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# we make
the move



We maken de sprong. Vandaag aardgas, 
morgen waterstof en andere molecules.  

Slim in het hergebruik van onze 
infrastructuur. Wendbaar in ons hoofd.  

Onze horizon: klimaatneutraliteit. 

Ons profiel
#wemakethemove
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•  Actief in het zogenoemde ‘midstream’-segment 
van de gasketen, namelijk het vervoer per 
pijpleiding op hoge druk, de opslag en de 
terminalling van vloeibaar aardgas (LNG)

•  Onafhankelijke onderneming zonder belangen 
in de productie of de verkoop van energie

•  Activiteiten gereguleerd door de 
Belgische federale energieregulator 

Energie-infrastructuurbedrijf

Ons bedrijfsmodel

Het net van Fluxys Belgium is perfect verbonden met alle 
beschikbare aardgasbronnen voor de Europese markt. 
Het gas wordt aangevoerd via leidingen of per schip (in 
vloeibare vorm, LNG) en naar de verschillende afname-

punten gebracht. Op basis van ditzelfde model willen we 
ons net ontwikkelen tot een waterstof- en CO2-hub ten 
dienste van een koolstofneutrale economie.

Internationale draaischijf
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4 000 km
hogedrukleidingen

Vervoer

• Vervoerscapaciteit
 –   naar grote industriële verbruikers, 
elektriciteitscentrales en netten van 
distributiebeheerders die op hun 
beurt het gas op lage druk vervoeren 
naar huishoudens en KMO's 

 –  naar grenspunten vanwaar het gas kan worden 
vervoerd naar andere markten in Europa 

•  Gashandelsdiensten op de Belgische 
gashandelsplaats ZTP

9 TWh
opslagcapaciteit – op de opslagplaats 
in Loenhout

Opslag

•  buffercapaciteit voor de continue 
bevoorrading van eindverbruikers 

•  flexibiliteit voor de activiteiten  
op de gashandelsplaatsen

104 TWh/jaar
Terminalling

•  capaciteit voor het laden of lossen van  
LNG-schepen, de opslag en de 
hervergassing van LNG om het vervolgens 
te injecteren in het vervoersnet – 
hervergassingscapaciteit van 104 TWh/jaar

•  scheepsoverslagcapaciteit voor LNG om  
het naar elders in de wereld te vervoeren - 
107 overslagoperaties (214 schepen)/jaar

•  LNG-laadcapaciteit voor tankwagens 
of LNG-containers om

 –  lokale netten of industriële vestigingen 
in Europa te bevoorraden die niet 
via leidingen worden ontsloten

 –  tankstations te bevoorraden voor vrachtwagens 
die LNG als brandstof gebruiken

 – schepen te bevoorraden die op LNG varen

Onze tool: het vervoersnetOnze 3 activiteiten van dichtbij

hervergassingscapaciteit op de terminal voor 
vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge

  Hoogcalorisch aardgas
  Laagcalorisch aardgas

 Fysieke interconnectiepunten
  LNG-terminal
 Compressiestation
 Mengstation
 Opslag 
 

Concurrentiële activiteiten 
Hoewel Fluxys Belgium een natuurlijk monopolie heeft 
in het vervoer voor levering op de Belgische markt, 
geldt dat niet voor zijn andere activiteiten. Ons net 
krijgt meer bepaald concurrentie van de netten van de 
buurlanden voor het vervoer van grens tot grens, dat 
zowat de helft van onze inkomsten vertegenwoordigt.
Ook opslag en LNG-terminalling zijn concurrentiële 
activiteiten. Zo concurreert de opslagplaats in 
Loenhout met andere opslagplaatsen en de 
gashandelsplaatsen in Noordwest-Europa. De terminal 
in Zeebrugge, op zijn beurt, staat in concurrentie met 
andere terminals. 
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384,2 TWh 
Hoeveelheid in het net 

(2020: 394,4 TWh)

1,1 TWh 
Nettohoeveelheid 

uit opslag 
(2020: 1,1 TWh uit opslag)

46,6 TWh  
Verbruikt door industriële 

bedrijven die rechtstreeks zijn 
aangesloten op ons net 

(2020: 48,9 TWh)

195,1 TWh   
Hoeveelheid vervoerd 

van grens tot grens 
(2019: 204,9 TWh)

101,8 TWh 
Afgenomen door de 

distributienetbeheerders
(2020: 89,2 TWh)

41,8 TWh  
Verbruikt door 

elektriciteitscentrales 
(2020: 52,5 TWh)

190,2 TWh 
Hoeveelheid vervoerd 

voor de Belgische markt 
(2020: 190,6 TWh)

Huishoudens KMO’s

60 
LNG-schepen gelost 

(50 in 2020)
=46,7 TWh LNG 

44 TWh 
hervergast en 

in het vervoersnet gestuurd  
(50,9 TWh in 2020)

96 
LNG-schepen 
voor overslag 
(111 in 2020) 

= 92,2 TWh LNG  

6.635  
tankwagens geladen 

met LNG 
(3.195 in 2020)

= 1,8 TWh 

Schepen

LNG-
tankstations

Industriële 
sites

25 
LNG-schepen geladen, 

waarvan 25 kleine 
LNG-schepen  

(10 LNG-schepen 
geladen in 2020)

= 1,2 TWh LNG 

Hoe klanten onze infrastructuur gebruiken

[Cijfers 2021] [Cijfers 2021]
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Onze infrastructuur: onmisbaar  
in de energietransitie
De energietransitie staat centraal in de strategie van 
Fluxys Belgium. Onze onderneming en onze infrastruc-
tuur dienen als facilitator en accelerator in de transi-
tie naar de energiemix van morgen, een energiemix 
die deels zal bestaan uit koolstofneutrale molecules 
en deels uit elektriciteit afkomstig van wind- en zon-
ne-energie. Ook de afvang, het hergebruik of de opslag 
van CO2 is een deel van de oplossingen die nodig zijn 
om de doelstelling van koolstofneutraliteit te bereiken. 

Waterstof- en CO2-backbone voor België
Onze aanpak berust op de ombouw en ontwikkeling 
van onze infrastructuur tot complementaire netten om 
België te voorzien van waterstof- en CO2-infrastructuur. 
Die waterstof- en CO2-backbone maakt integraal deel 
uit van het nationaal plan voor herstel en veerkracht 
van België. Fluxys Belgium heeft de helft van zijn indi-
catief investeringsprogramma voorbehouden aan de 
uitrol ervan (programma 2022-2031 voor een totaal van 
1,5 miljard euro).

Transporteur van de energie 
van morgen

Allemaal samen:  
onze drijvende kracht 
Ze zijn een grote troef binnen Fluxys 
Belgium: mannen en vrouwen die 
betrokkener en gemotiveerder zijn 
dan ooit, zetten zich dagelijks in om de 
bakens te verzetten. Vindingrijkheid, 
ondernemerschap en teamwerk zijn de 
sleutels om met succes de doelstelling 
van koolstofneutraliteit te halen. Die 
kwaliteiten zijn de drijvende kracht van 
ons succes van vandaag en geven ons 
vertrouwen in de toekomst.  

Samen naar de energiehub  
van morgen  
De waterstof- en CO2-backbone wordt geleidelijk con-
creter dankzij een nauwe samenwerking tussen Fluxys 
Belgium, zijn klanten, de overheid, de operatoren van 
de buurlanden, de distributienetbeheerders en andere 
sleutelspelers. De opzet is om stap voor stap te bouwen 
rekening houdend met de evolutie van de markt. De 
eerste stap bestaat erin om infrastructuur te voorzien 
in de industriële clusters, dan de clusters te verbinden 
en uit te breiden naar de buurlanden om zo van België 
een draaischijf te maken voor de molecules van morgen.

De kracht van  
de molecule  
Om het energiesysteem koolstofvrij te  
maken, is het alle hens aan dek.  
De projecties van de Europese  
Commissie voor 2050 tonen dat een 
energiesysteem met netto nul uitstoot 
wellicht zal steunen op ongeveer 50% 
koolstofneutrale elektriciteit en ongeveer 
50% koolstofneutrale molecules zoals  
waterstof, biomethaan, synthetisch  
methaan en biobrandstoffen.
Daarom moeten gas- en elektriciteitsnet-
ten in tandem kunnen werken. Dat betek-
ent elektrificatie met groene stroom waar 
mogelijk en schone molecules waar dat 
nodig is of beter, rekening houdend met 
kosten, de voorzieningszekerheid en de  
vermindering van CO2-uitstoot. 

Volledig in lijn met federale 
waterstofstrategie 
Onze aanpak ligt volledig in lijn met de vier pijlers van 
de federale waterstofstrategie als sleutelement om de 
klimaatdoelstellingen voor België te halen. 

1.  België positioneren als importhub van 
hernieuwbare moleculen voor Europa

We lanceerden in 2021 concrete voorstellen voor water-
stofinfrastructuur in verschillende industriële clusters in 
België. In een volgende fase linken we die infrastruc-
tuur aan de waterstofinfrastructuur in de buurlanden. 
Op die manier kan ons land uitgroeien tot Europa’s 
importhub van hernieuwbare moleculen. Naast onze 
centrale ligging is Zeebrugge een grote troef voor de 
invoer van hernieuwbare molecules op grote schaal.

2.  Belgisch leiderschap in waterstof- 
technologieën bestendigen

We voeren met verschillende academische instellingen 
en partners doorgedreven onderzoek naar de modali-
teiten om in onze infrastructuur waterstof te vervoeren. 

3. Een robuuste waterstofmarkt organiseren
De open toegang van onze infrastructuur die we maxi-
maal hergebruiken en ontwikkelen voor waterstof is 
fundamenteel om de opkomst van de waterstofecono-
mie in België te ondersteunen. De vrije toegang maakt 
dat iedereen op gelijke voet kan deelnemen in een 
model waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. 

