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# wemakethemove

Onze infrastructuur is de brug naar de 
toekomst. Met waterstof en de andere 

molecules van morgen. Volop uitdagingen, 
volop kansen. We openen nieuwe opties voor 

de samenleving. En voor onze eigen activiteiten: 
stevig op koers naar klimaatneutraliteit.  

Planet
#wemakethemove
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We zijn volop aan de slag om mee te bouwen aan een 
klimaatneutraal energiesysteem. Ons engagement voor 
de klimaatdoelstellingen maakt integraal deel uit van 
ons Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid: 
•  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 

Onze aanpakKlimaatneutraal stevig 
in het vizier

De samenleving decarboniseren is een gigantische 
uitdaging. Het vraagt om keuzes. Met Fluxys 
Belgium hebben we knopen doorgehakt.  
We werken op alle fronten om de molecules  
van morgen te kunnen vervoeren. Tegelijk maken 
we onze eigen infrastructuur klimaatneutraal.

 Naar de markt gaan met concrete 
voorstellen voor waterstof- en  
CO2-infrastructuur met open toegang  
in verschillende industriële clusters in 
België 
 LNG en bio-LNG ruimer ingang doen 
vinden als alternatieve brandstof in 
vervoer en scheepvaart 
 Ons Go for Net 0 project om de eigen 
broeikasgasemissies tegen 2025 
te halveren in vergelijking met het 
referentiejaar 2017. Voor volledige 
klimaatneutraliteit mikken we op 2035

Onze focus in 2021

10
Voorstellen voor waterstof- 
en CO2-infrastructuur 
met open toegang in 
verschillende industriële 
clusters in België

Stabiel
Broeikasgas-intensiteit 
vervoer en opslag 
(t.o.v 2020) 
zie p. 78 
-7% t.o.v 2017

-27%
Broeikasgas-intensiteit 
LNG-terminalling
(t.o.v 2020) 
zie p. 78 
+2,6% t.o.v 2017
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De molecules voor een 
koolstofneutrale toekomst 
vervoeren

Beleidsaanpak
Fluxys Belgium speelt een sleutelrol in een vlotte ener-
gietransitie naar een koolstofneutrale samenleving. We 
brengen alles in gereedheid om ons net in lijn met de 
marktbehoeften om te bouwen tot een meervoudig 
systeem waarin we naast aardgas en biomethaan ook 
waterstof, CO2 of andere moleculen vervoeren. Tegelijk 
ondersteunen we de ontwikkeling van de biomethaan-
markt en zetten we de schouders onder de markt voor 
LNG en bio-LNG in vrachtvervoer en de scheepvaart 
waarmee al onmiddellijk klimaatwinst wordt geboekt. 

Gerelateerde risico’s  
en opportuniteiten
Risico
Dalende aardgasvraag door de energietransitie: risico 
dat een gedeelte van de infrastructuur van Fluxys Belgium 
niet langer kan worden gevaloriseerd.

Maatregelen
•  Investeringsplanning met projecten 

om de infrastructuur stapsgewijs te 
herconfigureren als onderdeel van een 
koolstofneutraal energiesysteem (zie 
ook ‘Opportuniteit’ in deze tabel) 

•  Elke nieuwe aansluiting op het net is 
klaar voor waterstof vanaf 2023

•  Faciliteren van de ontwikkeling van de 
biomethaanmarkt en de instroom van 
biomethaan in het bestaande net 

•  Het gebruik van biomethaan, LNG en  
bio-LNG als alternatieve brandstof voor vervoer 
en scheepvaart mee helpen ontwikkelen

Opportuniteit
Nieuwe activiteiten ontwikkelen om vooruit te gaan met 
de energietransitie: in vergelijking met nieuwe infra-
structuur is de ombouw van bestaande aardgasinfra-
structuur een kostenefficiënte oplossing om de mole-
cules voor een koolstofneutrale toekomst te vervoeren.

Acties
Investeringsplanning met projecten om het bestaande 
net stapsgewijs te herconfigureren als onderdeel van 
een koolstofneutraal energiesysteem.
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Eerste infrastructuur in 2026 
Onze aanpak om in België te voorzien in de nodige 
waterstof- en CO2-infrastructuur krijgt vorm in samen-
werking met onze klanten, de overheden, aangrenzen-
de operatoren in de buurlanden, de distributienetbe-
heerders en andere stakeholders. 

De opzet is om in lijn met de marktbehoeften infrastruc-
tuur te ontwikkelen vanuit industriële clusters, verbindin-
gen te maken tussen die clusters en met buurlanden. 
Zo leggen we de basis om de rol van België als ener-
giedraaischijf in Noordwest-Europa duurzaam door te 
starten met de molecules van morgen.

