per 31 december 2003).
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Geldbeleggingen 

De daling van deze rubriek met 735 miljoen euro resulteert voornamelijk uit:

- de verkoop in de loop van het eerste semester van 2004 van de quasi totaliteit van de Total-aandelen in het bezit van

de Groep (-383 miljoen euro). Deze effecten, bestemd voor de terugbetaling van de converteerbare lening die in 1999

door Belgelec Finance uitgegeven werd, werden in 2003 omgezet in geld voor een bedrag van 493 miljoen euro.

- een daling met 741 miljoen euro van de termijndeposito’s, gecompenseerd door een stijging met 441 miljoen euro van

de in omloop zijnde Beveks en vastrentende effecten (‘handelspapier’) in het bezit van de Groep.

Overlopende rekeningen 

Deze rubriek omvat in hoofdzaak de waarde van de energie die wel al geleverd maar nog niet gefactureerd werd

aan de klanten van wie het energieverbruik slechts eenmaal per jaar wordt opgenomen (1 331 miljoen euro per 

31 december 2004, tegenover 1 225 miljoen euro per 31 december 2003). Deze leveringen worden tussen twee

meteropnames door gefinancierd door voorschotten die worden gevraagd aan de klanten (zie de schulden op ten

hoogste één jaar onder de passiva van de balans).

PASSIVA

Eigen vermogen: aandeel van Electrabel

Het eigen vermogen van de Groep is van 5 179 miljoen euro per eind 2003 gestegen tot 5 282 miljoen euro in

december 2004. Dit is een stijging met 103 miljoen euro. Deze stijging is toe te schrijven aan:

In miljoenen EUR

De kapitaalverhoging en uitgiftepremies +29

De vermindering van de herwaarderingsmeerwaarden -33

De omrekeningsverschillen van deviezen (forint en zloty) +36

De schommeling van de consolidatieverschillen op intercommunales -7

Het aandeel van Electrabel in het geconsolideerd resultaat van het boekjaar 2004 +945

Het voorstel voor dividenden en tantièmes, uit te keren voor het boekjaar 2004 -867

TOTAAL +103

Belangen van derden 

De belangen van derden bestaan hoofdzakelijk uit de belangen van SUEZ-Tractebel in Cosutrel (1 417 miljoen euro),

alsook de belangen van de Hongaarse vennootschap MVM in Dunamenti (70 miljoen euro). 

De daling van deze post (-339 miljoen euro) is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de kapitaalvermindering van

Cosutrel en de dividenden die in 2004 werden uitgekeerd aan de minderheidsaandeelhouders.

Voorzieningen voor risico’s en kosten 

De voorzieningen voor andere risico's en kosten betreffen in hoofdzaak:

In miljoenen EUR 2004 2003

De ontmanteling van installaties 1 692 1 184

De ‘nabehandeling’ einde cyclus van de kernbrandstoffen 2 655 2 606

De herstructureringskosten 101 146
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Schulden op meer dan één jaar 

De financiële schulden op meer dan één jaar stijgen met 254 miljoen euro, voornamelijk door de aanwending van

nieuwe kredietlijnen op lange termijn.

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 

De schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, dalen met 734 miljoen euro. Dit is voornamelijk

toe te schrijven aan de terugbetaling in 2004 van de lening ten belope van 614 miljoen euro die aangegaan werd

bij Belgelec Finance (converteerbare lening in Total-aandelen).

Financiële schulden op ten hoogste één jaar 

De financiële schulden op korte termijn bestaan uit kortetermijnvoorschotten en uitgegeven ‘handelspapier’.

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 

Deze rubriek omvat in hoofdzaak de voorschotten voor de energieleveringen die aangerekend worden aan 

klanten van wie het verbruik eenmaal per jaar wordt opgenomen.

Overige schulden 

Deze schulden bestaan voornamelijk uit de te betalen dividenden en tantièmes van het boekjaar, met name 

867 miljoen euro eind 2004, tegenover 823 miljoen euro eind 2003, evenals de verplichtingen die verband houden met

de indiening van groene certificaten (116 miljoen euro) in het kader van de maatregelen ter bevordering van de 

productie van hernieuwbare energie.

Overlopende rekeningen 

Sinds 2002 omvat deze rubriek de tegenwaarde van de herwaardering van het transportnet als gevolg van de 

herstructurering en de herfinanciering van deze activiteiten (1 089 miljoen euro). Dit bedrag zal in het resultaat 

opgenomen worden bij de verkoop van de Elia System Operator aandelen die de Groep nog bezit. De overlopende

rekeningen op het passief omvatten ook de over te dragen opbrengsten die geïnd werden naar aanleiding van de

‘cross-border lease’-verrichtingen van de productiecentrales, hetzij een globaal bedrag van 130 miljoen euro eind 2004.

RESULTATENREKENING 

Geproduceerde vaste activa 

Deze rubriek omvat de tegenwaarde van de ‘groene certificaten’ die in 2004 werden verkregen dankzij de 

productie van elektriciteit door middel van hernieuwbare energie (93 miljoen euro).

Andere bedrijfsopbrengsten 

Deze rubriek omvat de courante meerwaarden op verkopen van materiële activa, de schadevergoedingen van 

verzekeringsmaatschappijen, diverse huurinkomsten, de recuperatie van onkosten en ontvangen vergoedingen van

uiteenlopende aard.

De stijging van deze rubriek resulteert voornamelijk uit een stijging van de meerwaarden op de verkoop van installa-

ties en materiaal, alsook uit de terugbetaling van kosten gemaakt door Tirreno Power naar aanleiding van de 

verplichting die door de Italiaanse autoriteiten aan de elektriciteitsproducenten werd opgelegd om productiecentra-

les te installeren in omstandigheden die niet beantwoorden aan de gebruikelijke rentabiliteitscriteria (‘stranded costs’).
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Inkopen

Deze rubriek omvat voornamelijk:

In miljoenen EUR 2004 2003

De aankopen van fossiele brandstoffen (stookolie, steenkool, 
gas) en van kernbrandstoffen 2 272 2 055

De aankopen van elektriciteit 1 877 1 361

De aankopen van gas voor de openbare distributie 1 090 1 107

De kosten voor het transport van elektriciteit, gas en andere 
brandstoffen 2 036 1 516

De evolutie van de aankopen van elektriciteit resulteert voornamelijk uit de stijging van de aankopen via ‘wholesale’. De

volledige liberalisering van de markt in Vlaanderen sinds 1 juli 2003 verklaart dan weer de evolutie van de kosten voor

het transport van elektriciteit en gas, die voornamelijk afkomstig is van de distributie-intercommunales waarop vermo-

gensmutatie is toegepast.

Diensten en diverse goederen 

De belangrijkste bestanddelen van deze rubriek zijn:

In miljoenen EUR 2004 2003

De huurgelden en huurkosten 68 78 

De onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan vaste activa 784 698 

De betalingen aan derden (studiekosten, erelonen … ) 389 403 

De betaalde vergoedingen (aan de overheid, aan de 
netbeheerders, aan Niras … ) 186 195 

De verzekeringspremies 51 49

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 

De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen dalen met 32 miljoen euro. 

Het gemiddelde personeelsbestand van de Groep – in voltijdse equivalenten, in actieve dienst en niet-actieve dienst –

is gedaald van 17 360 medewerkers in 2003 tot 16 585 medewerkers in 2004. Deze daling heeft voornamelijk

betrekking op de Benelux en Polen.

De daling van de personeelskosten en van het personeelsbestand vloeit voornamelijk voort uit de herstructurerings-

plannen die in die landen werden uitgevoerd.

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële

vaste activa 

Deze post omvat de toevoegingen aan de afschrijvingen van het boekjaar op:

In miljoenen EUR 2004 2003

De oprichtingskosten 6 6

De consolidatieverschillen 60 60

De immateriële vaste activa 18 18

De materiële vaste activa, waaronder: 350 360

Nucleaire productie 28 18

Klassieke productie en warmtekrachtkoppeling 257 268

Transport- en distributienetten 22 35

Andere installaties 43 39

TOTAAL 434 444
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Voorzieningen voor risico’s en kosten 

De daling van de netto toevoegingen van de voorzieningen voor risico’s en kosten heeft in hoofdzaak betrekking

op de voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen, de ontmanteling en de sanering van productie-

installaties en de ‘nabehandeling’ einde cyclus van de kernbrandstoffen.

Andere bedrijfskosten 

Deze rubriek omvat voornamelijk de belastingen met betrekking tot de eigendom of de exploitatie van de centrales en

de netten (onroerende voorheffingen, lozing van afvalwater door de centrales, ioniserende stralingen, drijfkracht ... ).

Opbrengsten uit financiële vaste activa 

Deze rubriek omvat het aandeel van de Groep in het lopend resultaat vóór belastingen van de gemengde intercom-

munales waarop vermogensmutatie is toegepast (341 miljoen euro in 2004, tegenover 445 miljoen euro in 2003).

Opbrengsten uit vlottende activa 

De opbrengsten uit vlottende activa bestaan uit intresten van zicht- of korte termijnrekeningen alsook op de 

rekeningen-courant van de gemengde intercommunales.

Uitzonderlijk resultaat 

De belangrijkste elementen van het uitzonderlijk resultaat kunnen als volgt worden samengevat:

In miljoenen EUR 2004 2003

Aanpassing van het saldo van de voorzieningen voor de 
ontmanteling en het beheer van de radioactieve brandstoffen 
van de kerncentrales -233                     0

Meer- en minderwaarden op de verkoop van deelnemingen 
(voornamelijk Total in 2004 en Iberdrola in 2003) 133 79

Terugneming van waardevermindering op deelneming 
(Union Fenosa in 2004 en 2003, Telenet in 2003) 15 75

Andere 7 -7

TOTAAL -78 147

109

EL
EC

TR
A

B
EL

 2
00

4 
G

E
C

O
N

S
O

L
ID

E
E

R
D

E
 J

A
A

R
R

E
K

E
N

IN
G

 



TABEL VAN DE THESAURIEBEWEGINGEN 

Cashflow

De cashflow kan overeenstemmen met het resultaat van het boekjaar, wanneer men van dit laatste de elementen

uitsluit die geen aanleiding hebben gegeven tot uitgaven of ontvangsten.

In miljoenen EUR 2004 2003

Resultaat na belastingen 1 059 1 125

Afschrijvingen van oprichtingskosten en van 
immateriële vaste activa* 24 24

Afschrijvingen van consolidatieverschillen 60 60

Afschrijvingen van materiële vaste activa* 348 360

Bewegingen van de voorzieningen (financiële provisies inbegrepen) 332 423

Uitgestelde belastingen 27 -25

Andere niet uit kas genomen elementen** 62 -21

Verrekening in de desinvesteringen, uitgedrukt in verkoopprijs, 
van de geboekte meer- en minderwaarden op vaste activa  -152 -90

Cashflow na belastingen 1 760 1 856

* Uitzonderlijke afschrijvingen inbegrepen. 
** Met name vervanging van het aandeel in het resultaat van de intercommunales door de dividenden die door de Groep daadwerkelijk geïnd 

worden, waardeverminderingen op financiële vaste activa, handelsvorderingen en voorraden.

Dividenden en tantièmes

De dividenden en tantièmes omvatten de bedragen uitgekeerd door Electrabel N.V., alsook de dividenden die 

buiten de Groep uitgekeerd worden door de integraal geconsolideerde ondernemingen (in hoofdzaak door

Cosutrel aan SUEZ-Tractebel).