4. Inzetten op samenwerking
Fluxys werkt voor de omslag naar een koolstofneutrale 
samenleving heel nauw samen met de klanten, havens, 
overheden, regulatoren en aangrenzende operatoren 
in de buurlanden. Moedergroep Fluxys bundelt de 
krachten met DEME, ENGIE, EXMAR, WaterstofNet 
en de havens van Antwerpen en Zeebrugge in piloot-
projecten voor de aanvoer van groene moleculen uit 
landen waar wind en zon in overvloed beschikbaar zijn. 
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Bedrijf van de Fluxys-groep
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Onze aandeelhouders Onze dochterondernemingen

Fluxys Belgium is een naamloze vennootschap en maakt 
deel uit van de Fluxys-groep. Het kapitaal van Fluxys 
Belgium is in handen van:
•  De naamloze vennootschap naar Belgisch 

recht Fluxys heeft een kapitaalbelang van 90%. 
Deze participatie is verdeeld over aandelen 
van soort B (83,29%) en soort D (6,71%). 

•  Het publiek bezit 10% van de aandelen 
van Fluxys Belgium, klasse D.

•  De Belgische Staat bezit één aandeel 
(het ‘bijzonder aandeel’). 

Het totaal aantal aandelen bedraagt 70.263.501. 
Alle aandelen zijn dividendgerechtigd. 
De aandelen zijn uitgegeven in de volgende soorten: 
soorten B, D en het ‘bijzonder aandeel’:
• De aandelen van soort B zijn en blijven op naam. 
•  De aandelen van soort D zijn op naam 

of gedematerialiseerd naar keuze van 
de aandeelhouder die de eventuele 
omzettingskosten voor zijn rekening neemt. 

•  De aandelen van soort B worden automatisch 
omgezet in aandelen van soort D wanneer 
zij overgedragen worden aan een derde.

•  16,71% van de aandelen noteert op Euronext, 
6,71% daarvan zijn in handen van Fluxys en de 
resterende 10% is in handen van het publiek

•  Het bijzondere aandeel van de Belgische staat 
geeft de federale overheid een specifiek recht in 
het geval dat Fluxys Belgium zou overwegen om 
strategische infrastructuur te verkopen waarvan 

de minister van oordeel is dat de verrichting de 
nationale belangen op energiegebied schaadt. 
De Belgische staat is vertegenwoordigd door de 
federale minister van Energie. Voor meer details 
over de rechten die aan het bijzonder aandeel 
van de Belgische Staat zijn verbonden, wordt 
verwezen naar de Corporate governance verklaring, 
‘Stemrechten en bijzondere zeggenschapsrechten’.

Het aandeelhouderschap van moederbedrijf Fluxys is 
als volgt samengesteld:
•  Publigas beheert de belangen van de 

Belgische gemeenten in Fluxys.
•  Caisse de dépôt et placement du Québec 

is een financiële instelling die fondsen 
beheert van voornamelijk pensioenstelsels en 
publieke en private verzekeringen in Canada 
(Québec). La Caisse heeft in de sectoren 
aardgasvervoer en infrastructuur aanzienlijke 
ervaring opgebouwd via zijn deelnemingen in 
aardgasvervoers- en distributieondernemingen 
in de Verenigde Staten, Canada en Europa.

•  De Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij (FPIM) is een federale 
Belgische holding die werd opgericht om voor 
rekening van de Belgische staat deelnemingen te 
beheren in publieke en private bedrijven die een 
strategisch economisch belang hebben voor België.

•  Sinds 2012 kregen de personeelsleden 
en het management van de Fluxys-
groep verschillende keren de kans om 
aandeelhouder van Fluxys te worden. 

Beursgenoteerde 
aandelen (Euronext)

Bijzonder aandeel 
Belgische staat

Publigas
77,40%

Personeelsleden 
en management          

0,63%

Federale Participatie- 
en Investerings- 

maatschappij
2,12%

 Caisse de dépôt 
et placement 
du Québec

19,85%

Fluxys

10%
99,99% 50%100%

Fluxys LNG (geconsolideerde dochteronderneming - 
99,99% deelneming Fluxys Belgium, deelneming Flux 
Re 0,01%). Fluxys LNG is eigenaar en beheerder van 
de LNG-terminal in Zeebrugge en commercialiseert 
terminallingcapaciteit en aanverwante diensten. 

Flux Re (geconsolideerde dochteronderneming - 
100% deelneming Fluxys Belgium). Flux Re is een 
herverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht. 

Balansys (deelneming geconsolideerd via de 
vermogensmutatiemethode – deelneming Fluxys 
Belgium 50%). In het kader van de integratie van 
de Belgische en Luxemburgse gasmarkt in 2015 
hebben Fluxys Belgium en de Luxemburgse 
vervoersnetbeheerder Creos Luxembourg de 
vennootschap Balansys opgericht, een joint venture 
waarin Fluxys Belgium en Creos Luxembourg elk 
50% aanhouden. Balansys is in 2020 de operator 
geworden die instaat voor de balanceringsactiviteiten 
op de geïntegreerde Belgische en Luxemburgse 
gasmarkt.

Fluxys
Belgium

Fluxys LNG BalansysFlux Re

90%

Fluxys
Belgium

Aandeelhouderschap op 30 maart 2022
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De kern van onze geïntegreerde 
duurzaamheidsbenadering zit vervat in onze 
purpose: shaping together a bright energy 
future. Onze purpose zegt waarom en hoe 
we van belang zijn voor de samenleving. 

Ons duurzaamheidsengagement is inherent 
aan onze purpose, vormt een integraal 
onderdeel van onze strategie en omsluit 
de drie kapitalen waarmee we werken om 
waarde te creëren: planet, prosperity en 
people, elk met hun eigen aanpak.

 

We combineren onze strategie – Op weg 
naar een groene energietoekomst met 
investeringen in België, verder uitgewerkt in 
de twee pijlers ‘Blijven evolueren en groeien 
in België’ en ‘De energie van de toekomst 
vervoeren’ – met ons bedrijfsmodel om 
succesvol te groeien en waarde te creëren 
die zich weerspiegelt in onze drie kapitaal- 
domeinen: people, planet en prosperity.

 

De wereld om ons heen verandert 
voortdurend. Om de uitdagingen in  
onze activiteiten (context) en de impact 
ervan te begrijpen, volgen we op de  
voet het klimaatbeleid, de marktdynamiek 
en innovatie.

In onze geïntegreerde aanpak vormen 
de vooruitgang die we boeken en de 
veranderingen in onze context de basis 
voor de jaarlijkse herziening van onze 
strategische doelstellingen.

 

Om onze duurzame inspanningen en 
ontwikkelingen te meten, gebruiken we 
een prominent rapportagekader, het Global 
Reporting Initiative (Core).

 

We kunnen onze purpose alleen maar 
waarmaken samen met onze stakeholders. 
De dialoog met onze stakeholders bepaalt 
mee hoe we onze strategie 
vormgeven en uitvoeren, inclusief het 
beheer van de risico’s en de aanpak van 
nieuwe bedrijfsopportuniteiten. 
Om de twee jaar voeren we met onze 
stakeholders een materialiteitsanalyse uit 
om in kaart te brengen welke onderwerpen 
voor de activiteiten van Fluxys Belgium van 
materieel belang zijn.

Hoe we met onze 
geïntegreerde 
duurzaamheidsaanpak 
waarde creëren

€ 2,99 mld
Uitgebreide gereguleerde actiefwaarde

€ 50,6 mln
Investeringen in infrastructuur

157 - 727
Vrouwen en mannen

3,72  
Gemiddeld aantal opleidingsdagen per 

voltijds equivalent (aantal opleidingsdagen 
beperkt door covid-maatregelen)

337.554 MWh
Verbruikte energie 
vervoer en opslag

320.125 MWh
Verbruikte energie 
LNG-terminalling

0
Onderbrekingen of verminderingen  

van capaciteit 

€ 438,9 mln
Welvaartsbijdrage

€ 1,38
Voorgesteld brutodividend per aandeel  

(onder voorbehoud van de beslissing  
van de gewone algemene vergadering)

63  
Nieuwe personeelsleden

71
Personeelsleden intern  

aan de slag in een nieuwe job

Stabiel
Broeikasgas-intensiteit 

vervoer en opslag (t.o.v. 2020)

- 27%
Broeikasgas-intensiteit 

LNG-terminalling (t.o.v. 2020) 

10
Voorstellen voor waterstof- en  

CO2-infrastructuur in industriële  
clusters in België
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We engageren ons om te blijven bouwen aan een 
groenere energietoekomst voor de generaties na ons. 
Mensen, bedrijven en samenlevingen hebben energie 
nodig om te groeien en te bloeien. Fluxys Belgium 
vult die behoefte in: met onze infrastructuur zetten we 
energie in beweging.

We transporteren aardgas en effenen tegelijk het pad 
voor het vervoer van waterstof, biomethaan of andere 
koolstofneutrale energiedragers en voor het vervoer 
van CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de 
opslag ervan ondersteunen.

Shaping together a bright energy future 

Het energie-ecosysteem is complex en de vraag naar meer 
energie ten dienste van de menselijke vooruitgang in combinatie 
met de wereldwijde behoefte aan duurzamere energie vormt 
een uitdaging die samenwerking vereist. Het energiesysteem 
hertekenen zal niet eenvoudig zijn, maar het kan als we 
samenwerken. ‘Together’ verwijst naar al onze stakeholders: 
onze medewerkers, aandeelhouders, industriële partners, 
klanten, burgers en alle actoren in het energiesysteem.  
Met Fluxys Belgium geloven we actief in die samenwerking.

together

‘Bright’: we zijn optimistisch en durven te zeggen dat onze 
infrastructuur met zijn capaciteit om energie op te slaan 
en met groene gassen zoals waterstof en biomethaan een 
stevige rol heeft in de transitie naar een koolstofneutrale 
energietoekomst voor iedereen.

bright

Het woord ‘future’ houdt een verantwoordelijkheid in. Met onze 
unieke capaciteiten als Europees energie-infrastructuurbedrijf 
zijn we het aan onszelf verplicht bij te dragen tot een groenere 
energietoekomst voor de generaties na ons.

future

Op weg naar een groene 
energietoekomst met 
investeringen in België

We werken aan  
een optimaal beheer  
van onze activiteiten en 
maken weldoordachte 
groeikeuzes met het 
oog op de koolstofarme 
toekomst

Blijven 
evolueren 
en groeien

Onze purpose Onze strategie

We ondersteunen 
biomethaan-initiatieven, 
we verkennen nieuwe 
technologieën en  
we investeren in 
infrastructuur om 
waterstof, CO2 en andere 
molecules voor de 
koolstofarme toekomst te 
vervoeren

De energie  
van de toekomst 
vervoeren
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Onze context Marktdynamiek
De Europese aardgasmarkt is ingebed in een mondiale 
dynamiek. Hoe de stromen pijpleidinggas en LNG-aan-
voer verlopen, wordt in belangrijke mate bepaald door 
het productieniveau van LNG wereldwijd en de vraag 
naar LNG buiten Europa. 