Bouwen aan de waterstof- en 
CO2-infrastructuur voor België
Onze infrastructuur duurzaam inzetten 
voor de energietransitie
Fluxys Belgium staat met zijn strategie voor de ener-
gietransitie klaar om zijn infrastructuur duurzaam in te 
zetten als sleutelinstrument om de koolstofneutrale 
samenleving mee te helpen waarmaken. Onze aanpak 
ligt volledig in lijn met de waterstofstrategie van de 
Europese Commissie en de Belgische federale regering 
en de klimaataanpak in de gewesten.

Rekening houdend met de evoluties in het wettelijk en 
regulatoir kader willen we onze infrastructuur omvor-
men en uitbouwen tot een meervoudig systeem. In 
dat systeem vervoeren we in lijn met de wijzigende 
marktbehoeften naast aardgas en biomethaan in toe-
nemende mate ook waterstof, CO2 of andere moleculen 
die nodig zijn om van de energietransitie een succes 
te maken. 

De indicatieve investeringsplanning 
van Fluxys Belgium voor de periode 
2022-2031 vertegenwoordigt in zijn 
geheel investeringen ten bedrage 
van ruim 1,5 miljard euro. De beoogde 
investeringen voor de ontwikkeling van 
de waterstof- en CO2-infrastructuur en 
andere investeringen met het oog op 
de energietransitie worden geraamd  
op circa 60% van dat totaal.

60%

Gasinfrastructuur kan diverse soorten moleculen vervoeren, net zoals in elektriciteitsinfrastructuur elektronen 
circuleren uit productie met zowel wind, zon, aardgas, nucleair en steenkool. 

Begin 2021 lanceerde Fluxys Belgium een gezamenlijk 
commercieel proces voor de ontwikkeling van water-
stof- en CO2-infrastructuur in België. De daaropvolgende 
informatieve raadpleging bij mogelijke gebruikers en 
industriële spelers bracht duidelijk in kaart hoe de markt-
behoeften geografisch en in de tijd kunnen evolueren.

Eind 2021 en begin 2022 zijn we teruggegaan naar de 
markt. We deden concrete voorstellen voor waterstof- 
en CO2-infrastructuur met open toegang in verschillen-
de industriële clusters. De respons van de markt geeft 
richting aan de aanleg van nieuwe leidingen en het 
herbestemmen van bestaande infrastructuur. Op die 
manier kan Fluxys tegen midden 2026 zorgen voor 
eerste waterstof- en/of CO2-infrastructuur in België.  
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European Hydrogen Backbone initiative 2021, 
supported by Guidehouse

 H2 pipelines by conversion of existing natural gas pipelines (repurposed)
 Newly constructed H2 pipelines
 Export/Import H2 pipelines (repurposed)
 Subsea H2 pipelines (repurposed or new)

  Countries within scope of study
  Countries beyond scope of study

  Potential H2 storage: Salt cavern
  Potential H2 storage: Aquifer
  Potential H2 storage: Depleted field
  2 production 
  City, for orientation purposes 

Figure 4

Mature European Hydrogen 
Backbone can be created by 

2040 

12 / EXTENDING THE EUROPEAN HYDROGEN BACKBONE
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Voor de waterstof- en CO2-ruggengraat 
hergebruiken we zo veel mogelijk  
de bestaande infrastructuur.  
Naast het circulaire aspect betekent  
het een aanzienlijke besparing van tijd, 
ruimte en middelen.

Tijd, ruimte en geld sparen

Infrastructuur voor het vervoer van  
waterstof en CO2: dubbele oplossing 
Ongeveer 40% van de CO2-uitstoot in België is afkom-
stig van energieverbruik of proces-emissies in de 
industrie. De omvorming van onze infrastructuur biedt 
een kostenefficiënte oplossing om de CO2-uitstoot van 
de industrie te verlagen en zo een belangrijke bijdrage 
te leveren tot de klimaatdoelstellingen.

Industriële processen waarvoor 
elektriciteit geen optie is
Een scala aan industriële processen vergt hoge tem-
peraturen en daarvoor is (hernieuwbare) elektriciteit 
geen optie. Als we die industrieën koppelen aan water-
stofbronnen geeft hen dat de mogelijkheid om over te 
schakelen naar een koolstofneutraal alternatief. Het-
zelfde geldt voor industrieën die koolstofintensieve 
grondstoffen gebruiken.