Kapitaalwijzigingen 

Het als kapitaalverhoging geboekte bedrag bestaat enerzijds uit de kapitaalverhoging van Electrabel N.V. waarop

door het personeel werd ingeschreven, en anderzijds uit het aandeel van derden in de kapitaalverhogingen en 

-verminderingen doorgevoerd door de ondernemingen die integraal geconsolideerd worden maar die voor minder

dan 100 % eigendom zijn van de Groep.

Kringschommelingen, omrekeningsverschillen en andere bewegingen 

In 2004 omvat deze rubriek voornamelijk de meerwaarde op de Total-aandelen (120 miljoen euro) die in het 

verleden geboekt werden als geldbeleggingen.

In 2003 omvatte deze rubriek hoofdzakelijk de invloed op de thesaurie door de toetreding tot de consolidatiekring

van Polaniec en Tirreno Power (56 miljoen euro), alsook de omrekeningsverschillen op de Hongaarse, Noorse en

Poolse thesaurie (-23 miljoen euro).
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Toelichting – in duizenden EUR

CONSOLIDATIEMETHODES

Integrale consolidatie

Bij deze methode worden alle posten van de balans en van de resultatenrekening van de dochteronderneming met

die van de moederonderneming samengevoegd, na wegwerking van wederzijdse verrichtingen en saldi. Het 

aandeel van de derden in de aldus gegroepeerde activa, passiva en resultaten wordt in een afzonderlijke rubriek

samengebracht, zowel in de balans als in de resultatenrekening. Deze methode wordt toegepast op de rekeningen van

dochterondernemingen waarover Electrabel in rechte of in feite controle uitoefent (zie hierna ‘Consolidatiekring’).

Evenredige consolidatie

Bij deze methode worden alle posten van de balans en van de resultatenrekening van de dochteronderneming, ten

belope van het deelnemingspercentage, met die van de moederonderneming samengevoegd, na wegwerking van

wederzijdse verrichtingen en saldi. Het aandeel van derden verschijnt dus niet in de balans of resultatenrekening. Deze

methode wordt toegepast in het geval van dochterondernemingen die gezamenlijk met derden worden gecontroleerd.

Vermogensmutatie

Indien de aangehouden belangen in een vennootschap de moederonderneming in staat stellen een aanzienlijke

invloed uit te oefenen, zonder evenwel van eigenlijke controle te kunnen spreken, wordt de boekwaarde van die

deelneming in haar balans vervangen door het aandeel in de waarde van het eigen vermogen waarop die 

voornoemde deelneming recht geeft. Het verschil dat hieruit ontstaat en dat normaal positief is, wordt aan het

geconsolideerde eigen vermogen van de Groep toegevoegd. Omgekeerd worden de dividenden die in het 

resultaat van de moedermaatschappij zijn opgenomen, vervangen door het aandeel van laatstgenoemde in het

resultaat van de vennootschap waarop vermogensmutatie is toegepast. Dit aandeel wordt globaal en zonder 

nadere precisering opgenomen. Aangezien de overige posten van de balans en van de resultatenrekening niet

worden beïnvloed, hoeven de wederzijdse verrichtingen en saldi niet te worden weggewerkt.

Binnen de Electrabel-groep wordt deze methode voornamelijk toegepast op de intercommunales waarmee

Electrabel is geassocieerd, en wel omdat zij, overeenkomstig de vigerende reglementeringen met betrekking tot

de intercommunales (wet van 22.12.1986, decreet van het Waalse Gewest van 05.12.1996 en decreet van het

Vlaamse Gewest van 06.07.2001), geen meerderheid in de bestuursorganen van die intercommunales bezit,

ondanks het feit dat haar deelneming in het kapitaal dikwijls meer dan 50 % bedraagt.

In het geval van intercommunales die verschillende afzonderlijke activiteiten uitoefenen waarvan de financiering

en resultaatbestemming volgens aparte regels verlopen, wordt de vermogensmutatie afzonderlijk voor elke 

activiteit (elektriciteit, aardgas en kabeldistributie) uitgevoerd alsof het telkens gescheiden vennootschappen betrof. 

OMREKENING VAN DE FINANCIËLE STATEN VAN BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN
De balansen van buitenlandse ondernemingen worden omgerekend in euro tegen de officiële wisselkoers 

per einde van het boekjaar en de resultatenrekeningen tegen de gemiddelde koers van het boekjaar. Het aandeel

van de Groep in de verschillen die uit deze omrekeningsmethode voortvloeien, wordt opgenomen in de post

‘Omrekeningsverschillen’ van het geconsolideerde eigen vermogen.
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BALANSDATUM
De geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten per 31 december, balansdatum van de moedermaatschappij 

en van vrijwel alle geconsolideerde ondernemingen. Wanneer de balansdatum van een vennootschap tussen 

30 september en 31 december ligt, wordt haar jaarrekening op die datum en volgens de vigerende wettelijke 

bepalingen opgenomen. Valt de balansdatum vóór 30 september, dan wordt op 31 december een tussentijdse 

toestand ten behoeve van de consolidatie opgesteld.

CONSOLIDATIEKRING
De consolidatiekring omvat de vennootschappen waarover Electrabel, rechtstreeks of onrechtstreeks, een exclusieve

controle in rechte of in feite heeft. Hierdoor kan Electrabel een beslissende invloed uitoefenen op de aanstelling van de

meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders van deze vennootschappen of op de koers van hun beleid. Deze 

dochterondernemingen zijn globaal geïntegreerd.

De consolidatiekring omvat eveneens de ondernemingen waarover Electrabel rechtstreeks of onrechtstreeks 

controle uitoefent, samen met andere partners. Deze gemeenschappelijke dochterondernemingen worden 

evenredig geconsolideerd.

De vennootschappen waarop Electrabel een aanzienlijke invloed uitoefent zonder hen evenwel te controleren, 

worden volgens de methode van vermogensmutatie geconsolideerd. 

Een aantal vennootschappen waarin Electrabel een aandeel van meer dan 20 % bezit, worden buiten de consolidatie-

kring gelaten omwille van de geringe omvang van hun eigen vermogen of hun bescheiden of verwaarloosbare resul-

taten. Hun opname in de consolidatiekring zou geen bijkomende elementen opleveren om de toestand van het patri-

monium van de Groep te beoordelen.

WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING
Voor belangrijke wijzigingen in de consolidatiekring wordt naar het jaarverslag verwezen.

INTEGRAAL GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN

Naam Zetel BTW nr. % controle % belang

België

Cosutrel C.V. (Afdeling A)* Brussel BE 442.100.363 53,05 53,05

Cosutrel C.V. (Afdeling E)* Brussel BE 442.100.363 100,00 100,00

Electrabel Customer Solutions N.V. Brussel BE 476.306.127 95,80 95,80

Electrabel Green Projects Flanders C.V.B.A. Brussel BE 465.399.763 63,99 63,99

Electrabel Green Projects Flanders WHH C.V.B.A. Brussel BE 862.382.557 63,98 63,98

Electrabel Netten Vlaanderen N.V. Merelbeke BE 477.445.084 100,00 100,00

Laborelec C.V. Linkebeek BE 400.902.582 100,00 100,00

N-Allo C.V.B.A. Brussel BE 466.200.311 99,91 99,91

Synatom N.V. Brussel BE 406.820.671 100,00 100,00

Teveo N.V. Oostende BE 406.933.410 99,97 99,97

Duitsland

Electrabel Deutschland AG Berlijn DE 202.634.064 100,00 100,00

Energie SaarLorLux AG Saarbrücken DE 204.366.919 51,00 51,00

Spanje

Castelnou Energia S.L. Madrid ES B 82.459.702 100,00 100,00

Electrabel España S.A. Madrid ES A 82.508.441 100,00 100,00

Hidrobages S.A. Madrid ES A 08.762.395 100,00 100,00

Frankrijk

Electrabel France S.A. Lyon FR 444.256.986 100,00 100,00
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Naam Zetel BTW nr. % controle % belang

Groothertogdom Luxemburg

Electrabel Invest Luxembourg S.A.** Luxemburg - 100,00 100,00

Twinerg S.A. Esch-sur-Alzette LU 175.44.021 65,00 65,00

Hongarije

Dunamenti Rt. Százhalombatta - 74,82 74,82

Electrabel Hungary Kft. Százhalombatta - 100,00 100,00

Italië 

Electrabel Italia S.p.A. Rome IT 06.289.781.004 100,00 100,00

Roselectra S.p.A. Rosignano IT 01.388.480.491 99,50 99,50

Rosignano Energia S.p.A. (‘Rosen’) Rosignano IT 01.079.020.499 99,50 99,50

Voghera Energia S.r.l. Voghera IT 01.889.170.187 80,00 80,00

Noorwegen

Electrabel Nordic A.S. Oslo NO 874.281.182 100,00 100,00

Nederland

Casmo Power Spain B.V. Amsterdam - 100,00 100,00

Electrabel International Holding B.V. Amsterdam NL 809.759.500.B01 100,00 100,00

Electrabel Nederland 
Beheersmaatschappij B.V. Zwolle - 100,00 100,00

Electrabel Nederland Coöperatieve U.A. Zwolle - 100,00 100,00

Electrabel Nederland Holding B.V. Zwolle NL 808.013.269.B01 100,00 100,00

Electrabel Nederland N.V. Zwolle NL 807.342.051.B01 100,00 100,00

Spark Energy N.V. Zwolle NL 808.521.482.B01 100,00 100,00

Polen

Electrabel Polska Sp. z o.o. Katowice PL 866.15.32.643 100,00 100,00

Elektrownia im. Tadeusza Kósciuszki 
Spólka Akcyjna w Polancu Polaniec PL 867.00.01.429 100,00 100,00

Elpoautomatyka Polaniec PL 866.16.01.433 100,00 100,00

Elpobud Polaniec PL 866.16.01.456 100,00 100,00

Elpoeko Polaniec Polaniec PL 629.21.76.802 100,00 100,00

Elpoinformatyka Polaniec PL 866.16.04.348 100,00 100,00

Elpolab Polaniec PL 866.16.01.427 100,00 100,00

Elpologistyka Polaniec PL 866.16.01.462 100,00 100,00

Elporem Polaniec PL 866.16.01.479 100,00 100,00

Elpoterm Polaniec PL 866.16.01.410 100,00 100,00

*Ex-Cocetrel 
** Ex-Electrabel Finance S.A.
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BELANGRIJKE ONDERNEMINGEN WAARVOOR GEEN INTEGRALE CONSOLIDATIE
WORDT TOEGEPAST

Naam Zetel BTW nr. % belang Reden van 
uitsluiting

België 

Westenwind C.V.B.A. Gent BE 460.106.830 80,00 1

Spanje

Caelgese S.A. Torrelavega ES 83.081.950 65,00 2

Electrabel Power Project Spain S.L. Madrid ES B 82.672.510 100,00 1

Morata Madrid ES B 82.709.700 100,00 1

Verenigde Staten van Amerika

Casmo Power L.L.C. Wilmington - US 76-0700948 100,00 1
Delaware

Nederland

Electrabel Nederland Sales B.V. Zwolle NL 809.502.318.B01 100,00 1

EPON International B.V. Zwolle NL 807.342.051.B03 100,00 1

EPON Power Engineering B.V. Zwolle NL 807.342.051.B02 100,00 1

EPON O & M Services B.V. Zwolle NL 807.342.051.B04 100,00 1

Italië

Piemonte Energia S.r.l. Rome IT 12.835.310.157 100,00 2

Pontinia Power S.r.l. Rome IT 08.187.800.589 100,00 2

Polen

Centrum Ratownictwa i 
Ochrony Straz Pozarna Polaniec PL 866.16.01.172 100,00 1

Reden van uitsluiting

1 Getotaliseerd zijn deze deelnemingen van te verwaarlozen betekenis op datum van afsluiting; hun opneming 

zou geen betekenis hebben voor de beoordeling van het geconsolideerde vermogen, de geconsolideerde financiële

positie of het geconsolideerde resultaat.