2021 kenmerkte zich door een bijzondere volatiliteit in 
de LNG-stromen naar Europa, uitdagingen voor de vul-
lingsgraad van opslagsites en aanzienlijke prijsstijgin-
gen voor aardgas als marktmechanisme om voldoende 
bevoorrading aan te trekken. 

Het Belgische net heeft een belangrijke kruispuntrol en 
de volatiliteit in de bevoorrading heeft geleid tot nieu-
we doorvoerconfiguraties, meer bepaald met omvang-
rijke stromen vanuit het westen van het Belgische net 
naar Duitsland en Nederland. 

Die evolutie trok zich in 2022 door met de geopolitieke 
ontwikkelingen en de oorlog in Oekraïne. De verdere 
bronnendiversificatie voor Europa is daarmee hoog op 
de beleidskalender komen te staan. Met Fluxys Belgi-
um onderzoeken we volop hoe we met ons net daarop 
een duurzaam antwoord kunnen bieden in het licht van 
de energietransitie.

Klimaatbeleid  
en energietransitie  
De Europese Green Deal werd in 2021 concreter met 
de publicatie door de Europese Commissie van het 
pakket “Fit for 55” in juli en het pakket “Decarbonise-
ring van de gas- en waterstofmarkten” in december. 

De twee pakketten stellen maatregelen voor om de 
doelstelling van een daling van de broeikasgassen 
met 55% tegen 2030 te bereiken. Ze omvatten een 
voorstel van wettelijk en regulatoir kader voor kool-
stofneutrale molecules zoals waterstof, biomethaan en 
synthetisch methaan naast hernieuwbare elektriciteit 
in het energiesysteem van morgen. Ook de afvang en 
het hergebruik of opslag van CO2 worden erkend als 
een deel van de verschillende oplossingen die samen 
nodig zijn om het doel van klimaatneutraliteit te halen.  

Verschillende Europese landen, waaronder België, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland, hebben een ambitieu-
ze waterstofstrategie aangenomen, soms met concrete 
doelstellingen voor productie van groene waterstof en/
of steunmechanismen om die productie te bevorderen. 
De Belgische federale regering heeft begin 2022 ook 
haar visie voor een regulatoir kader voor waterstof 
gepubliceerd ter raadpleging. 

In het zog van de pandemie die de wereld hertekende, 
kreeg ook het Europese herstelplan concrete vorm. 
Voor energie in het bijzonder heeft het plan als doel 
projecten te steunen die rechtstreeks bijdragen tot de 
verwezenlijking van Europese klimaatdoelstellingen 
op lange termijn, waaronder meer bepaald het project 
van een Europese waterstof-backbone, waaraan Fluxys 
Belgium actief deelneemt. 

Innovatie  
Om de energietransitie gestalte te geven, zullen ver-
nieuwende technologieën moeten worden ontwikkeld 
of zo snel mogelijk worden opgeschaald, langs verschil-
lende assen: zowel op het vlak van de productie van 
de energiedragers zelf als op het vlak van de manier 
waarop koolstofneutrale energie zal worden vervoerd 
en opgeslagen.

De industrie zet bijvoorbeeld volop in op de ontwik-
keling en de uitbouw van innovatieve technologieën 
voor de productie van koolstofneutrale waterstof. Die 
waterstof kan vervolgens rechtstreeks worden gebruikt 
of als basiscomponent dienen voor andere innovatieve 
afgeleide producten zoals bijvoorbeeld synthetisch 
methaan en synthetische methanol. Die synthetische 
energiedragers kunnen ook worden geproduceerd 
met CO2 die wordt afgevangen in de industrie zodat 
innovatieve, circulaire productieprocessen ontstaan 
met een koolstofneutrale of zelfs negatieve voetafdruk.

De molecules voor een koolstofneutrale toekomst zul-
len uiteraard moeten worden vervoerd en opgeslagen. 
Fluxys Belgium zet dan ook volop in om dat mogelijk te 
maken met een plan voor innovatief hergebruik van de 
bestaande infrastructuur en voor nieuwe infrastructuur 
als instrumenten van de energietransitie. 
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1. Het Global Reporting Initiative (GRI) reikt een algemeen aanvaard 
systeem voor duurzaamheidsverslaggeving aan. Het system omvat 
principes en indicatoren die organisaties kunnen gebruiken om op een 
uniforme en transparante manier te rapporteren over hun economische, 
ecologische en sociale prestaties.

Onze rapportering In lijn met het GRI-model
De rapportering in dit duurzaamheidsverslag integreert 
de niet-financiële informatie in lijn met de standaarden 
van het Global Reporting Initiative1 (GRI Standards – 
Core) en geeft op die manier toelichting bij de onder-
werpen die voor de activiteiten van Fluxys Belgium van 
materieel belang zijn in het licht van de context en de 
waardeketen waarbinnen het bedrijf opereert en de 
belangen van zijn stakeholders. 

Onze stakeholders
Fluxys Belgium brengt zijn stakeholders om de twee 
jaar in kaart. Richtinggevend bij die oefening is de mate 
waarin er een wederzijdse wisselwerking is tussen de 
activiteiten van Fluxys Belgium en die van de mogelijke 
stakeholders in scope.

In het licht van de rol van Fluxys Belgium in de ener-
gietransitie zijn bij de recentste stakeholder-analy-
se van 2020 niet-gouvernementele organisaties als 
bijkomende stakeholder toegevoegd. Ook is er een 
evolutie in de rol van sommige stakeholders. Een aantal 
stakeholders waarmee Fluxys Belgium jarenlange han-
delsrelaties heeft in het kader van de aardgasbevoor-
rading, bijvoorbeeld, worden nu partners in projecten 
om in België koolstofneutrale energiedragers en CO2 
te vervoeren.
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Stakeholder Interactie Verwachtingen

Medewerkers

•  permanente informatie via het Intranet 
en een ruim aanbod opleidingen 
en ontwikkelingsmogelijkheden 

•  permanent contact in het 
dagelijkse leidinggeven 

•  periodiek overleg in 
overlegplatformen zoals de 
ondernemingsraad en het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het werk 

•  (in)formele gesprekken in het kader 
van de psychosociale risico’s

• goed werkgeverschap
•  een gezonde en veilige 

werkomgeving 
•  een actieve rol van Fluxys 

Belgium in de energietransitie

Omwonenden

•  eigenaars en uitbaters van 
gronden waar onze installaties zijn 
aangelegd of in de nabijheid ervan 

•  landbouw-, bosbouw- en 
jachtorganisaties 

•  de vergunningverlenende 
overheden, de lokale overheden 
en de hulpdiensten van de 
steden en gemeenten waar 
onze installaties gelegen zijn of 
waar we werken uitvoeren

•  contacten in het kader van de 
dagelijkse exploitatie en de 
aanleg van infrastructuur

• informatiecampagnes 
• sensibiliseringscampagnes 
• oefeningen met de hulpdiensten

• informatie 
• veiligheid 
• beperking van hinder 

Aandeelhouders

•  periodiek overleg in de verschillende 
organen van het bedrijf met de verte-
genwoordigers van de aandeelhou-
ders over onder meer de strategie, 
de financiële prestaties, het risico-
beheer en de veiligheid en betrouw-
baarheid van het aardgasvervoer

•  één van de hoofdverwachtingen van 
de aandeelhouders is dat Fluxys 
Belgium dankzij een gezonde 
financiële situatie en een betrouwbare 
infrastructuur een actieve en positieve 
rol speelt in de energietransitie

Klanten

•  de gebruikers van het vervoersnet, 
de opslag in Loenhout en de 
LNG-terminal in Zeebrugge: 
producenten, groothandelaars, 
traders en leveranciers van gas die 
capaciteit in de infrastructuur van de 
onderneming kopen om hun gas de 
bestemming te geven die ze willen 

•  de distributienetbeheerders die 
op het net van Fluxys Belgium zijn 
aangesloten om gas tot bij de huis-
houdens en de KMO’s te brengen 

•  de afnemers die rechtstreeks zijn 
aangesloten op het vervoersnet: 
industriële bedrijven en de elektrici-
teitscentrales op aardgas. Zij kopen 
veelal geen capaciteit bij Fluxys 
Belgium maar hebben een operati-
onele band omwille van hun fysieke 
aansluiting op het vervoersnet

•  permanent contact via een 
ploeg klantenbeheerders 

•  voor iedere klantengroep jaarlijks 
een specifiek event om in te gaan op 
thema’s die geregeld terugkomen 
in de dagelijkse contacten 
met de klantenbeheerders 

•  bij de ontwikkeling van nieuwe 
diensten, nieuwe tariefvoorstellen 
of voorstellen tot aanpassing van 
contractuele documenten houdt 
Fluxys Belgium in overeenstemming 
met het regulatoire kader 
telkens een marktbevraging

•  optimale beschikbaarheid van de 
capaciteit in de infrastructuur 

• competitieve tarieven  
• innovatieve diensten
•  klanten die rekening houden 

met de totale uitstoot van hun 
toeleveringsketen hebben 
hoge verwachtingen inzake de 
klimaatimpact van hun leveranciers   

Stakeholder Interactie Verwachtingen

Leveranciers

•  regelmatig contact met de 
business units en de centrale 
aankoopdienst in het kader van 
de uitvoering van contracten 

•  een aantal leveranciers heeft 
initieel contacten met Fluxys 
Belgium in het kader van de 
kwalificatieprocedure om producten 
en diensten te kunnen leveren

