Dividend Fluxys
daalt door lage
OLO-rentevoeten

De geplande energieatols voor de Belgische kust zijn voer voor discussie. RV

‘Atol zal stroomverbruikers
veel geld kosten’

De gasnetbeheerder Fluxys Belgium heeft de winst over 2014 met
12 procent zien terugvallen naar
60,4 miljoen euro. Het dividend
krimpt met 9 procent tot 0,9 euro
per aandeel netto (bruto 1,2 euro
per aandeel).
De winstdaling is volgens het
gasbedrijf het gevolg van de lagere
rentevoeten van Belgische overheidsobligaties (OLO’s). Die rentevoeten zijn een belangrijke component van de formule die de
inkomsten en de winst van het gereguleerde infrastructuurbedrijf
vastlegt. Fluxys Belgium geeft geen
concrete financiële vooruitzichten
‘omdat de huidige financiële
markten dat niet toelaten’.
Het niet-genoteerde moederbedrijf Fluxys kwam deze week in
het nieuws met de overname van
de Zweedse gasnetbeheerder Swedegas. Deze deal heeft geen directe
impact op de activiteiten van
Fluxys Belgium. DA

CHARLEROI
Nu het energieatol voor de
Belgische kust concreter wordt,
borrelt de kritiek op. ‘Dit megaproject zal de mensen een hoop
geld kosten’, zegt N-VA-senator
Wilfried Vandaele.
DAVID ADRIAEN

Plannen voor een energieatol werden voor het eerst gemaakt door
de vorige minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte (sp.a).
Zo’n atol is een soort batterij op zee
die bijvoorbeeld stroom uit windmolens tijdelijk kan opslaan. Vande Lanotte bakende twee zones af
voor zulke projecten: een voor een
atol op de Wenduinebank ter
hoogte van De Haan en een in het
verlengde van de haven van Zeebrugge.
Voor de concessie op de Wen-

duinebank daagde één kandidaat
op: het consortium iLand, dat behalve de baggergroepen DEME en
Jan De Nul, en de stroomreus Electrabel ook de overheidsfondsen
(PMV, SRIW en Socofe) omvat.
Staatssecretaris Bart Tommelein
(Open VLD), bevoegd voor de
Noordzee, wil de komende weken
beslissen over de concessie en legde het dossier op tafel bij de federale regering.
Tommelein, die een voorstander
is van het project, verklaarde net als
zijn voorganger dat het energieatol
geen steun zou krijgen via groenestroomcertificaten en dat de investeerders het project zelf moeten
rendabiliseren.
Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Wilfried Vandaele
(N-VA), inwoner van De Haan,
voert strijd tegen het project om-

dat hij vreest dat de gewijzigde
stromingen op de ene plaats zullen
leiden tot zandophopingen en het
strand elders zal afkalven. Hij heeft
ook financiële bezwaren.
‘Tommelein liegt als hij blijft
herhalen dat het eiland de elektriciteitsverbruiker geen geld zal kosten.’ Vandaele schermt met een vertrouwelijk bedrijfsplan van iLand.
Dat gaat ervan uit dat de hoogspanningsnetbeheerder Elia jaren
een gegarandeerde prijs zal betalen voor de geleverde energie. Die
prijs loopt op tot 250 procent van
de huidige marktprijs. ‘Die kosten
worden verrekend in de transmissienettarieven van Elia en worden
uiteindelijk betaald door de ondernemingen en de burger’, zegt Vandaele.
Tommelein wil voorlopig niet
reageren.

Belgische bedrijven vrezen hogere inoxprijzen
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15 miljoen
De raad van bestuur van
de luchthaven van Charleroi
(BSCA) buigt zich over een
investering van 15 miljoen
euro voor de uitbreiding van
’s lands tweede luchthaven.
Die moet een stijging van het
aantal passagiers naar 9 miljoen per jaar mogelijk maken.

Leroy
barri
werk

Dominiq
Proximu
roep aan
Brussel o
een eerst
Ze deed
een ‘spee
bedrijf sa
beidsbem
organise
giairs te v
‘Ik vin
28 proce
Brussel z
veel bed
hebben’,
de bedrij
lijkheid m
mus stap
project m
jongeren
groot su
bedrijf se
wie 18 in
Brusse
hoge jeu
cent van
24 jaar zit
vangt elk
ters. Na
helft effe
andere h
ge of ges

CIRQUE DU SOLEIL STAAT TE KOOP