2 Deze ondernemingen leggen zich toe op de studie, de bouw en de exploitatie van centrales op verschillende

plaatsen in Italië en Spanje. Aangezien deze centrales zich nog in de projectfase bevinden, zullen deze 

ondernemingen pas worden geconsolideerd van zodra er aanzienlijke bedragen zijn geïnvesteerd.

EVENREDIG GECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN

Naam Zetel BTW nr. % controle % belang

België 

Zandvliet Power N.V. Antwerpen BE 477.543.470 50,00 50,00

Italië

AceaElectrabel S.p.A. Rome IT 05.863.631.007 40,59 40,59

AceaElectrabel Elettricità S.p.A. Rome IT 07.305.361.003 40,59 40,59

AceaElectrabel Energia S.p.A. Altino IT 07.284.941.006 40,59 40,59

AceaElectrabel Produzione S.p.A. Altino IT 02.019.870.696 70,30 70,30

AceaElectrabel Trading S.p.A. Rome IT 02.018.600.698 50,00 50,00

ElectrabelAcea S.p.A. Rome IT 07.242.791.007 70,00 70,00

Tirreno Power S.p.A. Rome IT 05.848.381.009 35,00 35,00
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ONDERNEMINGEN WAAROP VERMOGENSMUTATIE IS TOEGEPAST

A. België – distributie-intercommunales

Naam Zetel BTW nr. % belang in de activiteiten 

Elektriciteit Gas TV 

Gaselwest C.V.B.A. Roeselare BE 215.266.160 62,76 68,11 23,90

Ideg S.C.R.L. Namen BE 201.400.308 48,01 99,65

I.E.H.-I - S.C.R.L. Charleroi BE 223.414.061 34,29

I.E.H.-II - S.C.R.L. Charleroi BE 223.414.061 30,15

I.G.A.O.  C.V.B.A. Antwerpen BE 204.889.734 52,55

Igeho S.C.R.L. Doornik BE 202.500.366 99,15

I.G.H.-I - S.C.R.L. Charleroi BE 228.524.872 34,98

I.G.H.-II - S.C.R.L. Charleroi BE 228.524.872 36,33

Imea C.V.B.A. Antwerpen BE 204.647.234 51,25 25,67

Imewo C.V.B.A. Eeklo BE 215.362.368 66,15 69,40

Inatel S.C.R.L. Fosses-la-Ville BE 213.329.625 59,96

Interest S.C.R.L. Eupen BE 205.843.502 65,55 50,00

Intergem C.V.B.A. Dendermonde BE 220.764.971 52,31 61,80 20,18

Interlux S.C.R.L. Aarlen BE 204.360.687 52,10 99,99

Intermosane S.C.R.L. Luik BE 204.260.125 57,53 85,14 50,00

Interteve C.V.B.A. Lier BE 213.011.505 23,48

Iveka Kempen C.V.B.A. Malle BE 222.030.426 40,00 50,14 20,76

Iveka Nete Lier C.V.B.A. Malle BE 222.030.426 40,00 50,00

Iverlek I - C.V.B.A. Leuven BE 222.343.301 50,01 61,12 24,29

Iverlek II - C.V.B.A. Leuven BE 222.343.301 50,00 58,07 21,17

Iverlek III - C.V.B.A. Leuven BE 222.343.301 73,03

Sedilec S.C.R.L. Louvain-la-Neuve BE 222.548.583 31,62 36,11

Seditel S.C.R.L. Louvain-la-Neuve BE 222.592.531 50,00

Sibelga S.C.R.L. Brussel BE 222.869.673 50,00 50,00

Sibelgas C.V.B.A. Brussel BE 229.921.078 50,00 50,00

Simogel S.C.R.L. Mouscron BE 201.258.172 39,10 36,29 53,96

Telekempo C.V.B.A. Ekeren BE 213.011.604 24,47

Telelux S.C.R.L. Marche-en-Famenne BE 212.686.950 0,47

Tevelo C.V.B.A. Beveren BE 213.051.491 24,23

Teveoost N.V. Lokeren BE 212.057.935 27,21

Tevewest N.V. Brugge BE 212.004.089 28,25

115

EL
EC

TR
A

B
EL

 2
00

4 
G

E
C

O
N

S
O

L
ID

E
E

R
D

E
 J

A
A

R
R

E
K

E
N

IN
G

 



B. Andere ondernemingen

Naam Zetel BTW nr. % belang

België

Belgium Electricity Lines Engineering S.A.* Brussel BE 471.869.861 64,05

Elia Assets N.V. Brussel BE 475.028.202 64,05

Elia System Operator N.V. Brussel BE 476.388.378 64,05

Duitsland

Energieversorgung Gera G.m.b.H. Gera DE 150.518.454 49,90

Kraftwerke Gera G.m.b.H. Gera DE 158.885.818 49,90

Frankrijk

Compagnie Nationale du Rhône S.A. Lyon FR 957.520.901 49,95

Énergie du Rhône S.A.S. Lyon FR 435.080.866 69,47

Groothertogdom Luxemburg

Belgelec Finance S.A. Luxemburg - 49,30

Italië

AlpEnergie Italia S.p.A. Milaan IT 12.603.500.153 50,00               

Portugal

Generg S.G.P.S. Lissabon PT 504.680.544 42,50

*Bel Engineering.

BELANGRIJKE ONDERNEMINGEN WAAROP GEEN VERMOGENSMUTATIE 
IS TOEGEPAST

Naam Zetel BTW nr. % belang Reden van 
uitsluiting

België

Belgonucléaire N.V. Brussel BE 403.126.258 33,86 1

Nobema N.V. Brussel BE 419.240.730 33,34 1

Les vents de l’Ornoi N.V. Grand-Leez BE 480.079.823 26,10 1

Les vents de Perwez Wavre BE 866.959.175 24,91 1

Limtra C.V.B.A. Hasselt BE 229.940.775 32,28 2

Inzo N.V. Oostende BE 214.455.221 20,93 1

Recybel N.V. Brussel BE 449.342.996 49,00 1

Frankrijk

CN’Air Lyon FR 450.809.835 49,95 1

Reden van uitsluiting

1 Getotaliseerd zijn deze deelnemingen van te verwaarlozen betekenis op datum van afsluiting; hun opneming zou

geen betekenis hebben voor de beoordeling van het geconsolideerde vermogen, de geconsolideerde financiële

positie of het geconsolideerde resultaat.

2 Electrabel kan geen betekenisvolle invloed uitoefenen in deze onderneming.
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WAARDERINGSREGELS

Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden ten laste genomen in het boekjaar waarin ze worden gemaakt, met uitzondering

van de volgende kosten:

- kosten van kapitaalverhoging: lineaire afschrijving over ten hoogste vijf jaar,

- pre-exploitatiekosten: lineaire afschrijving over ten hoogste vijf jaar,

- uitgiftekosten van leningen: lineaire afschrijving over een periode die de looptijd van de onderliggende leningen

niet mag overschrijden.

Immateriële vaste activa

Onderzoek en ontwikkeling. De kosten van onderzoek worden ten laste genomen van het boekjaar 

waarin ze worden gemaakt. Ontwikkelingskosten van nieuwe producten of nieuwe activiteiten worden niet in de 

activa opgenomen. Investeringen in informaticasystemen worden in de activa opgenomen en worden lineair 

afgeschreven over ten hoogste vijf jaar.

Consolidatieverschillen

De consolidatieverschillen stemmen overeen met het verschil tussen de boekwaarde van de deelnemingen en het 

aandeel van het eigen vermogen van de geconsolideerde vennootschappen waarop die deelnemingen recht geven.

De consolidatieverschillen zijn onderverdeeld in eerste consolidatieverschillen en schommelingen van het boekjaar. 

De eerste consolidatieverschillen worden berekend bij de eerste integratie van een vennootschap in de geconsoli-

deerde rekeningen. De eerste geconsolideerde balans van Electrabel werd opgemaakt op 31.12.1976. Wanneer er

een nieuwe vennootschap in de consolidatiekring wordt opgenomen, wordt het verschil tussen de aanschaffings-

prijs van de deelneming en het aandeel in het eigen vermogen van de geconsolideerde onderneming in de mate

van het mogelijke geboekt onder de rubrieken van de activa en passiva waar dat verschil is ontstaan. Verschillen

die – hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk – niet bij die rubrieken kunnen worden ondergebracht, worden geboekt

onder de rubriek ‘consolidatieverschillen’ aan de actiefzijde (indien de aanschaffingsprijs meer bedraagt dan het

aandeel in het eigen vermogen) of aan de passiefzijde (in het andere geval).

Ingeval van boeking aan de actiefzijde, worden de consolidatieverschillen afgeschreven volgens de lineaire 

methode die op een omzichtige en redelijke wijze rekening houdt met de economische omstandigheden en de

doelstellingen die op het ogenblik van de overname werden nagestreefd, alsook met de typische kenmerken van

de activiteitssectoren waarin de overgenomen ondernemingen actief zijn. De afschrijvingsduur die voor een 

consolidatieverschil gekozen wordt, is bedoeld om de periode te weerspiegelen die nodig geacht wordt voor de

recuperatie ervan. De belangrijkste elementen die in aanmerking genomen worden voor het bepalen van deze

periode, en die van aard zijn om de verwachte economische levensduur te verantwoorden, zijn onder meer de aard

en de stabiliteit van de markten waarop de overgenomen onderneming actief is, de posities die zij op die markten

bekleedt, alsook het strategische belang van deze overname voor de ontwikkeling van de Groep op lange termijn.

Deze afschrijvingsduur kan aangepast worden naargelang van bijzondere omstandigheden, zoals de duur van

exploitatie of concessievergunningen.

Er wordt overgegaan tot uitzonderlijke afschrijvingen van consolidatieverschillen wanneer gebeurtenissen die zich

na de overname voordoen, ingrijpende en duurzame ongunstige veranderingen veroorzaken ten aanzien van de

gehanteerde veronderstellingen en geformuleerde doelstellingen bij de overname.

Materiële vaste activa

Aanschaffingswaarde. De materiële vaste activa worden tegen hun aanschaffingsprijs, kost- of inbrengprijs aan

de actiefzijde van de balans geboekt. Rubriek III van de materiële vaste activa omvat de waarde van het door de

Groep gefinancierde aandeel in het vermogen en de energie van de centrale Chooz B, eigendom van EDF. Deze
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waarden worden afgeschreven alsof het een eigen productiecentrale betrof. Uit hoofde van haar eigendomsrechten

neemt EDF de investering in Chooz B aan 100 % in haar materiële vaste activa op.

Bijkomende kosten. De bijkomende kosten die met investeringen gepaard gaan, worden opgenomen in de 

aanschaffingswaarde van de betrokken materiële vaste activa. Ze worden afgeschreven aan hetzelfde ritme als de

installaties waarop ze betrekking hebben.

Tussenkomsten van derden. De tussenkomsten van derden in de financiering van materiële vaste activa worden

op de overeenkomstige aanschaffingswaarde in mindering gebracht. Ze worden echter niet van de afschrijfbare

basis afgetrokken, maar er wordt geen enkele toevoeging aan de afschrijvingen meer berekend van zodra de 

nettoboekwaarde van de installaties, na aftrek van de tussenkomsten, tot nul is herleid.

Herwaardering. De Groep houdt het principe aan dat er geen herwaardering van de eigen activa wordt uitge-

voerd. De door de gemengde intercommunales erkende herwaarderingsmeerwaarden op hun eigen vaste activa,

vóór de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, worden binnen het eigen vermogen van de Groep bewaard.