•  een aantal leveranciers ontvangt een 
vragenlijst over hun praktijk inzake 
milieu, gezondheid en veiligheid

•  inzake duurzaamheid 
overeenstemming tussen de 
doelstellingen van de leveranciers 
en de aanpak van Fluxys

Overheden en regulatoren

•  de Belgische en Europese overheden 
en regulatoren bevoegd voor energie

•  de financiële regulatoren zoals 
de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten

•  overlegmomenten en informatie-
uitwisseling met de Belgische 
federale energieregulator, de 
Federale Overheidsdienst Economie, 
de gewestelijke autoriteiten en 
de Europese energieregulator

•  periodieke gereglementeerde 
informatie naar de FSMA 
via publicaties, verslagen 
en kennisgevingen

• goed functionerende energiemarkt
•  veilige en betrouwbare 

vervoersinfrastructuur
•  initiatieven op het vlak 

van energietransitie

Financiële instellingen

•  periodieke gereglementeerde 
informatie via publicaties, 
verslagen en kennisgevingen

•  transparante informatie over 
het duurzaamheidsbeleid 
van Fluxys Belgium

Niet-gouvernementele organisaties 

•  niet-gouvernementele organisaties 
die specifiek actief zijn op het vlak van 
energietransitie, klimaatverandering 
en milieuaspecten zoals biodiversiteit, 
water- en afvalbeheer

•  overleg en uitwisseling 
van standpunten 

•  transparante informatie en 
duidelijke engagementen 
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Overzicht van de domeinen die zowel het management team 
als de stakeholders van Fluxys Belgium als essentieel beschouwen

Veilige infrastructuur bouwen en exploiteren
veiligheid van de infrastructuur over heel de 
levenscyclus van ontwerp tot ontmanteling

Veiligheid van de werknemers
veiligheid van de werknemers waaronder 
de arbeidsongevallen

De molecules voor een koolstofneutraal 
energiesysteem vervoeren
vervoer van waterstof, synthetisch methaan, 
biomethaan, andere koolstofneutrale energiedragers 
en CO2

Financiële veerkracht
de economische prestaties en de ontwikkeling 
van bedrijfsactiviteiten die waarde creëren voor alle 
stakeholders

Operationele betrouwbaarheid 
operationele excellentie, de bevoorradingszekerheid, 
met inbegrip van de veiligheid inzake informatie- en 
communicatiesystemen

Klimaatverandering
de impact van de eigen activiteiten 
op het klimaat (uitstoot van broeikasgassen 
en energie-efficiëntie)

Rapporteringsmethodiek

Dit duurzaamheidsverslag rapporteert uitgebreid 
volgens de GRI-richtlijnen (Core) over de 
bovenvermelde 6 essentiële domeinen en over de 
domeinen Mensenrechten, Diversiteit en Bestrijding 
van corruptie. 

De overige domeinen uit de materialiteitsmatrix 
komen in dit duurzaamheidsverslag bondiger 
aan bod. 

De stakeholders van het bedrijf werden in 2020 
geconsulteerd om hun mening te kennen over het 
belang van de rol en de impact van Fluxys Belgium in 
de 17 duurzaamheidsdomeinen die als relevant wer-

den beschouwd. Daarnaast zijn ook de leden van het 
management team van het bedrijf geconsulteerd. De 
materialiteitsmatrix toont het geconsolideerde resultaat 
van beide consultaties. 

Materialiteitsanalyse Materialiteitsmatrix

Be
la

ng
 v

oo
r F

lu
xy

s 
Be

lg
iu

m

Operationele 
betrouwbaarheid

Veiligheid van 
de personeels-

leden

Financiële 
veerkracht

Klimaat- 
verandering

Molecules voor een 
koolstofneutrale 

toekomst vervoeren

Veilige 
infrastructuur 
bouwen en 
exploiteren

Digitalisering

Klantenzorg

Gezondheid en 
welzijn van de 

personeelsleden

Gegevensbeveiliging 
en privacy

Sociale dialoog

Diversiteit 
en inclusie

Mensenrechten

Beheer van 
natuurlijk kapitaal

Goed 
nabuurschap

Ethiek en 
integriteit

Belang voor onze stakeholders

Beheer 
menselijk kapitaal

  Planet     Prosperity     People



35

# wemakethemove

34

Fluxys Belgium | Gereglementeerde informatie | Jaarlijks financieel verslag 2021 | Ons profiel 

Energie Klimaat - Milieu Research - Techniek

Antwerp@C (via moedergroep Fluxys) x x x
European Network of Transmission System 
Operators for Gas (ENTSOG) x x

Gas Infrastructure Europe (GIE) x x
Belgisch instituut voor lastechniek x
Biogas-E x x
Buisleiding Industrie Gilde (BIG) x
Catalisti x x x
Cedigaz x
Centre Français de l’Anticorrosion (Cefracor) x
Comité européen de normalisation (CEN) x
Centre on Regulation in Europe (Cerre) x
ClusterTweed x x x
COGEN Vlaanderen x x
EASEE-gas x
European Pipeline Research Group x
Federatie van transporteurs per pipeline (Fetrapi) x
Flux50 x x x
gas.be x x x
Gas for Climate x x
Groupe Européen de Recherches Gazières (GERG) x
H2GridLab (via moedergroep Fluxys) x x x
Hydrogen Europe x x
International Group of Liquefied Natural Gas 
Importers (GIIGNL) x x x

International Gas Union (IGU) x x
International Organization for Standardization (ISO) x
Marcogaz x x x
NGVA Europe x x
Pipeline Operators Forum x
Power-to-Methanol Antwerp (via moedergroep 
Fluxys) x x x

Science Based Targets Initiative x x
Smart Delta Resources x x
Society of International Gas Tanker and Terminal 
Operators (SIGGTO) x

Synergrid x x x
The Shift x
Valorisation de la Biomasse (ValBiom) x x
Waterstofimportcoalitie (via moedergroep Fluxys) x x x
WaterstofNet x x

Algemene inhoud Referentie / Antwoord

Organisatieprofiel
102-1 Naam van de organisatie 8, 20
102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten 10-13, 64-65, 92
102-3 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 173
102-4 Locatie van de activiteiten 13
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 20-21
102-6 Afzetmarkten 10-13, 18-19
102-7 Omvang van de organisatie 10-13, 18-19, 94-103, 115
102-8 Informatie over de personeelsleden en andere medewerkers 112-128
102-9 Toeleveringsketen 99
102-10 Significante veranderingen in de organisatie en de toeleveringsketen 99
102-11 Voorzorgsprincipe en aanpak 46-47
102-12 Externe initiatieven 64-65
102-13 Verenigingen waarvan de organisatie lid is 34

Strategie  
102-14 Verklaring van senior beslissingsbevoegde 2-7
102-15 Belangrijkste invloeden, risico’s en opportuniteiten 25-27

Ethiek en Integriteit
102-16 Waarden, principes, standaarden en regels van de organisatie 104-107

Bestuur
102-18 Bestuursstructuur van de organisatie 42-45

Overleg met stakeholders
102-40 Lijst van de groepen stakeholders 29-31
102-41 Collectieve Arbeidsovereenkomst 121
102-42 Identificatie en selectie van stakeholders 29
102-43 Manier van overleg met stakeholders 30-31

102-44 Belangrijkste elementen die uit het overleg met stakeholders 
naar voren zijn gekomen

32-33

Verslaggevingspraktijk
102-45 Entiteiten die in de geconsolideerde financiële staten zijn opgenomen 21, 101
102-46 Omschrijving van de inhoud en de scope van het rapport 22-23, 29, 32-33
102-47 Lijst van de materiële onderwerpen 32-33
102-48 Herwerkte gegevens 99, 119, 128

Lidmaatschappen GRI-Overzichtstabel
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102-49 Veranderingen in de verslaggeving -
102-50 Verslaggevingsperiode 1 januari 2021 tot 31 december 2021
102-51 Datum van het meest recente rapport 9 april 2021
102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks
102-53 Contactpersoon voor vragen in verband met het rapport 300

102-54 Verklaring van verslaggeving volgens de GRI Standaarden Dit rapport is voorbereid in lijn met de GRI 
Standaarden – core verslaggeving

102-55 GRI inhoudstabel 35-37
102-56 Externe verificatie 38-39

Planet
De molecules voor een koolstofneutrale toekomst vervoeren
103-1: Toelichting materiële aspecten en hun afbakening 54-57
103-2: Managementaanpak en haar componenten 58-71
103-3: Evaluatie managementaanpak 58-71
Onze eigen klimaatimpact systematisch afbouwen
103-1: Toelichting materiële aspecten en hun afbakening 54-57
103-2: Managementaanpak en haar componenten 72-78
103-3: Evaluatie managementaanpak 72-78
302-1: Energieverbruik binnen de organisatie 78
302-4: Vermindering van het energieverbruik 78
305-1: Rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen (scope 1) 78
305-2: Onrechtstreekse uitstoot van broeikasgassen uit energie (scope 2) 78
305-4: Intensiteit van de broeikasgasemissies 78
305.5: Verlaging uitstoot van broeikasgassen 78
307-1: Niet-conformiteit met milieuwetgeving of - reglementering 79

Prosperity
Veilige en operationeel betrouwbare infrastructuur
103-1: Toelichting materiële aspecten en hun afbakening 82-85
103-2: Managementaanpak en haar componenten 86-93
103-3: Evaluatie managementaanpak 86-93
203-1: Investeringen in infrastructuur en mecenaat 60, 75, 88, 100, 123
Financiële veerkracht
103-1: Toelichting materiële aspecten en hun afbakening 82-85
103-2: Managementaanpak en haar componenten 94-103
103-3: Evaluatie managementaanpak 94-103
201-1: Gegenereerde en uitgekeerde directe economische waarde 99-103

201-2: Financiële gevolgen en andere risico’s en opportuniteiten als gevolg van 
de klimaatverandering 58-78

201-3: Verplichtingen van toegezegd-pensioenregelingen en andere 
pensioenregelingen

Toelichting 2.11 in de geconsolideerde 
financiële staten

201-4: Financiële steun van een overheid
Fluxys Belgium en Fluxys LNG bekwamen in 2021 een vermindering inzake bedrijfsvoorheffing van respectievelijk 
€ 606.096,44 en € 0. Die gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bestaat uit de structurele 
vrijstelling voor alle werknemerscategorieën, voor ploegen-, nacht en volcontinuarbeid, voor een bepaald aantal overuren 
en voor onderzoek & ontwikkeling (bepaalde diploma’s).
Bovendien heeft Fluxys Belgium in 2020 een verwachte beslissing verkregen over de aftrek van innovatie-inkomsten voor 
de boekjaren 2019, 2020 en 2021. In dit stelsel, dat de aftrek van inkomsten uit octrooien heeft vervangen, wordt een aftrek 
berekend op de netto-inkomsten uit intellectuele eigendom die proportioneel zijn beperkt tot eigen uitgaven voor  

onderzoek & ontwikkeling of die zijn uitbesteed aan niet-verbonden ondernemingen op het geheel van de uitgaven voor 
onderzoek & ontwikkeling die verband houden met die intellectuele eigendom. Voor het boekjaar 2020, waarvan de 
aangifte in 2021 is ingediend, bedraagt de aftrek € 7.905.272,41 (een fiscale nettowinst van € 1.976.318,10).

