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# we make
the move



De toekomst komt niet vanzelf, we maken 
haar. We zijn volop aan de slag.  

Om de energie van morgen te doen stromen. 
Om de infrastructuur klaar te hebben.  

Om snel te schakelen naar  
een groenere toekomst. 

Perspectieven
#wemakethemove
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We willen de drijvende kracht zijn in de omschakeling 
naar de molecules van de toekomst. En we mikken erop 
om tegen 2035 in onze eigen activiteiten klimaatneu-
traal te zijn.

Daarvoor kunnen we rekenen op onze medewerkers. In 
2021 hebben ze opnieuw het beste van zichzelf gegeven. 
Met een bijzondere veerkracht om de samenleving onze 
essentiële diensten te blijven leveren, ondanks de aan- 
slepende pandemie. 

Tegelijk hebben we samen een grote stap in onze stra-
tegie gezet om te bouwen aan het energiesysteem 
van morgen. Hun vindingrijkheid, gedrevenheid en 
toewijding: daar zijn we oprecht trots op. 

Mogen we 2021 een scharnierjaar 
noemen voor Fluxys Belgium?  
Daniël Termont Dat is het zeker. We investeren 
in een duurzame toekomst voor de generaties na 
ons en voor Fluxys Belgium. Dat betekent voor 
mij als voorzitter dat we maximaal inzetten op 
de energietransitie. Elke stap en elke investering 
dragen bij tot een koolstofneutrale maatschappij. 

Mijlpalen 2021

#wemakethemove

Investeren in 
een duurzame toekomst 
voor de generaties na ons 
en voor Fluxys Belgium

Hoe snel evolueren we naar die 
koolstofneutrale samenleving?
Pascal De Buck Het is belangrijk om vandaag  
de markt van de groene molecules voor morgen 
op gang te trekken. In 2021 hebben we de omslag 
gemaakt: we zijn naar de markt gestapt met 
concrete voorstellen voor waterstof- en  
CO2-infrastructuur in verschillende industriële 
clusters. In 2026 willen we in België de eerste 
infrastructuur voor waterstof en/of CO2 in 
de grond hebben. We mikken op een eerste 
investeringsbeslissing in 2022. 

Heeft aardgas nog een toekomst?  
Daniël Termont Elke transitie, ook de 
energietransitie, is een proces. Vandaag openen  
we de deur naar waterstof en andere molecules.  
En terwijl de markt voor die nieuwe molecules 
groeit, blijft zolang dat nodig is de deur voor 
aardgas open.

Pascal De Buck Inderdaad. We bereiden morgen 
voor zonder de energiezekerheid uit het oog te 
verliezen. De samenleving moet nog een tijdlang 
kunnen terugvallen op aardgas in een transitiefase. 
Ik denk dan aan de gezinnen voor verwarming en 
de industrie om de economie draaiende te houden. 
Met onze infrastructuur bieden we continuïteit  
naar de toekomst. 

Bouwen aan het net 
van morgen 
België klimaatneutraal: daarvoor 
moeten waterstof en CO2 door 
het land kunnen circuleren. Begin 
van het jaar vroegen we de markt 
welke volumes van waar naar 

waar nodig zullen zijn. Eind van 
het jaar en begin 2022 gingen we 
terug naar de markt. Met concrete 
voorstellen voor waterstof- en 
CO2-infrastructuur in verschillende 
industriële clusters. We zijn klaar 
voor de start.

Zelf klimaatneutraal: 
op schema  
Ons engagement: tegen 2035 
als bedrijf klimaatneutraal zijn. 
Eerste mijlpaal is om tegen 2025 
onze uitstoot van broeikasgassen 
te halveren ten opzichte van 
2017. We zitten op schema 
om die doelstelling te halen. 
Voor de verhoging van de 
uitzendcapaciteit op de LNG-

terminal in Zeebrugge bouwen 
we 3 bijkomende hervergassers 
met zeewater. De warmte van 
zeewater gebruiken om LNG 
weer in gasvorm om te zetten zal 
de emissies van de LNG-terminal 
substantieel doen dalen. 