België: uitsplitsing van de CO2-uitstoot
(in miljoen ton - bron: klimaat.be)

   Industrie 
    Transport
    Huishoudelijke verwarming 
   Elektriciteitsproductie
   Andere
    Procesemissies 
    Energieverbruik

Ingebed in Europese waterstof-
ruggengraat 
Andere gasvervoersnetbeheerders in de buurlanden 
zitten eveneens in een proces om waterstof-infra-
structuur te ontwikkelen. In die beweging zien we de 
waterstof-infrastructuur in België zich in een Europese 
backbone integreren en leggen we in internationaal 
perspectief de basis om onze rol van energiedraaischijf 
in het centrum van Noordwest-Europa duurzaam te 
bestendigen en te versterken.

We werken in die optiek sedert 2020 samen met andere 
energie-infrastructuurbedrijven binnen het European 
Hydrogen Backbone initiatief. Het initiatief is intussen 
uitgegroeid tot een gezamenlijke aanpak om een spe-

cifieke waterstof-infrastructuur te ontwikkelen in 27 Euro-
pese landen. In 2021 breidde het initiatief uit naar een 
netwerk van 40.000 km leidingen tegen 2040 dat voor 
een belangrijk gedeelte bestaat uit hergebruikte infra-
structuur die vandaag aardgas vervoert.

39,1
4,7

8,5

22,1

26,0

16

84

Industriële processen die CO2 produceren 
Afvang en gebruik of opslag van CO2 wordt beschouwd 
als een essentiële technologie om de CO2-uitstoot 
te verlagen en clusters te creëren voor het circulaire 
hergebruik van CO2 in de productie van bijvoorbeeld 
koolstofneutrale biobrandstoffen. De technologie is 
in het bijzonder van belang voor moeilijk te decarbo-
niseren sectoren met industriële processen die CO2 
produceren. Een sleutelcomponent van die oplossing 
is de beschikbaarheid van vervoer van afgevangen CO2 
naar bestemmingen van hergebruik of opslag. 

European Hydrogen Backbone 
initiative 2021, supported by 
Guidehouse
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Fluxys Belgium voert met verschillende academische 
instellingen en partners onderzoek naar de modalitei-
ten om in zijn infrastructuur waterstof en CO2 te ver-
voeren. Zo maken we ons klaar voor de molecules van 
morgen.

HyFit en Hysource
Twee universitaire projecten die de invloed onderzoe-
ken van waterstof op pijpleidingstalen en -lassen.

PIPELHYNE
Programma met GRTgaz, National Grid en Engie om ver-
schillende staalsoorten te testen op hun gevoeligheid 
voor waterstof. 

Ondergrondse opslag 
Op onze site voor ondergrondse opslag in Loenhout 
onderzoeken we de modaliteiten voor de opslag van 
waterstof. In 2021 werd technisch de injectie van water-
stof voor ondergrondse opslag voorbereid en we ver-
wachten in 2022 de eerste tests te kunnen doen.

Onze infrastructuur optimaal hergebruiken: 
meten is weten  

Andere onderzoekpistes 
Fluxys Belgium brengt met universiteiten aanvullend 
onderzoek in kaart om de ontwikkeling van waterstof- 
en CO2-infrastructuur te ondersteunen. Ander mogelijk 
onderzoek omvat bijkomende oplossingen om Fluxys 
te helpen klimaatneutraal te worden in zijn eigen acti-
viteiten.

FutureGrid waterstof-testfaciliteit 
Fluxys Belgium werkt samen met zijn evenknie in het 
Verenigd Koninkrijk National Grid en de Noord-Engelse 
distributienetbeheerder Northern Gas Networks aan de 
ontwikkeling van een waterstoftestfaciliteit. De opzet 
is om in diverse domeinen het vervoer van waterstof 
in reële omstandigheden te testen. Dat gebeurt in een 
mininetwerk van aardgasinfrastructuur die afgeschei-
den is van het bestaande net. 

De testen beginnen in 2022 en vormen een belangrijke 
aanvulling op ons eigen onderzoek naar het hergebruik 
van bestaande infrastructuur voor waterstof. Bij de test-
faciliteit zijn ook expertgroep DNV en de universiteiten 
van Durham en Edinburgh betrokken. 

Ook onderzoek naar  
optimale samenwerking  

gas- en elektriciteitsnetten 
De rol van gas in koolstofarme context:

Universitair project over de rol van hernieuwbare 
gassen in de energietransitie. Het onderzoek 
werkt in die optiek een energiesysteemmodel 

uit ter ondersteuning van een beleid voor 
hernieuwbare energie dat steun voor 

hernieuwbare elektriciteit combineert met  
steun voor hernieuwbaar gas.  