Bestrijding van corruptie
103-1: Toelichting materiële aspecten en hun afbakening 104-105
103-2: Managementaanpak en haar componenten 104-105
103-3: Evaluatie managementaanpak 104-105
205-1: Activiteiten geanalyseerd op corruptie gerelateerde risico’s 104-105

205-2: Communicatie en opleiding over beleid of procedures betreffende 
anti-corruptie  104-105

205-3: Bevestigde incidenten van corruptie en ondernomen acties 104-105

206-1: Rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, 
anti-kartel- en monopolistische praktijken

104-105

Mensenrechten
103-1: Toelichting materiële aspecten en hun afbakening 106-107
103-2: Managementaanpak en haar componenten 106-107
103-3: Evaluatie managementaanpak 106-107
412-2: Personeelstraining over beleid of procedures betreffende mensenrechten 106-107

415-1: Politieke bijdragen Fluxys Belgium verleent geen 
politieke bijdragen

People
Veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers
103-1: Toelichting materiële aspecten en hun afbakening 112-115
103-2: Managementaanpak en haar componenten 120-125
103-3: Evaluatie managementaanpak 120-125
403-3: Diensten inzake de gezondheid op het werk 121

403-4: Participatie, consultatie en communicatie aan de werknemers over 
gezondheid en veiligheid op het werk 120-125

403-5: Opleiding van de werknemers rond gezondheid en veiligheid 
op het werk 116-117, 123

403-7: Preventie en vermindering van de impact op de gezondheid en de 
veiligheid op het werk die rechtstreeks verbonden is met de businessrelaties

116-117, 123

403-9: Arbeidsongevallen 122, 125
Diversiteit
103-1: Toelichting materiële aspecten en hun afbakening 112-115
103-2: Managementaanpak en haar componenten 127-128
103-3: Evaluatie managementaanpak 127-128
405-1: Diversiteit van bestuurslichamen en werknemers 128
405-2: Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen 128
Onze mensen en organisatie
103-1: Toelichting materiële aspecten en hun afbakening 112-115
103-2: Managementaanpak en haar componenten 116-119, 126
103-3: Evaluatie managementaanpak 116-119, 126
401-1: Aantal nieuwe aanwervingen en personeelsverloop 119
404-1: Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer per jaar 119

404-2: Programma’s voor verbetering van vaardigheden van werknemers en 
omscholingsprogramma’s

116
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Assurance rapport met beperkte mate van zekerheid  
van de onafhankelijke auditor met betrekking  
tot de duurzaamheidsinformatie van het jaarlijks financieel 
verslag 2021 van Fluxys Belgium NV 

Ter attentie van de Raad van Bestuur  
van Fluxys Belgium NV
 
Dit rapport is opgesteld in overeenstemming met de 
voorwaarden opgenomen in onze opdrachtbrief geda-
teerd op 27 oktober 2021 en addenda gedateerd op  
25 november 2021 en 9 maart 2022 (de “Overeen-
komst”), waarbij we werden aangesteld om een onafhan-
kelijk assurance rapport met beperkte mate van zeker-
heid uit te brengen met betrekking tot de geselecteerde 
duurzaamheidsgegevens, aangegeven door middel van 
een vinkje (☑), van het  Jaarlijks financieel verslag voor 
het jaar afgesloten op 31 december 2021 (het “Verslag”).

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Fluxys Belgium NV (“de Ven-
nootschap”) is verantwoordelijk voor het opstellen en 
presenteren van de geselecteerde duurzaamheidsge-
gevens, aangegeven door middel van een vinkje (☑), 
van het Verslag voor het jaar afgesloten op 31 december 
2021 (de “Informatie Over Het Onderzoeksobject”), in 
overeenstemming met de criteria die in het Verslag 
beschreven staan (de “Criteria”).

Deze verantwoordelijkheid bevat de selectie en toepas-
sing van de meest gepaste methodes om de Informatie 
Over het Onderzoeksobject op te stellen, alsook de 
betrouwbaarheid van de onderliggende informatie en 
het gebruik van assumpties en schattingen voor de 
opmaak van individuele toelichtingen inzake duurzaam-
heid, die redelijk zijn in de gegeven omstandigheden. 
Bovendien is de Raad van Bestuur ook verantwoor-
delijk voor het ontwerpen, het implementeren en het 
onderhouden van de systemen en processen die de 
Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het opstellen 
van de Informatie Over het Onderzoeksobject mogelijk 
te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude.

Verantwoordelijkheid van de onafhankelijke auditor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een onafhan-
kelijke conclusie te formuleren met betrekking tot de 
Informatie Over Het Onderzoeksobject, gebaseerd op 
de door ons uitgevoerde werkzaamheden en de verkre-
gen onderbouwende informatie.

We hebben onze werkzaamheden verricht in overeen-
stemming met de International Standard on Assurance 
Engagements 3000 (Herzien) “Assurance Engagements 
other than Audits or Reviews of Historical Financial Infor-
mation” (ISAE 3000), uitgegeven door de International 
Auditing and Assurance Standards Board. Deze stan-
daard schrijft voor dat we voldoen aan de ethische ver-
eisten en dat we de opdracht plannen en uitvoeren om 
een beperkte mate van zekerheid te verkrijgen of er 
niets onder onze aandacht is gekomen dat ons doet 
aannemen dat de informatie over de Informatie Over Het 
Onderzoeksobject in alle van materieel belang zijnde 
opzichten niet opgesteld zou zijn overeenkomstig de 
Criteria.

In een assurance opdracht met beperkte zekerheid 
hebben de uitgevoerde werkzaamheden een kleinere 
omvang dan het geval is bij een assurance opdracht met 
redelijke zekerheid. Dienovereenkomstig is het niveau 
van zekerheid verkregen in een assurance opdracht met 
beperkte zekerheid substantieel lager dan het niveau 
van zekerheid dat zou worden verkregen indien een 
assurance opdracht met redelijke zekerheid was uitge-
voerd. De keuze van de uitgevoerde werkzaamheden 
is afhankelijk van de door ons toegepaste oordeels-
vorming en van de inschatting van het risico op afwij-
kingen in de Informatie Over Het Onderzoeksobject 
overeenkomstig de Criteria. Het geheel van de door 
ons uitgevoerde werkzaamheden bestond onder meer 
uit de volgende procedures:
•  Het beoordelen en toetsen van het opzetten en 

het functioneren van de systemen en processen 
die gebruikt werden voor het verzamelen, het 
analyseren, het aggregeren en valideren van de 
gegevens, inclusief de gebruikte berekenings- en 
inschattingsmethodes voor de geselecteerde 
duurzaamheidsgegevens, aangegeven door 
middel van een vinkje (☑), van het Verslag voor 
het jaar afgesloten op 31 december 2021

•  Het interviewen van de verantwoordelijke 
personeelsleden inclusief bedrijfsbezoeken

• Het inspecteren van interne en externe documenten
•  Het uitvoeren van een analytische beoordeling 

van de gegevens en trends in de voor 
consolidatie ingediende informatie

•  Rekening houdend met de openbaarmaking 
en presentatie van de Informatie 
Over Het Onderzoeksobject

De scope van onze werkzaamheden is beperkt tot assu-
rance over de geselecteerde duurzaamheidsgegevens, 
aangegeven door middel van een vinkje (☑), van het 
Verslag voor het jaar afgesloten op 31 december 2021. 
Onze assurance strekt zich niet uit tot informatie met 
betrekking tot eerdere perioden of tot enige andere 
informatie die in het Verslag is opgenomen.

Onze onafhankelijkheid en kwaliteitscontrole

Wij hebben de wettelijke bepalingen inzake onafhanke-
lijkheid nageleefd, en meer bepaald de regels opgeno-
men in de artikelen 12, 13, 14, 16, 20, 28 en 29 van de Wet 
dd. 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van 
en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, evenals 
de onafhankelijkheids- en overige ethische voorschriften 
van de Code of Ethics for Professional Accountants zoals 
uitgevaardigd door het International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA Code) die is gestoeld op 
de fundamentele principes van integriteit, objectiviteit, 
professionele competentie en nodige zorgvuldigheid, 
confidentialiteit en professioneel gedrag.

Ons bedrijfsrevisorenkantoor past de International Stan-
dard on Quality Control 1 toe en onderhoudt een uit-
gebreid systeem van kwaliteitscontrole met inbegrip 
van gedocumenteerde beleidslijnen en procedures met 
betrekking tot ethische vereisten, professionele stan-
daarden, en van toepassing zijnde wettelijke en regle-
mentaire vereisten. 

Conclusie

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de 
verkregen bewijzen, is er geen aangelegenheid onder 
onze aandacht gekomen dat ons laat vermoeden dat de 
geselecteerde duurzaamheidsgegevens, aangegeven 
door middel van een vinkje (☑) opgenomen in uw 
Verslag voor het jaar afgesloten op 31 december 2021 
niet zijn opgesteld, in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, overeenkomstig de Criteria.