Afschrijvingen blijven berekend op basis van niet-geherwaardeerde waarden.

Intercalaire interesten. De intercalaire interesten op bedragen die de Groep tot 31.12.1983 heeft ontleend voor

de financiering van het aandeel van de Groep in de bouwkosten van de nucleaire productie-eenheden van Doel 

3 en 4, evenals van Tihange 2 en 3 tot hun effectieve inbedrijfstelling, worden tegen hun aanschaffingswaarde bij de

materiële vaste activa van de Groep geboekt.

Ook de tussentijdse interesten op de ontleende kapitalen voor de financiering van productie-eenheden die buiten

België zijn gevestigd, werden bij de materiële vaste activa van de Groep opgenomen.

De intercalaire interesten worden aan hetzelfde ritme afgeschreven als de uitrustingen waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend op basis van de lineaire methode. De toevoegingen worden

gevormd vanaf het ogenblik van industriële inbedrijfstelling van de installaties. 

De technische installaties die door middel van leasingcontracten zijn gefinancierd, worden hetzij over de looptijd

van die contracten afgeschreven, hetzij volgens de gangbare afschrijvingsvoeten voor de categorie van vaste 

activa waartoe zij behoren.

De belangrijkste afschrijvingstermijnen zijn de volgende:

- 20 tot 33 jaar voor industriële en administratieve gebouwen, alsook voor woongebouwen,

- 20 tot 40 jaar voor installaties voor elektriciteitsproductie,

- 25 jaar voor distributienetten (elektriciteit en gas), alsook voor de bijbehorende technische installaties, 

- 50 jaar voor de burgerlijke bouwkunde van waterkrachtinstallaties,

- 10 jaar voor installaties voor warmtekrachtkoppeling en energieterugwinning,

- 10 jaar voor uitrustingen voor teletransmissie, glasvezels, meubilair en materieel,

- 10 jaar voor besturingssimulatoren van centrales en splijtstofcontainers.

De productiecentrales van overgenomen ondernemingen worden afgeschreven op basis van de resterende exploi-

tatieduur van de eenheden, zoals geraamd op het ogenblik van overname van de betrokken ondernemingen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen. De deelnemingen, aandelen en deelbewijzen van niet-geconsolideerde

ondernemingen worden tegen hun aanschaffings- of inbrengwaarde aan de actiefzijde van de balans geboekt,

exclusief de bijkomende kosten en na aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

Aan het einde van elk boekjaar wordt elk effect afzonderlijk gewaardeerd in functie van de situatie, de rentabiliteit

of de vooruitzichten van de betrokken onderneming. De waarderingsmethode wordt objectief gekozen, waarbij

met de aard en de kenmerken van het betrokken effect rekening wordt gehouden. In de meeste gevallen wordt voor
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de nettoactiefwaarde gekozen, of voor de marktwaarde indien die lager dan de nettoactiefwaarde ligt. Het 

aangenomen waarderingscriterium voor een effect wordt systematisch gebruikt van het ene op het andere boekjaar,

behalve indien de omstandigheden het rechtvaardigen, in welk geval dit speciaal in de toelichting wordt vermeld.

Mocht uit deze waardering een duurzame ontwaarding blijken ten opzichte van de boekwaarde, dan wordt op de 

effecten een waardevermindering toegepast die gelijk is aan het duurzame gedeelte van de vastgestelde minderwaarde. 

Een uitzonderlijke terugneming van waardevermindering kan worden verricht indien er een duurzame meerwaarde

wordt vastgesteld op de effecten waarop eerder een waardevermindering werd uitgevoerd. Met uitzondering van

dit geval wordt er nooit tot een herwaardering van effecten overgegaan, zelfs indien er bij de waardering van

effecten duurzame meerwaarden aan het licht zouden komen.

Bij de financiële vaste activa geboekte vorderingen. De bij de financiële vaste activa geboekte vorderingen 

worden tegen hun nominale waarde opgenomen. Vastrentende effecten worden tegen hun aanschaffingswaarde

geboekt. Indien de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van die vorderingen of effecten op hun vervaldag 

onzeker blijkt of in het gedrang is gekomen, worden ze ten belope van het overeenkomstige bedrag aan een

waardevermindering onderworpen.

Vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar

Deze vorderingen worden tegen hun nominale waarde geboekt en zijn het voorwerp van waardeverminderingen

indien hun volledige of gedeeltelijke terugbetaling op de vervaldag onzeker blijkt of in het gedrang is gekomen.

In het geval van een faillissement of concordaat worden de niet-betaalde vorderingen automatisch als dubieus

beschouwd en wordt er onmiddellijk een waardevermindering op hun totale nettowaarde (exclusief BTW) toegepast.

Ook op andere vorderingen kunnen waardeverminderingen worden toegepast die aan elk afzonderlijk geval zijn

aangepast.

Voorraden

Brandstofvoorraden. De brandstoffen en andere grondstoffen worden aan de actiefzijde geboekt tegen hun 

aanschaffingswaarde die, naast de aankoopprijs, ook bijkomende kosten zoals niet terugvorderbare belastingen en

eventuele transportkosten omvat.

De voorraden worden bij het afsluiten van de boekhoudkundige periode gewaardeerd op basis van de gewogen

gemiddelde prijs die per brandstoftype en per productiecentrale wordt berekend. Er worden waardeverminderingen

geboekt indien de marktprijs lager dan de nettoboekwaarde blijkt te zijn.

Voorraden van materieel en goederen. Verbruiksgoederen, toebehoren en goederen worden aan de actiefzijde

geboekt tegen hun aanschaffingswaarde, met inbegrip van de eventuele bijkomende kosten. De overeenkomstige

voorraden worden gewaardeerd volgens de methode van de gewogen gemiddelde prijzen.

Er wordt een waardevermindering toegepast op verbruiksgoederen of benodigdheden die, gezien hun verouderde

staat, niet meer voor de exploitatie kunnen dienen of waarvan de geraamde verkoopwaarde lager ligt dan de prijs

die in de boeken staat vermeld.

Bestellingen in uitvoering. De bestellingen in uitvoering worden tegen kostprijs aan de actiefzijde van de balans

geboekt.

Overlopende rekeningen

Aangezien het verbruik van de huishoudelijke en professionele klanten slechts éénmaal per jaar wordt opgenomen,

wordt het energieverbruik van deze klanten tussen de datum van de laatste meteropname en 31 december

geraamd en in de overlopende rekeningen aan de actiefzijde opgenomen. Dit verbruik wordt gedekt door 

voorschotfacturen in de schulden op minder dan één jaar aan de passiefzijde van de balans.
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Kapitaalsubsidies

Het bedrag van de toegekende subsidies wordt aan de passiefzijde van de balans geboekt, na aftrek van de opeen-

volgende overdrachten naar de resultatenrekening. Deze overdrachten worden lineair gespreid over een periode

die overeenstemt met de afschrijvingsduur van de installaties waarvoor de subsidies werden toegekend.

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

Bij het afsluiten van elk boekjaar onderzoeken de raden van bestuur van de ondernemingen van de Groep, die zich 

hierover voorzichtig, oprecht en te goeder trouw uitspreken, welke voorzieningen moeten worden gevormd ter dekking

van alle voorziene risico’s of eventuele verliezen die tijdens het boekjaar of de voorgaande boekjaren zijn ontstaan.

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen. Overeenkomstig de wetten en gebruiken van

elk land hebben de ondernemingen van de Groep verplichtingen inzake pensioenen, brugpensioenen, uitstapver-

goedingen en voorzorgsstelsels. Deze verplichtingen zijn over het algemeen van toepassing op het geheel van alle

loontrekkenden of categorieën van loontrekkenden van de betrokken ondernemingen.

Wanneer de verplichtingen op het vlak van de pensioenen en gelijkgestelde voordelen representatief zijn voor de

omschreven prestaties, wordt de valorisatie van het bedrag van deze verplichtingen uitgevoerd op basis van actuariële

evaluaties conform de principes van de IAS 19-norm. In deze berekeningen worden de hypotheses verwerkt inzake 

sterfte, personeelsverloop en loonsverwachting die rekening houden met de economische voorwaarden eigen aan elk

land of aan elke onderneming van de Groep. De actualiseringspercentages worden bepaald op basis van het rendement,

op de evaluatiedatum, van de obligaties uitgegeven door de toonaangevende ondernemingen (of door de staat 

wanneer er geen representatieve markt voor onderhandse leningen is).

De plannen waarvoor de bedragen van de verplichtingen de fondsen overschrijden, staan op de passiefzijde in voor-

zieningen voor lasten. Wanneer de waarde van het plan hoger ligt dan de verplichtingen, wordt het betrokken bedrag

opgenomen in de regularisatierekening op de actiefzijde van de balans.

De uitgestelde belastingen die overeenstemmen met de dekking van deze verplichtingen worden ingeschreven op onder-

havige rubriek in geval van passieve fiscale latenties en in de vorderingen op meer dan één jaar in geval van actieve 

fiscale latenties.

Om te vermijden dat de actualisering van deze voorzieningen bruuske resultaatschommelingen veroorzaakt die geen 

uitstaans met de reële evolutie van het rendement van de onderneming hebben, wordt – overeenkomstig de mogelijk-

heden die door de internationale boekhoudnormen worden geboden – een belangrijk gedeelte van de actuariële 

resultaten die bij de waardebepaling van die verbintenissen worden vastgesteld, op latere boekjaren overgedragen.

Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken. Er worden systematisch voor zieningen

gevormd voor de financiering van de periodieke revisies en grote herstellingen van de productiecentrales. Die voor-

zieningen zijn gebaseerd op een voorafgaande kostenraming van de werken vóór elke revisiecyclus. 

Die kosten worden vervolgens gespreid over het aantal jaren dat elke revisiecyclus omvat of op het aantal 

resterende jaren voordat de kosten daadwerkelijk moeten worden aangegaan. De voorzieningen die in de loop van 

de voorgaande boekjaren werden gevormd, worden regelmatig herzien en indien nodig aangepast. Ze worden

teruggenomen in de resultatenrekening indien ze zonder voorwerp zijn geworden.

Voorzieningen voor ontmanteling en sanering.

Kerncentrales: de dekking van de lasten voortvloeiend uit de ontmanteling van de kerncentrales wordt georganiseerd

onder de controle van het Opvolgingscomité, opgericht door de wet van 11 april 2003, door de samenstelling van 

provisies op het passief van de balans. Deze stemmen overeen met de geactualiseerde waarde van de meest

betrouwbare, toekomstige kostenraming bij de stopzetting, de ontmanteling en de sanering van de kerncentrales.

Klassieke centrales: voor de sanering en afbraak van klassieke centrales worden voorzieningen gevormd op basis

van de meest aangepaste technische en budgettaire ramingen.

Voorzieningen voor de opslag, de behandeling en de afvoer van bestraalde brandstoffen afkomstig uit

kerncentrales (stroomafwaartse cyclus).

De voorzieningen voor de kosten in de toekomst voor opslag, behandeling en berging van gebruikte splijtstoffen
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van de kerncentrales (stroomafwaartse brandstofcyclus) worden geregeld onder de controle van het

Opvolgingscomité, opgericht door de wet van 11 april 2003, door middel van de samenstelling van provisies op

het passief van de balans. Deze provisies worden vastgesteld op basis van een gemiddelde eenheidskost, die wordt

bepaald uitgaande van de geactualiseerde waarde van de meest betrouwbare kostenraming, met betrekking tot de

totale hoeveelheden die tijdens de exploitatieperiode van de kerncentrales worden gebruikt. 

