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Behaalde resultaten bevestigen de strategie
In de strijd tegen de klimaatverandering blijft Luminus investeren in hernieuwbare energie, draagt het bedrijf bij tot de bevoorradingszekerheid van het land, 
verdedigt het zijn marktaandeel in de levering van gas en elektriciteit en ontwikkelt het zijn aanbod aan energieoplossingen steeds verder. Luminus behaalt een 
positief nettoresultaat voor 2019, ondanks de negatieve impact van de nucleaire voorzieningen.

De groei van het windpark overtrof onze verwachtingen 
met 82 MW bijkomende windturbines gebouwd in één 
jaar – en dit ondanks de gevolgen van het faillissement 
van een grote leverancier, Senvion. In 2019 werden 
twee nieuwe duurzame turbines geïnstalleerd in de 
waterkrachtcentrale van Monsin. Deze grondige renovatie, 
verbonden met het Life4Fish-project, heeft als doel de 
productie van hernieuwbare energie te vrijwaren en 
tegelijk de biodiversiteit te beschermen.

Onze thermische centrales, die het intermitterende 
karakter van hernieuwbare energie compenseren, konden 
inspelen op de marktvraag. De onbeschikbaarheid, als 
gevolg van een technisch defect, van de centrale met 
gecombineerde cyclus Gent Ringvaart op het einde van het 
jaar, toonde nog eens het belang van een gediversifieerd 

productiepark. Om het hoofd te bieden aan de nucleaire 
uitstap en om de ontwikkeling van hernieuwbare energie te 
ondersteunen, blijft Luminus pleiten voor de implementatie 
van een capaciteitsvergoedingsmechanisme. Vanuit die 
optiek komt het project voor een nieuwe gasgestookte 
centrale met gecombineerde cyclus in Seraing.

In een bijzonder competitieve markt hebben we ons 
marktaandeel in de levering van gas en elektriciteit kunnen 
behouden.

De diensten aan de klanten blijven verder groeien via 
de evoluties binnen onze dochterbedrijven. Er werd een 
nieuw record bereikt voor de installatie van fotovoltaïsche 
panelen bij industriële klanten. De nieuwe ATS-site in 
Gent werd ons uithangbord voor alle energie-efficiënte 
oplossingen: batterijen, verwarming, ventilatie, enz. 
Ook kenden we in 2019 de start van de renovatie van 
de verlichting van de Waalse autosnelwegen, dankzij de 
gezamenlijke inspanningen van Citelum, Luminus en CFE 
binnen het consortium LuWA.

Dankzij deze geslaagde industriële ontwikkelingen is 
het nettoresultaat van Luminus positief voor 2019, ook 
al werden de resultaten negatief beïnvloed door de 
belangrijke stijging van de nucleaire voorzieningen.

Ik wil alle Luminus-teams, inclusief deze van de filialen, 
die zich enorm hebben ingezet in dienst van de 
energietransitie en in 2019 tevens gezorgd hebben voor 
de behaalde resultaten, van harte danken en feliciteren. 

Paul De fauw

In maart 2019 van de nieuwe  
WKK-installatie die het warmtenet van de stad 

Gent voedt. Een nieuwe fase in het leven van 
deze historische site van het bedrijf.

Investering in hernieuwbare energie
(in miljoenen euro’s)

Bron: Luminus. De cijfers hierboven bevatten alle bedragen die door 
Luminus, ofwel rechtstreeks ofwel via haar ontwikkelingsfilialen 
(e-NosVents, opgericht in 2016, ActiVent Wallonie, opgericht 
in 2017, enz.) zijn geïnvesteerd. De door derde investeerders 
betaalde bedragen zijn niet in aanmerking genomen.
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2019 130,8

2018 91,9

2017 75,9
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