Andere ESG-gerelateerd informatie

De overige informatie omvat alle ESG-gerelateerde 
informatie in het Verslag anders dan de Informatie Over 
Het Onderzoeksobject en ons assurance-rapport. De 
bestuurders zijn verantwoordelijk voor de overige ESG-
gerelateerde informatie. Zoals hierboven uitgelegd, 
strekt onze assurance-conclusie zich niet uit tot de 
andere ESG-gerelateerde informatie en daarom geven 
we hierover geen enkele vorm van assurance. In 
verband met onze assurance van de Informatie Over 
Het Onderzoeksobject is het onze verantwoordelijkheid 
om de andere ESG-gerelateerde informatie te lezen en 
daarbij te overwegen of de andere ESG-gerelateerde 
informatie materieel inconsistent is met de Informatie 
Over Het Onderzoeksobject of onze kennis die is 
verkregen tijdens de assurance-opdracht, of anderszins 
een materiële onjuistheid van de feiten lijkt te bevatten. 
Als we een schijnbare materiële inconsistentie of 
materiële onjuistheid van de feiten vaststellen, zijn 
we verplicht om werkzaamheden uit te voeren om te 
concluderen of er een materiële onjuistheid is in de 
Informatie Over Het Onderzoeksobject of een materiële 
onjuistheid in de andere informatie, en om passende 
maatregelen te nemen in de omstandigheden.

Beperking van het gebruik en de verdeling  
van ons rapport 

Ons rapport is uitsluitend bedoeld voor gebruik door 
de Vennootschap, met betrekking tot het Verslag over 
het jaar afgesloten op 31 december 2021 en kan niet 
gebruikt worden voor andere doeleinden. Wij zijn niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor dit rapport of 
voor de door ons getrokken conclusies ten aanzien van 
enige derde partij.

Diegem, 7 april 2022
PwC Bedrijfsrevisoren BV 
Vertegenwoordigd door
Marc Daelman1

Bedrijfsrevisor

 1. Marc Daelman BV, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marc Daelman.
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Methodologie voor de berekening 
van de broeikasgasemissies
Toepassingsgebied en vestigingen
• Uitstoot uit toepassingsgebied 1 en 2
• Alle relevante emissiebronnen in onze activiteiten 

Definities
Toepassingsgebied 1 
1. CO2-bronnen
CO2-uitstoot uit gasverbruik: 
•  Stationaire verbranding: gasturbines, 

gasmotoren, ketels en verwarmingstoestellen 
in installaties van Fluxys Belgium

•  Verbruik van de kantoorgebouwen 
(maatschappelijke zetel en 
regionale exploitatiecentra)

• Affakkeling tijdens interventies
• Vloot (CNG-voertuigen)
CO2-uitstoot uit diesel- en benzineverbruik:
• Vloot
• Noodgenerator
2. CH4-bronnen
•  Pneumatische uitstoot: uitstoot van 

pneumatische regelsystemen
•  Vluchtige uitstoot: uitstoot als gevolg 

van dichtheidsproblemen op sommige 
uitrustingen (flenzen, leidinguitrusting, 
afsluiters, verbindingen, dichtingen)

•  Operationele uitstoot: uitstoot als gevolg 
van starten en stoppen van machines 
en van onvolledige verbranding

• Interventies: volume afgeblazen voor interventies
•  Incidenten: volume afgeblazen door 

noodonderbreking/-stopzetting of door 
schade aan leidingen door derden

Voor onze berekening gaan we ervan uit dat 
1 kg methaan 25 keer zoveel bijdraagt tot 
klimaatverandering als 1 kg CO2 (GWP100 = 25, 
volgens het vierde IPPC-verslag)

Veiligheids-, gezondheids- 
en milieubeleid  
Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) zijn een 
gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijk 
engagement van Fluxys en zijn werknemers. 
Transparantie en vertrouwen zijn essentieel  
om ons VGM-beleid waar te maken. 

Welzijn op het werk
•  Fluxys engageert zich om te investeren 

in gezondheid en veiligheid op het werk 
en in het voorkomen van incidenten 

•  Werknemers en aannemers hebben de 
individuele verantwoordelijkheid om dat 
engagement in hun acties na te komen

•  We verbeteren voortdurend om onze 
veiligheidscultuur te blijven versterken

Integriteit van onze installaties
•  We zorgen voor veilige, betrouwbare 

en duurzame activiteiten voor 
onze stakeholders

•  We beheren actief risico’s met een systeem 
voor kwaliteits- en veiligheidsbeheer

• We melden incidenten en leren uit ervaring

Engagement voor de 
klimaatdoelstellingen
•  We engageren ons om de energiedragers 

van de toekomst te vervoeren 
•  We investeren in de vermindering van 

onze uitstoot van broeikasgassen
• We verbeteren onze ecologische voetafdruk

Toepassingsgebied 2 
De CO2-voetafdruk van de opwekking van de 
aangekochte elektriciteit.  Zoals bepaald in het 
protocol voor de uitstoot van broeikasgassen 
(ghgprotocol.org) vinden de toepassingsgebied 
2-emissies fysiek plaats in de faciliteit waar de 
elektriciteit wordt opgewekt. Ons contract voor 
groene elektriciteit startte op 1 januari 2021. De 
emissies in toepassingsgebied 2 zijn gelijk aan nul.
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Onze governance
Het duurzaamheidsengagement van Fluxys Belgium 
maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie. Die 
strategie is de richtinggever in ons model om waar-
de te creëren voor diverse stakeholders in onze drie 
kapitaaldomeinen People, Planet en Prosperity, waarbij 
het domein Planet de engagementen voor de klimaat-
doelstellingen omvat. De raad van bestuur is als hoog-
ste orgaan verantwoordelijk voor de strategie en de 
bijsturing ervan. 

In de schoot van de raad van bestuur zijn een aantal 
adviserende organen opgericht die de Raad in zijn 
taken bijstaan: het strategisch adviescomité, het audit- 
en risicocomité, het corporate governance comité en 
het benoemings- en vergoedingscomité.

De raad van bestuur heeft het dagelijks bestuur van 
Fluxys Belgium overgedragen en bijzondere bevoegd-
heden toevertrouwd aan één van zijn leden die gede-
legeerd bestuurder wordt genoemd en tevens Chief 
Executive Officer (CEO) is van de onderneming. De 
gedelegeerd bestuurder is op zijn beurt bevoegd om 
bepaalde aspecten van het dagelijks bestuur of zijn 
specifieke bevoegdheden toe te vertrouwen aan een 
Management Team BE. 

Duurzaamheidsengagement
Fluxys Belgium geeft zijn strategie en duurzaamheid-
sengagement tastbare vorm in bedrijfsdoelstellingen 
die de domeinen Planet, Prosperity en People bestrij-
ken en die in de cyclus van het prestatiebeheer jaarlijks 
worden vertaald in persoonlijke doelstellingen. 

De prestatiegebonden verloning van de gedelegeerd 
bestuurder en CEO en van het Management Team 
BE ijkt zich op de realisatiegraad van de bedrijfs-
doelstellingen. De realisatiegraad wordt geëvalueerd 
door de raad van bestuur na advies van het benoe-
mings- en vergoedingscomité. De realisatiegraad van 
de doelstellingen is eveneens richtinggevend voor 
de prestatiegebonden verloning van de medewer-
kers bij Fluxys Belgium. Daarnaast omvat de huidi-
ge collectieve arbeidsovereenkomst CAO 90 voor 
de personeelsleden stimulansen die gericht zijn 
op onder meer de vermindering van de broeikas- 
gasemissies van Fluxys Belgium. 

Meer over de coporate governance van Fluxys 
Belgium in het hoofdstuk ‘Corporate governance 
verklaring’ vanaf p. 130.

Bedrijfsdoelstellingen

Management Team BE & Gedelegeerd bestuurder en CEO:
Peter Verhaeghe, Pascal De Buck, Arno Büx, Christian Leclercq
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• Claude Grégoire, voorzitter
• Daniël Termont, ondervoorzitter
•  Abdellah Achaoui
• Jos Ansoms
• Patrick Côté
• Valentine Delwart
• Anne Leclercq
• Koen Van den Heuvel
• Sandra Wauters
•  Andries Gryffroy, waarnemer 

met raadgevende stem
•  Tom Vanden Borre, vertegenwoordiger van de 

federale regering met raadgevende stem
•  Maxime Saliez, vertegenwoordiger van de 

federale regering met raadgevende stem 
Het secretariaat wordt verzorgd door Nicolas 
Daubies, Deputy Director Group General Counsel  
& Company Secretary.

Strategisch adviescomité

• Ludo Kelchtermans, voorzitter
• Sabine Colson
• Laurent Coppens
• Patrick Côté
• Cécile Flandre
• Anne Leclercq
• Sandra Wauters
Het secretariaat wordt verzorgd door  
Nicolas Daubies, Deputy Director Group General 
Counsel & Company Secretary.

Audit- en risicocomité

• Sabine Colson, voorzitter
• Laurent Coppens
• Valentine Delwart
• Sandra Gobert
• Roberte Kesteman
• Anne Leclercq
• Josly Piette
Het secretariaat wordt verzorgd door  
Nicolas Daubies, Deputy Director Group General 
Counsel & Company Secretary. 

Corporate governance comité

• Renaud Moens, voorzitter
• Valentine Delwart
• Cécile Flandre
• Sandra Gobert
• Roberte Kesteman
• Koen Van den Heuvel
• Geert Versnick
Het secretariaat wordt verzorgd  
door Anne Vander Schueren, Director  
Human Resources.

Benoemings- en vergoedingscomité

Gedelegeerd bestuurder en CEO  
• Pascal De Buck 

Management Team BE  
•  Arno Büx, lid van het Management Team 

BE en Chief Commercial Officer
•  Christian Leclercq, lid van het Management 

Team BE en Chief Financial Officer
•  Peter Verhaeghe, lid van het Management 

Team BE en Chief Technical Officer
Het secretariaat wordt verzorgd door  
Nicolas Daubies, Deputy Director Group General 
Counsel & Company Secretary. 