Schulden

De schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt.

Netting van de tradingomzet

Overeenkomstig de gangbare praktijken binnen de sector omvat de omzet uit de trading van elektriciteit en 

brandstoffen enkel de tradingmarge die met de nettoverkoop van de desbetreffende aankopen overeenstemt.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen worden vermeld in de toelichting, naar soort, voor de 

nominale waarde van de verplichting zoals vermeld in het contract of, bij gebrek daaraan, voor hun geraamde waarde. 

De rechten en verplichtingen die niet kunnen worden becijferd, worden pro memorie vermeld.

Financiële instrumenten en afgeleide producten

Teneinde het risico inherent aan haar activiteit te beheren, gebruikt Electrabel bepaalde financiële instrumenten.

Door middel van deze laatste dekt Electrabel bepaalde risico’s van fluctuatie van interestvoeten, van wisselkoersen

en van de prijzen van brandstoffen.

Wanneer deze instrumenten, op welbepaalde wijze, een post van de activa of van de passiva dekken, gebeurt hun

waardering volgens de regel van de symmetrie. Deze regel bestaat erin dat de verschillen (positieve of negatieve)

veroorzaakt door de bewegingen van de waarde van de financiële instrumenten in het resultaat worden 

opgenomen, en dit op dezelfde wijze als de verrichtingen waarop ze betrekking hebben.

Dezelfde regel is van toepassing in het geval van een algemene dekking van een geheel van activa of passiva van

dezelfde aard.

De openstaande posities die voortkomen uit opbrengsten uit financiële verrichtingen die niet specifiek als 

indekkingsinstrumenten zijn omschreven, worden op de balansdatum tegen de marktwaarde geëvalueerd. 

De latente verliezen die hieruit kunnen voortvloeien, worden voorzichtigheidshalve ten laste genomen.

Verrichtingen, bezittingen en verplichtingen in vreemde valuta

De courante verrichtingen in vreemde valuta worden geboekt tegen de geldende wisselkoers op de datum van 

verrichting. In het geval van termijndekking worden de betrokken posten van de activa of passiva tegen de dek-

kingskoers gewaardeerd.

De niet-monetaire activa en passiva (deze omvatten hoofdzakelijk de oprichtingskosten, de materiële en immateriële

vaste activa, de deelnemingen en de voorraden) worden behouden tegen de historische koersen; die waarde dient

als grondslag voor de berekening van de afschrijvingen en de eventuele waardeverminderingen (zie hoger).

De wisselkoersverschillen die bij de realisatie van monetaire activa en passiva (vorderingen, leningen en schulden)

worden vastgesteld, worden rechtstreeks in de resultatenrekening opgenomen.

De overgemaakte voorschotten worden, afhankelijk van hun bestemming, als monetaire of niet-monetaire activa

beschouwd.

Bij het afsluiten van het boekjaar worden de belangrijkste monetaire posten in vreemde valuta geherwaardeerd op

basis van de geldende wisselkoersen op de afsluitingsdatum van de rekeningen, met uitzondering van de posten

die het voorwerp van een specifieke dekking uitmaken en waarop de dekkingskoersen van toepassing zijn. 

De netto omrekeningsverschillen per vreemde munteenheid die naar aanleiding daarvan worden vastgesteld, 

worden in de overlopende rekeningen geboekt indien het een latente winst betreft of ten laste genomen van de

resultatenrekening indien het een latent verlies betreft. De omrekeningsverschillen die op de beschikbare waarden 

worden vastgesteld, worden in het resultaat opgenomen, ook wanneer het om een winst gaat.
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OPRICHTINGSKOSTEN

Kosten van oprichting of 
kapitaalverhoging, kosten bij  

uitgifte van leningen en 
andere oprichtingskosten

Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar 10 359

Mutaties tijdens het boekjaar

Kringschommelingen 22

Nieuwe kosten 301

Afschrijvingen -6 057

Overdracht naar de materiële vaste activa -669

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 3 956

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Goodwill bij fusies, computerprogramma’s, 
andere immateriële vaste activa

Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 107 880

Mutaties tijdens het boekjaar

Kringschommelingen 1 845

Aanschaffingen 66 232

Buitengebruikstellingen en overdrachten -2 166

Omrekeningsverschillen 179

Per einde van het boekjaar 173 970

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar 28 769

Mutaties tijdens het boekjaar

Kringschommelingen -1 242

Geboekt 18 498

Buitengebruikstellingen -4 302

Omrekeningsverschillen 146

Per einde van het boekjaar 41 869

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 132 101

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR 79 111
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MATERIËLE VASTE ACTIVA

Gelet op de boekhoudkundige verplichtingen die voortvloeien uit het bijzondere regime van toezicht waaraan de

ondernemingen van de sector onderworpen zijn, werd Electrabel gemachtigd krachtens art. 125 van de vennoot-

schapswet, de rubrieken van de materiële vaste activa van de balans aan te passen vanaf het boekjaar 1980.

Deze wijziging bestaat in wezen uit de overdracht:

- van de burgerlijke bouwkunde, van de post 22 naar de post 23,

- van de uitrusting, van de post 23 naar de post 24,

- van de woonhuizen, van de post 26 naar de post 22.

Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 979 288 16 009 084 342 180 58 885 22 198 425 821

Mutaties tijdens het boekjaar

Kringschommelingen -50 136 -192 753 -318 0 -225 8 511

Aanschaffingen 2 409 77 147 2 293 0 2 232 386 405

Overdrachten en buiten-
gebruikstellingen -20 940 -272 356 -66 841 -1 282 -2 057 -2 414

Overboeking van een post naar 
een andere 7 173 117 035 1 719 -72 93 -124 078
Omrekeningsverschillen 25 249 102 405 740 0 260 1 012

Per einde van het boekjaar 943 043 15 840 562 279 773 57 531 22 501 695 257

Meerwaarden

Per einde van het vorige boekjaar 3 465 2 139

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 0 0

Afgeboekt -3 -1 976

Per einde van het boekjaar 3 462 163

Afschrijvingen en
waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar 500 885 12 348 041 293 907 15 901 18 014 210

Mutaties tijdens het boekjaar

Kringschommelingen -26 488 -226 508 -280 0 -207 0

Geboekt 25 096 303 729 14 708 3 420 1 045 0

Afgeboekt ten gevolge van 
overdrachten en 
buitengebruikstellingen -2 736 -214 634 -51 221 -1 283 -2 057 0

Overboeking van een post naar 
een andere 0 83 0 0 0 -83

Omrekeningsverschillen 12 374 62 831 597 0 240 0

Per einde van het boekjaar 509 131 12 273 542 257 711 18 038 17 035 127

NETTO BOEKWAARDE 

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 437 374 3 567 183 22 062 39 493 5 466 695 130

PER EINDE VAN HET VORIGE 
BOEKJAAR 481 868 3 663 182 48 273 42 984 4 184 425 611
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FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen en aandelen

Ondernemingen waarop Andere 
vermogensmutatie is ondernemingen

toegepast

Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 3 062 510 315 866

Mutaties tijdens het boekjaar

Kringschommelingen* -4 085

Aanschaffingen 15 741 16 149

Cessies en buitengebruikstellingen -156 670 -3 160

Overboeking 1 041

Andere mutaties 199

Per einde van het boekjaar 2 921 581 326 010

Mutaties ingevolge de vermogensmutatie 

Per einde van het vorige boekjaar 684 528

Mutaties tijdens het boekjaar

Eliminatie van ontvangen dividenden -444 770

Aandeel in het resultaat 267 149

Kringschommelingen* -11 585

Aandeel in overige mutaties van het eigen vermogen -41 120

Omrekeningsverschillen

Per einde van het boekjaar 454 202

Waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar 52 395

Mutaties tijdens het boekjaar** -11 990

Per einde van het boekjaar 40 405

Niet opgevraagde bedragen

Per einde van het vorige boekjaar 10 820 17 678

Mutaties tijdens het boekjaar 3 115 -650

Per einde van het boekjaar 13 935 17 028

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 3 361 848 268 577

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET VORIGE BOEKJAAR 3 736 218 245 793

* Hoofdzakelijk Belgium Electricity Lines Engineering SA en Compagnie Nationale du Rhône.
**Hoofdzakelijk terugneming van waardeverminderingen op Union Fenosa aandelen.
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Vorderingen

Ondernemingen waarop Andere
vermogensmutatie is  ondernemingen

toegepast

Netto boekwaarde per einde van het vorige boekjaar 1 132 263 944 269

Mutaties tijdens het boekjaar

Kringschommelingen

Aanschaffingen 204 452 8 446

Terugbetalingen -14 266 -431 340

Terugneming van waardeverminderingen 16 948

Overboeking van een post naar een andere 349 788 -1 041

Omrekeningsverschillen -7 034

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 1 672 237 530 248

RESERVES EN OVERGEDRAGEN RESULTAAT

Per einde van het vorige boekjaar 1 263 671

Mutaties tijdens het boekjaar

Aandeel van Electrabel in de geconsolideerde winst 944 760

Door Electrabel uit te keren winst -867 308

PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 1 341 123

CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN VERSCHILLEN DOOR VERMOGENSMUTATIE

Consolidatieverschillen Verschillen door 
vermogensmutatie

Positieve Negatieve Positieve Negatieve

Netto boekwaarde per einde van het 
vorige boekjaar 1 361 360 264 113 051 263 771

Kringschommelingen 14 683 12 822

Wijzigingen ingevolge een evolutie van 
het deelnemingspercentage -59 188 -6 574

Afschrijvingen -53 860 -5 993

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE 
VAN HET BOEKJAAR 1 262 995 264 119 880 257 197
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VOORZIENING VOOR PENSIOENEN EN SOORTGELIJKE VERPLICHTINGEN
Krachtens een collectieve overeenkomst van 02.05.1952 heeft een deel van de personeelsleden van de belangrijkste

ondernemingen van de Groep recht op een aanvullend rustpensioen dat hen, als gepensioneerden, in staat stelt om

voor een volledige loopbaan een globaal inkomen te genieten dat gelijk is aan 75 % van hun laatste jaarinkomen,

rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake (pensioenstelsel van het type ‘te bereiken doel’ of ‘defined

benefits’). Deze aanvullende pensioenrechten zijn gedeeltelijk overdraagbaar op de weduwe of weduwnaar en 

kunnen, in voorkomend geval, met wezentoelagen worden aangevuld. In geval van overlijden tijdens de dienstjaren

wordt het aanvullende overlevingspensioen aan de rechthebbende uitgekeerd.

Zoals uitdrukkelijk in de voornoemde collectieve overeenkomst wordt bepaald, zijn deze voordelen aan de volgende

drie voorwaarden gekoppeld:

- het recht op een aanvullend pensioen ontstaat slechts met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,

- ze worden, net als de wedden en lonen, in de bedrijfskosten opgenomen,

- hun toekenning is gekoppeld aan de evolutie van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

Dezelfde waarborgen worden verstrekt aan het uitvoerend personeel dat sinds 01.01.1993 is aangeworven, evenals aan

alle kaderleden, maar dan via een regeling van pensioenkapitalisatie die, zoals de wet voorschrijft, door persoonlijke 

bijdragen en werkgeversbijdragen wordt gefinancierd. Nadat deze optie ook aangeboden werd aan de personeels-

leden die vóór 1993 in dienst zijn getreden, valt sinds 1997 meer dan 90 % van het uitvoerend personeel in België

onder het stelsel van pensioenkapitalisatie. De bijdragen worden respectievelijk overgemaakt aan de VZW Elgabel en

de VZW Pensiobel, de officiële pensioenfondsen voor de Elektriciteits- en Gassector. In diezelfde optiek werd er ook een

groepsverzekering voor het directiepersoneel afgesloten.