2017

2025

-50%223*

111*
* in duizend ton 
CO2-equivalent 

Pascal De Buck 
Gedelegeerd bestuurder en CEO

Daniël Termont 
Voorzitter van de raad van bestuur
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De toekomst is elektrisch, hoor je vaak.  
Is er wel plaats voor waterstof?
Daniël Termont Als we naar de toekomst 
kijken, wordt de complementariteit van de 
energiesystemen hoe langer hoe belangrijker. 
Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en 
koolstofneutrale molecules zoals waterstof moeten 
optimaal hand in hand kunnen gaan. Als we de 
gas- en elektriciteitssystemen als een geheel 
doen samenwerken, dan staan we sterk om de 
energiebehoefte in al zijn diversiteit efficiënt en 
duurzaam in te vullen. 

Is diversiteit in de energiemix  
de boodschap?  
Pascal De Buck Ik vat dat graag samen als 
“en-en” op alle fronten. Meervoudigheid is de 
sleutel naar de energietoekomst. Én groene 
elektriciteit, én koolstofneutrale molecules in 
hun diverse vormen. Met waterstof, biomethaan, 
synthetisch methaan en andere mogelijkheden 
die matuur zullen worden. 

En ook: infrastructuur waarmee CO2 afgevangen 
door de industrie zijn weg kan vinden naar 
hergebruik of opslag. Innovatie, nieuwe 
technologieën en vooruitziende creativiteit zijn 
cruciaal. We anticiperen op alle fronten. Voor 
een koolstofneutrale energiemix. En ook om 
onze eigen activiteiten te decarboniseren. Want 
tegen 2035 willen we ook zelf als bedrijf ervoor 
zorgen dat we klimaatneutraal zijn. 

Energiemolecules 
maken deel uit van 
de toekomst.
Pascal De Buck 
Gedelegeerd bestuurder en CEO

We staan klaar om te investeren in 
de eerste leidingen voor waterstof 
en CO2. De beweging is ingezet.
Daniël Termont 
Voorzitter van de raad van bestuur

Walking together 
with heart 
In coronatijden in beweging 
blijven voor een goed doel, dat 
was de opzet. Onze medewerkers 
hebben samen met hun collega's 
in de andere bedrijven van de 
Fluxys-groep in het voorjaar in 
2,5 maanden samen 180.000 km 
gestapt. Goed voor 4,5 rondjes 
rond de aarde. En goed voor een 
schenking van 10.000 euro van de 
onderneming aan de Belgische 
Cardiologische Liga.

Watersnood: 
in de bres   
Bij de verwoestende overstro-
mingen in het zuiden van het land 
sprongen onze ploegen in de 
bres. Met een inzamelactie voor 
de slachtoffers. Met bijstand aan 
de distributienetbeheerders voor 
herstellingen. Met hulp voor de bev-
oorrading tijdens de winter. En het 
Rode Kruis kon op onze financiële 
steun rekenen voor zijn acties.

Meer trafiek en  
bio-LNG 
in Zeebrugge    
Onze LNG-terminal in Zeebrugge 
draaide in 2021 op volle toeren. 
Zowel de scheepstrafiek als 
het laden van LNG-trailers 
braken records. Vier extra 
trucklaadstations zijn in aanbouw. 
Daarmee spelen we in op de 
stijgende vaag naar LNG als 
koolstofarme brandstof voor 
schepen en vrachtwagens. 
Als volledig gedecarboniseerd 
alternatief is sinds 2021 ook 
bio-LNG beschikbaar.  

Draaischijf voor 
Duitsland en Nederland 
Verschuivingen in de 
invoerstromen naar Europa 
maakten dat er in Duitsland en 
Nederland een grote behoefte 
was voor aanvoer vanuit België. 
Ons net zorgde soepel voor hoge 
doorvoerstromen naar onze buren. 
Zo bevestigden we eens te meer 
onze rol van energiedraaischijf 
voor Noordwest-Europa.

How will you change 
the world?    
Onze jacht op talent gaat volop 
door. En we bieden een bijzonder 
toekomstproject: hard aan de 
kar duwen en innovatief zijn 
om mee te bouwen aan een 
klimaatneutrale samenleving. 
Dat is onze boodschap in onze 
multimediacampagne om nieuwe 
talenten aan te trekken.



Vragen over financiële of boekhoudkundige 
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Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Frans en 
het Engels. Wilt u een exemplaar ontvangen, neem 
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  https://be.linkedin.com/company/fluxys

  @FluxysBelgiumNL



shaping together 
a bright energy 
future