Gedelegeerd bestuurder en CEO  
en Management Team BE

Onze bestuursorganen op 30 maart 2022 

•  Daniël Termont, voorzitter van de raad 
van bestuur en ondervoorzitter van 
het strategisch adviescomité

•  Claude Grégoire, ondervoorzitter van 
de raad van bestuur en voorzitter van 
het strategisch adviescomité

• Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO 
•  Abdellah Achaoui
• Jos Ansoms
•  Sabine Colson*, voorzitter van het 

corporate governance comité
• Laurent Coppens
• Patrick Côté
• Valentine Delwart*
• Cécile Flandre*
• Sandra Gobert*
• Andries Gryffroy

•  Ludo Kelchtermans, voorzitter van 
het audit- en risicocomité

• Roberte Kesteman*
• Anne Leclercq*
•  Renaud Moens, voorzitter van het 

benoemings- en vergoedingscomité
• Josly Piette
• Koen Van den Heuvel
• Geert Versnick
• Sandra Wauters*
•  Tom Vanden Borre, vertegenwoordiger van de 

federale regering met raadgevende stem
•  Maxime Saliez, vertegenwoordiger van de 

federale regering met raadgevende stem
Het secretariaat wordt verzorgd door  
Nicolas Daubies, Deputy Director Group General 
Counsel & Company Secretary.

Raad van bestuur

*Onafhankelijk bestuurder in de zin van de gaswet en volgens de Belgische Corporate Governance Code
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Fluxys Belgium werkt met een risicobeheersysteem 
gebaseerd op ISO 31000. Het doel is om maximale 
duurzame waarde toe te voegen aan de activiteiten 
van de organisatie. Daartoe brengen we in kaart wat 
de mogelijke gevolgen van onzekerheid zijn – zowel 
positieve als negatieve – die een impact hebben op 
de organisatie. Het risicobeheer is geïntegreerd in de 
strategie, de bedrijfsbeslissingen en de activiteiten van 
de onderneming. 

Geïntegreerd risicobeheer
Al onze departementen identif iceren, analyseren, 
evalueren hun risico’s en geven aan hoe de risico’s 
beheerd worden. Samen met de directie brengen ze 
de  belangrijkste risico’s, de controles en mitigerende 
maatregelen in kaart. Het audit- en risicocomité onder-
zoekt jaarlijks het geheel van de belangrijkste risico’s, 
controles en mitigerende maatregelen.

Het departement Risk coördineert en ondersteunt het 
ondernemingsbrede risicoproces met een systema-
tische aanpak. Dit systeem wordt door het audit- en 
risicocomité goedgekeurd. 

Het proces van risico-analyse bekijkt de financiële 
impact en de impact op veiligheid, bevoorradingsze-
kerheid, duurzaamheid, klimaat en reputatie. De risi-
co-analyses gebeuren op korte, middellange en lange 
termijn. Per kwartaal worden de belangrijkste risico’s 
opgevolgd. 

Actoren in het procesOns proces van 
risicobeheer 

Eerste lijn Tweede lijn Derde lijn

•  De controlefuncties in eerste 
lijn zijn de departementen zelf. 

•  De departementen zijn 
verantwoordelijk voor hun risico’s 
en zorgen voor de effectieve 
controles en maatregelen.

•  De controlefuncties in tweede 
lijn zijn de medewerkers Risk, 
de medewerkers Compliance, 
en (voor bepaalde zaken) 
de departementen Finance, 
Veiligheid, Gezondheid en 
Milieu, en ICT-beveiliging. 

•  Zij geven richtlijnen aan de 
controlefuncties in eerste 
lijn over het risicobeheer, de 
naleving van de regelgeving, 
richtlijnen en interne regels, 
de budgetopvolging en de 
beveiliging van het personeel, 
de installaties, de ICT-
systemen en de informatie.

•  Als onafhankelijke controlefunctie 
in derde lijn staat Interne 
Audit in voor de controle 
van de bedrijfsprocessen. 

•  Interne Audit voert risico-
gebaseerde audits uit om de 
effectiviteit en de efficiëntie 
op te volgen van het interne 
controlesysteem en van de 
processen. Het departement 
voert ook compliance audits 
uit om te verzekeren dat 
richtlijnen en processen 
consistent worden toegepast.

Het interne controlemodel om onze risico’s te beheren 
en controles uit te voeren is het zogenoemde 3 lines 
model. 

Proces van interne controle
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Sinds 3 maart 2011 wordt de Europese aardgasmarkt 
geregeld door het derde Europese wetgevend pakket 
inzake energie: 
•  De richtlijn 2009/73/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas en houdende intrekking 
van richtlijn 2003/55/EG (de 3e Gasrichtlijn); 

•  De verordening (EG) nr. 715/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 
2009 betreffende de voorwaarden voor 

de toegang tot aardgastransportnetten 
en tot intrekking van verordening (EG) 
nr. 1775/2005 (2e Gasverordening); 

•  De verordening (EG) nr. 713/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 tot oprichting van een 
Agentschap voor de samenwerking tussen 
energieregulatoren (ACER-Verordening).

Europa

In het huidige wettelijk en reglementair kader wordt een 
gereguleerd stelsel toegepast op het vervoer (binnen-
lands vervoer en grens-tot-grensvervoer), de opslag 
van aardgas en op de activiteiten van de LNG-terminal. 
Zoals de Europese wetgeving het vereist, wordt de Bel-
gische markt door onafhankelijke regulatoren bewaakt 
en gecontroleerd. De toezichthouder voor de geregu-
leerde activiteiten van de groep Fluxys Belgium is de 
federale regulator, de Commissie voor de Regulering 
van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Wetgeving
De Gaswet vormt de algemene basis van het geregu-
leerd kader en bevat de belangrijkste principes die van 
toepassing zijn op de activiteiten van Fluxys Belgium 
en Fluxys LNG als beheerders van het vervoersnet, de 
installaties voor opslag van aardgas en de LNG-termi-
nallinginstallaties.

 Het derde pakket wetgevende maatregelen, in het bij-
zonder de richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 juli 2009 over gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor aardgas, werd omgezet in 
Belgische wetgeving (wet van 8 januari 2012 die de 
Gaswet wijzigt met ingang op 21 januari 2012): 
•  De wetgeving voorziet in een procedure 

voor certificering van de beheerders van het 
vervoersnet, de installaties voor opslag van 
aardgas en de LNG-terminallinginstallaties. Het 
doel van die certificering is de naleving te verifiëren 
van de ontvlechtingsvereisten van de beheerders  

ten opzichte van de energieleveranciers  
of –producenten (ownership unbundling).  
Op 27 september 2012 heeft de CREG 
Fluxys Belgium gecertificeerd als vervoers-
systeembeheerder die volledig gescheiden werkt 
van aardgasleveranciers en -producenten. 

•  Bovenop de procedure voor certificering blijft de 
benoemingsprocedure van de beheerders van 
het vervoersnet, de installaties voor opslag van 
aardgas en de LNG-terminallinginstallaties door 
ministeriële besluiten ongewijzigd bestaan. Zo is 
Fluxys Belgium op 23 februari 2010 aangewezen 
als beheerder van het aardgasvervoersnet en 
van de opslaginstallatie voor aardgas, en Fluxys 
LNG als beheerder van de LNG-installatie. 

•  De CREG heeft ook de bevoegdheid om de 
methodologie te ontwikkelen voor de vervoers-, 
opslag- en LNG-terminalling tarieven, na daarvoor 
een publieke consultatie te hebben uitgevoerd. 
De tariefvoorstellen van de beheerders moeten 
door de CREG goedgekeurd worden.

België

Wettelijk en 
regulerend kader 
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Tariefbepaling
Algemeen
De besluiten tot vaststelling van de tariefmethodologie 
voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor 
aardgas en de LNG-installatie werden door de CREG 
goedgekeurd op 28 juni 2018. Die methodologie bevat 
de regels die de netbeheerders dienen na te leven 
bij de voorbereiding, de berekening en de indiening 
van tarieven voor de periode 2020-2023 en die de 
regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze 
tariefvoorstellen.

Het tariefvoorstel 2020-2023 voor de transport-gere-
lateerde diensten, dat Fluxys Belgium op basis van die 
methodologie en de netwerkcode met betrekking tot 
de tarieven (TAR-NC)2 op 21 december 2018 indiende, 
werd aangepast en een aangepaste versie werd uit-
eindelijk door de CREG goedgekeurd op 7 mei 2019. 
De goedgekeurde tarieven gelden voor een periode 
van vier jaar, behoudens een herziening omwille van 
een evolutie van de gereguleerde activa en passiva, 
afwijkend van wat ingeschat werd voor deze tarifaire 
periode.

Het tariefvoorstel 2020-2023 voor de opslag, werd 
goedgekeurd door de CREG op 20 december 2019. 
Een gewijzigd tariefvoorstel dat voorziet in een tarief-
verlaging is op 1 juli 2021 goedgekeurd.

Het laatste geactualiseerde tariefvoorstel voor de ter-
minaling gerelateerde diensten werd door de CREG 
goedgekeurd op 2 december 2021. Dit tariefvoorstel 
heeft het mogelijk gemaakt om een gereguleerd tarief 
te introduceren voor de nieuwe diensten van bio-LNG 
liquefactie, en om het tarief te bevestigen van de virtu-
ele liquefactiedienst die hernoemd werd tot backhaul 
liquefactie. 

2. Een Tariefnetwerkcode (TAR-NC) werd aangenomen bij Verordening (EU) nr. 2017/460 van de Europese Commissie op 16 maart 2017. Deze streeft 
naar een harmonisering van de tariefmethodologieën voor gasvervoer in Europa en stelt uiteenlopende vereisten met betrekking tot publicatie van 
gegevens en overleg over tarieven.

Principes
De tarieven dienen de geschatte toegelaten kosten 
te dekken die nodig zijn om efficiënt de gereguleer-
de diensten te kunnen verzekeren. De basis voor de 
berekening van de geschatte toegelaten kosten is de 
boekhouding volgens de Belgische boekhoudkundige 
regels (Belgian GAAP). De geschatte toegelaten kosten 
omvatten de bedrijfskosten, de financiële lasten en het 
gereguleerde rendement. 