De kosten van het pensioenstelsel van het type ‘vaste premies’ (‘defined contributions’) zijn, voor hun deel, verwerkt in

de kosten wanneer de bijdragen werden betaald. Dit type van pensioenstelsel is voornamelijk van toepassing op de 

personeelsleden van de belangrijkste ondernemingen van de Groep, aangeworven na 01.05.1999 voor het kaderpersoneel

en na 01.01.2002 voor het uitvoerend personeel. De premies zijn betaald aan de VZW Powerbel en de VZW Enerbel.

ACTUARIËLE HYPOTHESES

2004 2003

Actualiseringsvoet 4,7 % 5,0 %

Verwachte rentabiliteit van de activa 5,4 % 5,5 %

Gemiddelde percentage voor loonstijging (buiten inflatie) Volgens bezoldigingsbeleid van de onderneming

Inflatievoet 1,9 % 1,8 %

Aangroei van de gezondheidszorgen (inflatie inbegrepen) 2,5 % 2,5 %

Aangroei van de premies voor hospitalisatie (inflatie inbegrepen) 1,0 % 1,0 %

Aangroei van de tarifaire voordelen (inflatie inbegrepen) 0,25 % 0,25 %

SYNTHESE VAN PENSIOENEN EN ANDERE VERPLICHTINGEN

2004 2003

Pensioenen Andere Pensioenen Andere
verplichtingen verplichtingen 

Kosten voor geleverde diensten -1 309 833 -294 432 -1 274 791 -284 926

Juiste waarde van de dekkingsactiva 715 316 7 232 560 691

Niet-vastgestelde actuariële verschillen 13 117 1 239 -11 424 -9 047

Kosten voor niet-vastgestelde gedane diensten

TOTALE NETTO VERPLICHTING -581 400 -285 961 -725 524 -293 973

Plannen waarvan de verplichtingen groter dan de fondsen -582 490 -285 961 -726 629 -293 973

Plannen waarvan de fondsen groter dan de verplichtingen 1 090 1 105



ANALYSE VAN DE EVOLUTIE VAN DE NETTO VERPLICHTING IN 2004

Pensioenen Andere verplichtingen Totaal 

Evolutie van de kosten voor geleverde diensten 

Kosten voor diensten geleverd bij de opening -1 274 791 -284 926 -1 559 717

Kosten voor diensten geleverd tijdens 
de periode -25 964 -9 557 -35 521

Actualiseringintresten -60 803 -13 665 -74 468

Gestorte bijdragen -4 247 -4 247

Kringschommelingen 4 235 -5 500 -1 265

Winst of verlies op vermindering, 
overdrachten of liquidatie van regeling -3 406 317 -3 089

Afschrijving van de kosten voor gedane diensten 

Actuariële opbrengsten of kosten -58 516 -4 364 -62 880

Betaalde uitkeringen 113 909 25 234 139 143

Andere -250 -1 971 -2 221

Kosten voor diensten geleverd bij de afsluiting -1 309 833 -294 432 -1 604 265

Evolutie van de dekkingsactiva

Juiste waarde van de activa bij de opening 560 691 560 691

Verwachte inkomsten 31 446 345 31 791

Betaalde uitkeringen -113 911 -25 234 -139 145

Geïnde bijdragen 203 512 25 234 228 746

Kringschommelingen

Actuariële opbrengsten of kosten 33 578 6 887 40 465

Andere

Juiste waarde van de activa bij de afsluiting 715 316 7 232 722 548

Niet-geboekte actuariële opbrengsten of kosten 13 117 1 239 14 356

Kosten voor niet-geboekte gedane diensten 

NETTO VERPLICHTING BIJ DE AFSLUITING -581 400 -285 961 -867 361

NETTO VERPLICHTING BIJ DE OPENING -725 524 -293 973 -1 019 497

ANALYSE VAN DE LAST VAN DE PENSIOENEN EN GELIJKGESTELDE VOORDELEN
VAN HET BOEKJAAR 2004

Pensioenen Andere verplichtingen Totaal  

Kosten voor geleverde diensten van de periode -30 211 -9 557 -39 768

Actualiseringsintresten -60 803 -13 665 -74 468

Verwacht rendement van de dekkingsactiva 31 446 345 31 791

Afschrijving van de actuariële verschillen 1 254 -221 1 033

Afschrijving van de kosten voor gedane diensten 

Winst of verlies op vermindering, overdrachten, 
liquidatie van regelingen -3 406 317 -3 089

Actuariële opbrengsten of kosten -3 031 11 402 8 371

Andere 1 380 393 1 773

TOTAAL -63 371 -10 986 -74 357
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ANALYSE VAN DE EVOLUTIE VAN DE VOORZIENING VASTGESTELD 
IN DE BALANS OP 31 DECEMBER 2004

Plannen waarvan de Plannen waarvan de  
verplichtingen groter fondsen groter zijn 
zijn dan de fondsen dan de verplichtingen 

Saldo op 1 januari 2004 -1 020 602 1 105

Kringschommelingen -1 265

Totale last -74 295 -62

Betaalde bijdragen 228 699 47

Omrekeningsverschillen -988

Saldo op 31 december 2004 -868 451 1 090

ANDERE VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

2004 2003

’Nabehandeling’ einde cyclus van de kernbrandstof 2 655 043 2 606 286

Ontmanteling van kerncentrales 1 489 757 1 016 414

Afbraak en sanering van de klassieke productie-infrastructuur 202 480 167 726

Opslag en afvoer van radioactief afval 20 903 20 522

Deelneming aan het project van de kweekreactor van 
Creys-Malville via de vennootschap SBK 0 4 599

Herstructurering (België, Nederland en Italië) 101 255 146 175

Klassering van de site van Langerbrugge 6 817 6 817

Kosten voortvloeiend uit de liberalisering van de markt* 104 678 97 454

Afbouw stoomdistributie Aalst 0 10 800

Diverse risico’s en kosten 35 498 35 592

TOTAAL 4 616 431 4 112 385

*Aanpassing IT-systemen, ‘stranded costs’ in België en Nederland …

SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 
(INBEGREPEN SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN)

Resterende Van meer Van meer Totaal
looptijd van dan 1 jaar maar dan 5 jaar

hoogstens 1 jaar hoogstens 5 jaar

Financiële schulden 117 399 1 015 757 430 299 1 563 455

Achtergestelde leningen 0 0 0 0

Niet achtergestelde obligatieleningen 0 25 789 0 25 789

Leasingschulden en soortgelijke 
schulden 2 358 10 563 24 879 37 800 

Kredietinstellingen 113 302 900 822 399 423 1 413 547

Overige leningen 1 739 78 583 5 997 86 319

Overige schulden 6 637 0 101 433 108 070

TOTAAL 124 036 1 015 757 531 732 1 671 525



OMZET PER ACTIVITEIT

2004 2003

Elektriciteit 7 893 295 6 740 391

Gas 2 125 264 1 640 591

Andere brandstoffen 20 434 36 950

Stoom en warmte 196 002 181 242

Water 554 9 437

Diensten en andere activiteiten 1 912 152 2 236 501

TOTAAL OMZET 12 147 701 10 845 112

PERSONEELSBESTAND EN PERSONEELSKOSTEN

2004 2003

Gemiddeld personeelsbestand 16 585 17 360

Personeelskosten 1 394 594 1 426 333

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 819 805 854 447

Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen 248 834 241 844

Patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen 159 265 157 359

Andere personeelskosten 48 011 49 999

Pensioenen 118 679 122 684

ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN EN KOSTEN (BELANGRIJKE BEDRAGEN)

2004 2003

Eenmalige premie betaald aan de pensioenfondsen -183 477

Recuperatie van extra-wettelijke en soortgelijke
pensioenkosten tegenover de vennootschappen waarop 
vermogensmutatie is toegepast 193 721

Kosten in verband met windturbineproject in de Noordzee -16 146

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

2004 2003

Vennootschapsbelasting 262 604 286 182

Belasting van de intercommunales waarop vermogensmutatie 
is toegepast 16 720 24 242

Uitgestelde belastingen 27 442 -19 963

TOTAAL BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 306 766 290 461
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Persoonlijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk beloofd 
als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Geassocieerde intercommunales 60 788

Overige ondernemingen

Niras 13 727

Andere persoonlijke waarborgen gegeven onder andere in het kader van de tradingactiviteiten 53 972

Zakelijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk 
beloofd op haar eigen activa

Inpandgeving van door de Electrabel-groep aangehouden deelnemingsbewijzen ter 
dekking van schulden en verbintenissen van de Groep 238 405

Door de Electrabel-groep verrichte deposito’s als borg voor verbintenissen 
en schulden van de SUEZ-Tractebel/Electrabel-groep 136 249

Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico 
van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen

Zekerheden gesteld door derden voor rekening van de onderneming 165 030

Ontvangen zekerheden, in bewaargeving ontvangen goederen en waarden 
van derden in depot* 724 583

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

Verbintenis tot aankoop van aandelen 1 360 962

Verbintenissen tot aankoop van materiële vaste activa 1 354 323

Rechten en verplichtingen betreffende

Wisselkoers 706 845

Rentevoeten (samenvoeging van de notionele bedragen waarvoor een 
renterisicodekking is aangegaan) 521 987

Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke rechten en verplichtingen

Verbintenis ten overstaan van Sibelga, in geval de gemeente(s) zich terugtrekken 
uit de intercommunale of de intercommunale in vereffening wordt gesteld, 
ten beloop van de niet onmiddellijk invorderbare bedragen van de pensioenkapitalen 
die werden gestort aan de gepensioneerden en hun rechthebbenden 31 411

Gebruiksinbrengen van de distributie-installaties van Electrabel in de gemengde
intercommunales Ideg, Interlux, Telelux, Intermosane en Interest P.M.

In 1999 heeft Electrabel een ‘Cross Border’ overeenkomst gesloten over de productiecapaciteit van de centrale van

Genk-Langerlo. Door middel van deze operatie heeft Electrabel aan een derde het recht afgestaan om het vanuit

deze centrale geproduceerde vermogen bij het begin van deze centrale af te nemen, en heeft daarna met diezelf-

de derde een terugkoopovereenkomst gesloten over hetzelfde recht.

Met het oog op een vervroegde betaling aan de financiële tussenpersonen van het geheel van de in de tijd gespreide

betalingen zoals die in de terugkoopovereenkomst zijn voorzien en conform de tussen de partijen gesloten 

overeenkomsten, werd de schuld aan de geldschieter niet aan de passiefzijde van de balans geboekt. Deze schuld,

die op derden werd overgedragen, wordt juridisch als terugbetaald beschouwd.

Electrabel heeft zich er echter toe verbonden, indien de financiële tussenpersonen in gebreke blijven, de 

geldschieter te betalen telkens zij zelf van deze tussenpersonen een betaling ontvangt. Eind 2004 bedraagt deze

verbintenis 517 miljoen euro.

* Hoofdzakelijk zekerheden gekregen van andere partijen in het kader van de tradingactiviteiten van de Groep.
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Electrabel heeft in Nederland eveneens ‘Cross Border’ verrichtingen met betrekking tot haar productie-eenheden

uitgevoerd.

Als een gevolg van de transacties die Electrabel Nederland N.V. heeft verricht, moet er – via gescheiden juridische

entiteiten – een recht van erfpacht en opstal op deze activa aan derden worden verleend. Aangezien Electrabel

Nederland N.V. het gebruiksrecht en de economische eigendomsrechten op deze activa blijft behouden, worden

ze op dezelfde manier opgenomen als de activa waarop Electrabel Nederland N.V. de juridische en economische

eigendomsrechten bezit. 

Met betrekking tot die transacties bestaan er eveneens contractuele en voorwaardelijke rechten en verplichtingen.

Tegen die verplichtingen heeft Electrabel kredietbrieven voor 127 miljoen euro uitgegeven.

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Verbonden ondernemingen Ondernemingen waarmee 
deelnemings-

verhouding bestaat

2004 2003 2004 2003

Financiële vaste activa

Deelnemingen 26 837 22 668 32 694 32 516

Vorderingen 484 932 2 025 339 1 672 238 8 507

Vorderingen

Op meer dan één jaar 0 71 449

Op hoogstens één jaar 53 123 43 807 243 318 353 980

Geldbeleggingen

Vorderingen 1 136 422 1 151 958

Schulden

Op meer dan één jaar 81 935 68 362

Op hoogstens één jaar 521 972 2 264 237 357 377 357 841

Financieel resultaat

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Dividenden 77 356

Intresten 76 071 96 954

Opbrengsten uit vlottende activa 24 186 22 136

Kosten van schulden 21 975 39 529

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE
CONSOLIDERENDE ONDERNEMING
Globaal bedrag van de bezoldigingen die in de loop van het boekjaar aan de bestuurders en zaakvoerders van de 

consoliderende vennootschap werden toegekend uit hoofde van hun functies binnen die vennootschap, haar dochter-

ondernemingen en geassocieerde ondernemingen, met inbegrip van het bedrag aan rustpensioenen die op dezelfde basis

aan voormalige bestuurders of zaakvoerders werden toegekend.

Wegens de geringe betekenis van de identificeerbare bezoldigingen en de teruggave die wordt toegepast wanneer 

andere bezoldigingen worden toegekend, stemt dit bedrag overeen met het bedrag dat door de moedermaatschappij ten

laste wordt genomen: 1 864 duizend euro.



Verslag van het College van commissarissen

Verslag van het College van commissarissen over de geconsolideerde jaar-
rekening afgesloten op 31 december 2004 gericht tot de algemene vergadering
van aandeelhouders van de vennootschap Electrabel N.V.

Aan de Aandeelhouders,

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit over de uitvoering van de 

controleopdracht die ons werd toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid

van de Raad van bestuur van de vennootschap, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004, met een

balanstotaal van 22 494 666 (000) euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar

van 1 058 923 (000) euro. Wij hebben eveneens de controle van het geconsolideerd jaarverslag uitgevoerd.

Verklaring zonder voorbehoud over de geconsolideerde jaarrekening 

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnor-

men eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt 

verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met

de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige 

organisatie van het geconsolideerd geheel, alsook met de procedures van interne controle. Wij hebben de voor onze

controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de 

verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben 

de waarderingsregels, de consolidatiegrondslagen, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming

maakte en de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat

deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2004 een getrouw beeld van het 

vermogen, de financiële toestand en de resultaten van het geconsolideerd geheel in overeenstemming met de in België toe-

passelijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting.

Bovendien bevat het geconsolideerde jaarverslag de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste gegevens

en stemt het overeen met de geconsolideerde jaarrekening.

Antwerpen, 7 maart 2005

Het College van commissarissen

Burgelijke Vennootschap onder vorm 

van een Coöperative Vennootschap

met Beperke Aansprakelijkheid

Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler,

Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door

Pierre-Paul BERGER

Alexis PALM

Burgelijke Vennootschap onder vorm 

van een Coöperative Vennootschap

met Beperke Aansprakelijkheid

Deloitte & Touche,

Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door

Josephus VLAMINCKX

Ludo VAN HOYWEGHEN
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Jaarrekening Electrabel N.V.

Rekening houdend met het belang van het eigen vermogen en de omzet van de moedermaatschappij binnen de

geconsolideerde rekening, zou de gedetailleerde publicatie van de statutaire jaarrekening en haar commentaar

in deze brochure grotendeels een overlapping meebrengen van de uitleg bij de geconsolideerde jaarrekening.

In overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen werd beslist om een ingekorte versie van de 

statutaire jaarrekening van de vennootschap Electrabel N.V. voor te stellen.

Het College van commissarissen heeft een verslag zonder voorbehoud uitgebracht over de statutaire jaarrekening

van Electrabel N.V.

Deze documenten werden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Ze staan ter beschikking op de website

www.electrabel.com en zijn op aanvraag verkrijgbaar op het volgende adres:

Electrabel

Communicatie

Regentlaan 8

1000 Brussel

België

Tel. + 32 2 518 65 90

Fax + 32 2 511 65 99
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Balans – in duizenden EUR

ACTIVA 2004 2003

VASTE ACTIVA 11 751 819 11 628 435

Oprichtingskosten 0 5 452

Immateriële vaste activa 68 674 30 340

Materiële vaste activa 1 554 955 1 694 965

Financiële vaste activa 10 128 190 9 897 678

VLOTTENDE ACTIVA 7 122 938 6 538 488

Vorderingen op meer dan een jaar 2 274 78 534

Voorraden en bestellingen in uitvoering 201 161 334 557

Vorderingen op ten hoogste een jaar 2 473 705 2 217 322

Geldbeleggingen 4 170 729 3 732 521

Liquide middelen 187 821 66 914

Overlopende rekeningen 87 248 108 640

TOTAAL DER ACTIVA 18 874 757 18 166 923

PASSIVA 2004 2003

EIGEN VERMOGEN 6 673 222 6 555 906

Kapitaal 2 072 722 2 066 719

Uitgiftepremies 927 566 905 009

Reserves 3 536 802 3 466 468

Overgedragen winst 135 982 117 553

Kapitaalsubsidies 150 157

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 615 207 587 485

Voorzieningen voor risico's en kosten 615 207 587 485

SCHULDEN 11 586 328 11 023 532

Schulden op meer dan een jaar 6 546 298 5 775 656

Schulden op ten hoogste een jaar 4 741 344 4 920 742

Overlopende rekeningen 298 686 327 134

TOTAAL DER PASSIVA 18 874 757 18 166 923
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Resultatenrekening – in duizenden EUR

2004 2003

Bedrijfsopbrengsten 8 840 908 7 883 631

Bedrijfskosten 8 113 021 7 205 564

BEDRIJFSRESULTAAT 727 887 678 067

Financiële opbrengsten 902 911 770 202

Financiële kosten 460 131 271 306

FINANCIEEL RESULTAAT 442 780 498 896

LOPEND RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 1 170 667 1 176 963

Uitzonderlijke opbrengsten 281 765 1 189 631

Uitzonderlijke kosten 354 129 116 185

UITZONDERLIJK RESULTAAT -72 364 1 073 446

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 1 098 303 2 250 409

Belastingen op het resultaat 142 232 183 593

WINST VAN HET BOEKJAAR 956 071 2 066 816

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 0 1 089 152

Overdracht naar de belastingvrije reserves 4 666 7 025

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR 960 737 984 689

Resultaatverwerking – in duizenden EUR

2004 2003

TE BESTEMMEN WINSTSALDO 1 078 290 1 040 323

Te bestemmen winst van het boekjaar 960 737 984 689

Overgedragen winst van het vorige boekjaar 117 553 55 634

TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN -75 000 -100 000

Aan de wettelijke reserve

Aan de overige reserves -75 000 -100 000

OVER TE DRAGEN RESULTAAT -135 982 -117 553

Over te dragen winst -135 982 -117 553

UIT TE KEREN WINST -867 308 -822 770

Vergoeding van het kapitaal -864 880 -820 458

Bestuurders of zaakvoerders -2 428 -2 312

Indien de bovenstaande verdeling wordt aanvaard, 
en rekening houdend met de fiscale bepalingen, zal het 
bedrag van het nettodividend, na inhouding van de 
roerende voorheffing, kunnen worden vastgesteld op: 11,8200 EUR 11,2500 EUR

Met STRIP VVPR: 13,3960 EUR 12,7500 EUR
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Aanvullende informatie – in duizenden EUR

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR (in toepassing van de wet van 2 maart 1989)

Deze participatiemelding werd opgesteld in naam en voor rekening van zowel SUEZ-Tractebel N.V. (fusie tussen de

Generale Maatschappij van België en Tractebel sinds 31 oktober 2003) als haar moedervennootschap SUEZ N.V. en

van de vennootschappen van hun Groep – toestand per 10.12.2003 (54 697 196 uitgegeven aandelen).

Aangever Type van het  Aantal aangegeven % 
stemrecht stemrechten

SUEZ-Tractebel groep aandelen 26 421 716 48,31

SUEZ-Tractebel N.V., Troonplein 1
– 1000 Brussel aandelen 26 095 788 47,71
verbonden met SUEZ S.A.

Axima Contracting, Montenegrostraat 138-144 
– 1190 Brussel aandelen 55 200 0,10

Axima Services, Koning Albert II laan 30 B 28 
– 1000 Brussel aandelen 190 150 0,35

Elektrische Nijverheidsinstallaties N.V., 
Kontichsesteenweg 25 
– 2630 Aartselaar aandelen 30 850 0,06

Fabricom GTI, Gatti de Gamondstraat 254 
– 1180 Brussel aandelen 22 526 0,04

Indata N.V., Wansartlaan 20 
– 1180 Brussel aandelen 4 000 0,01

Nobema N.V., Troonplein 1 
– 1000 Brussel aandelen 474 0,00

O.C.A. N.V., Steenweg op Tubeke 489 
– 1420 Eigenbrakel aandelen 11 160 0,02

TEM N.V., Fierlantstraat 110 
– 1190 Brussel aandelen 11 550 0,02

Laborelec S.C.R.L, Rhodestraat 125
– 1630 Linkebeek aandelen 18 0,00

SUEZ S.A. 934 292 1,71

SUEZ S.A., rue de la Ville l’Évêque 16 
– 75008 Paris

SUEZ-GROEP 27 356 008 50,01

Zuivere financieringsintercommunales die handelen 
in overleg met elkaar en met SUEZ-Tractebel 2 380 064 4,36

Zuivere financieringsintercommunales die handelen 
in overleg met SUEZ-Tractebel 170 926 0,31

TOTAAL SUEZ-GROEP EN IN OVERLEG 29 906 998 54,68
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KAPITAAL

Bedrag Aantal aandelen

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Geplaatst kapitaal 

Per einde van het vorige boekjaar 2 066 719

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Kapitaalverhoging voorbehouden aan het personeel 6 003 158 931

Per einde van het boekjaar 2 072 722

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

Maatschappelijke aandelen 2 072 722 54 878 197

Aandelen op naam of aan toonder

Op naam 30 156 114

Aan toonder 24 722 083

TOEGESTAAN NIET GEPLAATST KAPITAAL

Per einde van het boekjaar 243 164

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
2004

Uitsplitsing van de post 670/3

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 325 920

Geraamde Belgische belastingssupplementen -166 497

Buitenlandse belasting op het resultaat van het boekjaar 1 521

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaaren 59

Uitsplitsing van de post 770/3

Regularisering van belastingen

Geschatte regularisering van belastingen 18 771

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de 
winst voor belastingen, zoals deze blijkt uit de 
jaarrekening, en de geraamde belastbare winst met 
bijzondere vermelding van die welke voortspruiten uit 
het tijdsverschil tussen de vaststelling van de 
boekhoudkundig en de fiscale winst (in de mate waarin 
het resultaat van het boekjaar op belangrijke wijze 
werd beïnvloed op het stuk van de belastingen)

Aftrek van de inkomsten uit vaste deelnemingen 742 863

Aanwending van de investeringsaftrek 26 448

Bronnen van belastinglatenties (in de mate waarin 
deze informatie belangrijk is om een inzicht te 
verkrijgen in de financiële positie van de onderneming)

Actieve latenties

Investeringsaftrek 78 677

Passieve latenties

Op belastingvrije reserves 1 569 741

Op kapitaal en uitgiftepremies 587 237



Autorità per l’energia elettrica e il gas (Italië)

Onafhankelijke publieke instantie belast met de regeling en de

controle van de elektriciteits- en aardgassector.