Bedrijfskosten. De bedrijfskosten zijn onderverdeeld in: 
•  beheersbare kosten, waarvoor efficiëntiewinsten 

of -verliezen verdeeld worden tussen Fluxys 
Belgium (stijging of daling van de toegelaten 
winst) en de regulatoire activa of verplichtingen 
(stijging of daling van de toekomstige tarieven) 
op basis van een degressief systeem, 

•  niet-beheersbare kosten, waarvoor 
afwijkingen ten opzichte van de geschatte 
waarde volledig worden toegerekend aan 
de regulatoire activa of verplichtingen.

Op die manier wordt Fluxys Belgium aangemoedigd 
om zijn activiteiten op de meest efficiënte wijze uit te 
voeren. Elke besparing ten opzichte van het geschatte 
en toegestane budget voor beheersbare kosten heeft 
een positieve invloed op de brutowinst voor belastin-
gen. Omgekeerd beïnvloedt elke budgetoverschrijding 
de winst in negatieve zin.

Volgende kosten worden als niet beheersbare kosten 
beschouwd: afschrijvingen, kosten met betrekking tot 
andere gereguleerde activiteiten, subsidies, belastin-
gen, taksen en de kosten die betrekking hebben op de 
aankoop van commodity producten voor de werking 
van het net. 

De personeelslasten, beroepskosten en de diensten en 
diverse goederen behoren tot de beheersbare kosten. 

Financiële lasten. De financiële lasten betreffen de 
netto financiële kosten, dus na aftrek van de financi-
ele opbrengsten. Alle werkelijke en redelijke financie-
ringskosten in verband met schuldfinanciering van de 
gereguleerde activiteiten zijn bijgevolg inbegrepen in 
de tarieven. 

Gereguleerd rendement. Het gereguleerde rendement 
is het door de regulering toegestane rendement op 
het eigen vermogen dat werd geïnvesteerd. Het wordt 
berekend op basis van een vergoedingspercentage op 
de gemiddelde jaarlijkse waarde van het gereguleerd 
actief (gemiddelde Regulated Asset Base - RAB). Die 
RAB, gebaseerd op de rekeningen naar Belgische 
boekhoudnormen, varieert van jaar tot jaar rekening 
houdend met nieuwe investeringen, uitgebruiknemin-
gen, toegestane afschrijvingen en wijzigingen in het 
bedrijfskapitaal. 

Het vergoedingspercentage bestaat uit 2 componen-
ten, bepaald door het niveau van de verhouding eigen 
vermogen tegenover de RAB (=S-factor).
1.   Voor het gedeelte eigen vermogen tot en met 

40% van de RAB geldt: gemiddelde RAB in jaar 
n x S3 x [(OLO n) + (ß x risicopremie)] x (1+α)

  Het vergoedingspercentage (in %) zoals vastgesteld 
door de CREG voor het jaar ‘n’ is gelijk aan de som 
van de risicoloze rentevoet (op basis van Belgische 
lineaire obligaties (OLO) op 10 jaar) en een premie 
voor het risico van de aandelenmarkt, gewogen 
door de toepasselijke bètafactor. De financiële 
referentieverhouding van 40% wordt toegepast op 
de gemiddelde waarde van het gereguleerd actief 
(RAB) om het referentievermogen te berekenen. 

  Daarbij zijn:
 –  OLO n = voor jaar n, de risicoloze rentevoet 

voor de tarifaire periode 2020-2023, 
vastgelegd op 2,40%, gebaseerd op de 
Belgische lineaire obligaties (OLO) op 10 jaar.

 –  ß (risico van de netbeheerder ten opzichte van 
het globaal marktrisico) = 0,65 voor transport; 
0,78 voor opslag en terminalling

 – risicopremie = 3,5%
 –  α (illiquiditeitspremie) = 20% voor 

transport, opslag en terminalling.

3. Geplafonneerd op 40%

2.  Voor het gedeelte van het eigen vermogen 
dat de 40% overschrijdt: gemiddelde RAB in jaar n 
x (S – 40%) x (OLO n + 70 basispunten)

  De CREG stimuleert een verhouding tussen het 
eigen vermogen en het gereguleerd actief die 
zo dicht mogelijk bij 40% ligt. Bijgevolg wordt het 
deel van het referentievermogen dat 40% van het 
gereguleerd actief overschrijdt, vergoed tegen 
een tarief, vastgelegd op 2,40% op basis van 
de risicoloze rentevoet voor de tarifaire periode 
2020-2023, gebaseerd op de Belgische lineaire 
obligaties (OLO) op 10 jaar en een premie van 
70 basispunten.

Daarnaast voorziet de methodologie in een specifiek 
niveau van billijke marge voor nieuwe installaties of 
installatie-uitbreidingen ter bevordering van de bevoor-
radingszekerheid of voor nieuwe installaties of de uit-
breidingen van opslag- of LNG-installaties. De vergoe-
ding van de LNG-installaties combineert een “RAB x 
WACC” formule op de initiële en vervangingsinvesterin-
gen van de terminal met een IRR-formule (Internal Rate 
of Return) op de uitbreidingsinvesteringen die worden 
uitgevoerd sinds 2004. De CREG legt een maximale 
IRR vast per investering die Fluxys LNG niet mag over-
schrijden om de aantrekkelijkheid en de competitiviteit 
van de LNG-terminal te verzekeren.

De principes van het IRR-model werden voor Fluxys LNG 
goedgekeurd door de CREG voor uitbreidingsinveste-
ringen en bevestigd in haar daaropvolgende besluiten. 

Tenslotte kunnen, naast de stimulans ter beheersing 
van de kosten, ook andere stimuli toegestaan worden 
aan de netwerkbeheerder, teneinde deze te stimuleren 
om:
•  De marktintegratie en de 

bevoorradingszekerheid te ondersteunen,
• Zijn performantie te verhogen;
•  De nodige onderzoek- en 

ontwikkeling uit te voeren;
• Een actieve rol te spelen in de energie-transitie;
•  De kwaliteit van zijn diensten te verhogen en om 

bijkomende verkoop van capactiteit te stimuleren.
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Jaarlijkse afrekening
Elk jaar wordt een afrekening gemaakt waarbij de 
geschatte waarden worden vergeleken met de realiteit. 
Die verschillen, met uitzondering van stimuli ten voor-
dele of ten laste van de marge, worden geboekt op een 
regulatoir actief of verplichting tijdens het jaar waarin 
ze zich voordoen. Een en ander is van toepassing op 
de verschillende elementen van de tariefberekening: 
•  de geschatte verkoopvolumes gebruikt 

voor het bepalen van het eenheidstarief, 
• de bedrijfskosten, 
• de financiële lasten, 
• het gereguleerde rendement. 
Op die manier ontstaat een regulatoire schuld (indien 
bijvoorbeeld de reëel verkochte capaciteiten de 
schattingen overtreffen of indien de bedrijfskosten, de 
financiële lasten of het gereguleerde rendement lager 
zijn dan verwacht) of een regulatoire vordering in het 
omgekeerde geval. 

Die regulatoire verplichtingen of vorderingen worden 
conform de tarifaire methodologie in rekening geno-
men voor de tariefzetting van de volgende regulatoire 
periodes. 

Bij de uitwerking van het nieuwe tariefvoorstel 2020-
2023, heeft de beheerder van het gasnetwerk een ver-
wachte evolutie van de regularisatie rekening bepaald 
voor de tarifaire periode 2020-2023. Deze evolutie 
omvat een verwachte daling van de regularisatie reke-
ning tot maximum 100 miljoen € tegen eind 2023.

Indien de evolutie van de regularisatierekening tijdens 
deze periode op materiële wijze van de verwachte evo-
lutie zou verschillen, zowel in positieve als in negatieve 
zin, zal deze afwijking een correctie van de tarieven 
voor het gas transport netwerk tot gevolg hebben.

Nalevingscoördinator
De gedragscode bepaalt dat de netbeheerder een 
nalevingscoördinator aanstelt in het kader van de ver-
bintenissen die de netbeheerder aangaat op vlak van 
niet-discriminerende toegang tot het net. Fluxys Belgi-
um heeft een nalevingscoördinator aangesteld. In 2015 
heeft de nalevingscoördinator een verbintenissenpro-
gramma opgesteld met de concrete uitwerking van de 
gedragsregels die door de personeelsleden moeten 
worden nageleefd in verband met niet-discriminatie, 
transparantie en de behandeling van vertrouwelijke 
informatie. De raad van bestuur en het management 
van Fluxys Belgium hebben het verbintenissenpro-
gramma goedgekeurd. 

Jaarlijks wordt zowel voor Fluxys Belgium als voor 
Fluxys LNG een verslag opgesteld over de naleving 
van het programma en de resultaten worden gepubli-
ceerd op de website van Fluxys Belgium.

Gedragscode
De gedragscode bepaalt de voorwaarden voor toe-
gang tot de aardgasinfrastructuur. Die voorwaarden zijn 
een geheel van operationele en commerciële regels 
die het kader vastleggen waarin Fluxys Belgium en 
Fluxys LNG contracten afsluiten met de gebruikers van 
de vervoers-, opslag- en LNG-infrastructuur. 

Een eerste gedragscode werd vastgelegd door het 
Koninklijk Besluit van 4 april 2003. Vanaf 2006 werden 
verschillende marktbevragingen georganiseerd door 
de CREG over de evolutie van die code. Op 15 januari 
2011 werd het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 
over een nieuwe gedragscode van kracht. 

Die gedragscode bepaalt dat de beheerders (voor 
vervoer, opslag en LNG-terminalling) een reeks docu-
menten moeten opstellen die aan de goedkeuring van 
de CREG worden onderworpen: het toegangsregle-
ment, het dienstenprogramma, de standaardcontracten 
en de aansluitingscontracten. Bij het opstellen van 
die documenten worden de betrokken netgebruikers 
geraadpleegd opdat de aangeboden diensten zo goed 
mogelijk aansluiten bij de marktbehoeften. Pas na die 
raadpleging kunnen de documenten aan de CREG 
worden voorgelegd ter goedkeuring
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