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het

Gas (België)

Autonoom organisme belast met een raadgevende taak ten

behoeve van de overheid inzake de organisatie en de werking van

de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt. Daarenboven

oefent het toezicht en controle uit op de toepassing van de

betreffende wetten en reglementen.

Een Algemene raad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de

federale en gewestregeringen, van werknemers-, werkgevers- en

middenstandsorganisaties, van milieuverenigingen, en 

van producenten, distributeurs en verbruikers, superviseert haar

werking. 

Voor het gereguleerde gedeelte van de markt nam de commissie

de opdracht van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het

Gas over.

Commission de Régulation de l'Énergie (Frankrijk)

Onafhankelijke administratieve overheid die belast is met de 

regulering van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkten.

Dienst uitvoering en toezicht Energie (Nederland)

Organisme dat tot taak heeft om de wetten inzake elektriciteit en

gas in werking te stellen en erop toe te zien. DTe ressorteert

onder de Minister van Economische Zaken en is als kamer 

ondergebracht bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa).

Hierdoor is sprake van een effectieve synergie tussen DTe en de

andere directies van de NMa. 

Elia (België) 

Vennootschap optredend als transmissienetbeheerder. Is juridisch

onafhankelijk en operationeel autonoom. Haar aandeelhouders

zijn Electrabel, SPE en de gemeenten, vertegenwoordigd door

Publi-T.

Gemengde intercommunale (België) 

Vereniging van gemeenten die tot doel heeft om diensten van

openbaar nut te verlenen in samenwerking met een privé-partner,

met name Electrabel. Intermixt, instelling van openbaar nut, 

groepeert alle vertegenwoordigers van de gemeenten in de

gemengde intercommunales voor elektriciteits-, aardgas- en

kabeldistributie.

Graaddagen

Drukken in graden Celsius uit in welke mate de gemiddelde 

temperatuur van een dag lager is dan 16,5 °C. Hoe kouder het is

in een bepaalde periode, hoe hoger het aantal graaddagen.

GRTN (Italië)

GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) beheert het

transmissienet. De aandelen ervan zijn in handen van het

Ministerie van Economie en Financiën en van het Ministerie van

Productie-activiteiten.

Kwaliteitsindex

Geeft aan hoeveel energie kan worden bespaard door 

elektriciteit en warmte gelijktijdig te produceren, in vergelijking

met de afzonderlijke productie van elektriciteit door middel van

een STEG-eenheid (rendement van 55 %) en van warmte door

middel van een klassieke ketel (rendement van 90 %).

Laborelec

Belgisch laboratorium van de elektriciteitsindustrie, 

dochteronderneming van Electrabel.

Netmanagement (België) 

Merk waaronder Electrabel de elektriciteits- en aardgasnetten

exploiteert in opdracht van de distributienetbeheerders. Deze zijn

verantwoordelijk voor het bouwen, beheren en onderhouden van

de distributienetten in een bepaald geografisch gebied.

RTE (Frankrijk)

RTE (Réseau de Transport d’Électricité) is de enige, door de

wetgever opgerichte operator die de rol vervult van 

transmissienetbeheerder voor elektriciteit.

TenneT (Nederland)

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. De staat bezit

alle aandelen.

Warmtekrachtkoppeling

Gecombineerde productie van warmte en elektriciteit.

Woordenlijst
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BtoB Business-to-Business 

(industrie en ondernemingen)

BtoC Business-to-Consumer 

(huishoudelijke en 

professionele klanten)

CNR Compagnie Nationale 

du Rhône

CRE Commission de Régulation 

de l’Énergie (Frankrijk)

CREG Commissie voor de Regulering

van de Elektriciteit en het Gas 

(België)

CWAPE Commission wallonne 

pour l'énergie

DNB Distributienetbeheerder

DTe Dienst uitvoering en toezicht 

Energie (Nederland)

EBITDA Earnings Before Interests, 

Taxes, Depreciation and 

Amortization

EMAS Environmental Management 

and Audit Scheme

EU Europese Unie

IFRS International Financial

Reporting Standards

ISO International Organization 

for Standardization

REG Rationeel energiegebruik 

SHEM Société Hydroélectrique 

du Midi

STEG Stoom- en gasturbine 

(eenheid met gecombineerde 

cyclus)

TNB Transmissienetbeheerder

VPP Virtual Power Plant

(virtuele productiecapaciteit)

VREG Vlaamse Reguleringsinstantie 

voor de Elektriciteits- en 

Gasmarkt

VVPR Verminderde Voorheffing/ 

Précompte Réduit

WKK Warmtekrachtkoppeling

ELEKTRICITEIT

W watt

kW kilowatt 

1 kW = duizend W

MW megawatt 

1 MW = 1 miljoen W

GW gigawatt 

1 GW = 1 miljard W

kWh kilowattuur 

1 kWh = duizend Wh

MWh megawattuur 

1 MWh = duizend kWh

GWh gigawattuur 

1 GWh = 1 miljoen kWh

TWh terawattuur 

1 TWh = 1 miljard kWh

V volt

kV kilovolt 

1 kV = duizend V

LS laagspanning (230 en 400 V)

MS middenspanning (1 tot 30 kV)

HS hoogspanning (36 tot 220 kV)

ZHS zeer hoge spanning (380 kV)

A ampère

kVA kilovoltampère 

1 kVA = duizend VA

MVA megavoltampère 

1 MVA = 1 miljoen VA

GAS

kWh kilowattuur 

1 kWh = duizend Wh

MWh megawattuur  

1 MWh = duizend kWh

GWh gigawattuur 

1 GWh =1 miljoen kWh

TWh terawattuur  

1 TWh = 1 miljard kWh

LD lagedruk (< 0,1 bar)

MD middendruk (0,1 tot 15 bar)

HD hogedruk (>15 bar)

AG aardgas

CNG gecomprimeerd aardgas 

(compressed natural gas)

LNG vloeibaar gemaakt aardgas

(liquefied natural gas)

ANDERE

CO2 koolstofdioxide

NOx stikstofoxides

SO2 zwaveldioxide

Afkortingen Symbolen
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Electrabel N.V.
Regentlaan 8 – 1000 Brussel

België

www.electrabel.com

Tel. + 32 2 518 61 11 – Fax  + 32 2 518 64 00

BTW BE 403 170 701

RPR 0403.170.701 Brussel

Investor relations
Koen Rademaekers

Tel. + 32 2 518 65 90

Fax + 32 2 511 65 99

koen.rademaekers@electrabel.com

Jan Van Brabant

Tel. + 32 2 518 65 99

Fax + 32 2 511 65 99

jan.vanbrabant@electrabel.com

Alle financiële info op
www.electrabel.com
Het jaarverslag, evenals de gedetailleerde 

statutaire jaarrekening van Electrabel N.V., staan 

integraal in PDF-formaat op www.electrabel.com

U vindt er ook:

- de benoemingen door de algemene vergadering

van aandeelhouders op 12 mei 2005, 

- de meest recente agenda voor de aandeelhouder,

- alle jaarverslagen vanaf het boekjaar 1998, 

- financiële en statutaire gegevens ten behoeve

van investeerders en aandeelhouders. 

De jaarlijkse, halfjaarlijkse en kwartaalresultaten

(verkoop) van de vennootschap staan ook onder

de rubriek ‘Nieuws – Persberichten’.

Milieurapport
Ons Milieurapport 2004 staat op

www.electrabel.com in PDF-formaat. 

U kunt een gedrukt exemplaar bekomen 

in het Nederlands, Frans of Engels. 

Aanvragen
Aanvragen van exemplaren van deze verslagen

en andere documentatie:

Electrabel

Regentlaan 8 – 1000 Brussel

België

www.electrabel.com

Tel. + 32 2 518 62 22 – Fax  + 32 2 518 64 00

Informatie

C’est avec plaisir que nous vous enverrons ce rapport annuel 
en français.

We will be happy to send you this annual report in English.
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The making of ...
Spelen met energie
De beelden uit dit Jaarverslag nodigen
u uit om in te stappen in de energie 
van een nieuwsgierig kind. Dat spelend
de wereld verkent, contacten legt, 
leergierig is en vindingrijk. 
Als onderneming is Electrabel 
nieuwsgierig naar de wensen van haar
klanten. Er op uit om ze steeds beter
te verzorgen. Vindingrijk, dag aan dag.
Onze energie is functioneel, maar ook
creatief.

ç

België
Electrabel N.V.
Regentlaan 8
1000 BRUSSEL, BELGIË
www.electrabel.be
Tel. + 32 2 518 61 11

Nederland
Electrabel Nederland N.V.
Dr. Stolteweg 92 
8025 AZ ZWOLLE, NEDERLAND
www.electrabel.nl
electrabel@electrabel.nl
Tel. + 31 38 427 29 00

Luxemburg
Twinerg S.A.
201, route d’Ehlerange
4108 ESCH-SUR-ALZETTE, 
LUXEMBURG
Tel. + 352 26 55 49 1

Frankrijk
Electrabel France S.A.
Le César
20 Place Louis Pradel
69001 LYON, FRANKRIJK
www.electrabel.fr
contact@electrabel.fr
Tel. + 33 4 72 98 23 80

Italië
Electrabel Italia S.p.A.
Via Orazio 31
00193 ROMA, ITALIË
www.electrabel.it
info@electrabel.it
Tel. + 39 06 68 30 18 27

AceaElectrabel S.p.A.
Piazzale Ostiense 2
00154 ROMA, ITALIË
www.aceaelectrabel.it
Tel. + 39 06 57 99 66 91

Spanje
Electrabel España S.A.
General Castaños 4
3a Planta
28004 MADRID, SPANJE
www.electrabel.es
contact@electrabel.es
Tel. + 34 91 310 62 70

Duitsland
Electrabel Deutschland AG
Friedrichstraße 200
10117 BERLIN, DUITSLAND
www.electrabel.de
info@electrabel.de
Tel. + 49 30 72 61 53 500

Polen
Electrabel Polska Sp. z o.o.
ul. Duleby 5
40-833 KATOWICE, POLEN
www.electrabel.pl
marketing@electrabel.pl
Tel. + 48 32 358 89 99

Electrabel Elektrownia 
im. Tadeusza
Kościuszki Spólka Akcyjna
w Polancu
28-230 POLANIEC, POLEN
www.elpolsa.com.pl
elektrownia@elpolsa.com.pl
Tel. + 48 15 865 65 65

Hongarije
Dunamenti Eromu Rt.
c/o Electrabel Magyarország Kft.
Csenterics u. 8
2440 SZÁZHALOMBATTA, 
HONGARIJE
electrabel@dert.hu
Tel. + 36 23 544 164

Colofon

Dit Jaarverslag kwam tot stand

onder coördinatie van het

departement Corporate en

Marketing Communicatie.

Het grafisch concept en de

productie werden toevertrouwd

aan OgilvyOne Worldwide. 

Redactie activiteitenverslag: 

Marc Magain 

Maquettes: Inarea en Silvio

Pasquarelli, Rome 

Foto’s markante feiten: 

Raf Beckers, Grupo Generg, 

JC Decaux Nederland, Alain Pierot

Druk: Antilope, Lier (België)

Verantwoordelijk uitgever: 

Fernand Grifnée, Regentlaan 8,

1000 Brussel, België
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