Interacties tussen energienetten: 
Universitair onderzoek naar de interacties 

tussen verschillende energienetten. De opzet 
is om voor het Belgische energiesysteem een 

simulatiemodel te hebben dat elektriciteit, 
waterstof en aardgas integreert.



Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen
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Binnen de moedergroep Fluxys wordt met een waaier 
van partners en in diverse projecten de krachten gebun-
deld om waterstof als koolstofneutrale energiedrager 
en ketens voor afvang en hergebruik/opslag van CO2 
hun plaats te doen vinden in het energiesysteem en het 
economische weefsel. 

Invoer van waterstof 
Cruciaal in de levensvatbaarheid van een waterstofeco-
nomie is het opwekken van voldoende hernieuwbare 
elektriciteit voor de productie van groene waterstof. 
Het potentieel in België voor de productie van her-
nieuwbare elektriciteit als bron van groene waterstof is 
in de huidige omstandigheden echter beperkt. 

Een alternatief is onder meer blauwe waterstof: water-
stof geproduceerd uit aardgas en waarbij de vrijko-
mende CO2 wordt afgevangen en opgeslagen of her-
gebruikt. Met beschikbare technologie kan meer dan 
95% van de vrijkomende CO2 worden afgevangen en 
er zijn ook andere technologieën zoals pyrolyse in volle 
ontwikkeling om koolstofarme waterstof te produceren.

Ook de invoer van koolstofneutrale waterstof  is een 
belangrijke piste als de waterstofeconomie zich doorzet. 
DEME, ENGIE, EXMAR, Fluxys, de haven van Antwerpen, 

de haven van Zeebrugge en WaterstofNet bundelen in 
die optiek de krachten in de Waterstofimportcoalitie. De 
partners deden een grootschalige industriële studie naar 
de financiële, technische en regelgevende aspecten van 
de volledige waterstofimportketen (van productie in het 
buitenland tot levering via schepen en pijpleidingen naar 
en de distributie ervan in België). 

De conclusie is dat waterstofimport haalbaar is en kos-
tencompetitief. Daarmee is de basis gelegd voor con-
crete vervolgstappen, met onder andere pilootprojecten 
voor de aanvoer van groene moleculen uit landen waar 
wind en zon in overvloed beschikbaar zijn. 

De waterstofimportcoalitie wordt ondersteund door 
Flux50 en ontving financiële steun van het Vlaams 
Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Andere projecten voor de ontwikkeling 
van de markt voor de molecules van morgen 

Waterstofpanelen 
Onderzoekers van de KU Leuven hebben baanbre-
kende waterstofpanelen ontwikkeld die aan hoog 
rendement groene waterstof produceren uit zon en 
waterdamp uit de lucht. Een aantal van die panelen 
staat op het groendak van het Fluxys-laboratorium in 
Anderlecht. Opzet: de handen in elkaar slaan om een 
jaar lang uitvoerige testen te doen. 

De metingen en analyses in het Fluxys-laboratorium 
zullen tonen welke variaties in het productieprofiel 
en de samenstelling van de waterstof optreden naar 
gelang van de oriëntatie van de panelen, de weersom-
standigheden, het moment van de dag en de seizoe-
nen. Met die gegevens kunnen de onderzoekers van 
de KU Leuven de technologie verder verfijnen.

H2GridLab 
H2GridLab is een initiatief om op de site van distribu-
tienetbeheerder Sibelga in Anderlecht een participatief 
laboratorium op te richten voor tests, pilootprojecten 
en kennisverbreding rond groene waterstof, de lokale 
opslag ervan, de injectie ervan in een net en de rol 
ervan in de decarbonisering van de openbare dis-
tributie. H2GridLab heeft de steun van het Belgische 
federale Energietransitiefonds.

De opzet is dat eind 2022 in een tweede fase semi-in-
dustriële installaties zoals gasturbines en brandstofcel-
len worden opgezet en getest. 

De federale regering sloot in 
2021 met Namibië en Oman 
overeenkomsten met het oog op de 
invoer van groene waterstof. 
De havens van Antwerpen en 
Zeebrugge sloten een gelijkaardige 
overeenkomst met Chili. 

Antwerp@C 
Antwerp@C is een project om de CO2-uitstoot in de 
Antwerpse haven tegen 2030 te halveren door de 
bouw van CO2-infrastructuur met open toegang. Fluxys 
bundelt in het initiatief de krachten met Air Liquide, 
BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Port of Antwerp en 
TotalEnergies. Na afronding van de technische studies 
wordt eind 2022 een definitieve investeringsbeslissing 
verwacht.

Antwerp@C werd een Europese subsidie toegekend 
vanuit de Connecting Europe Facility. De steun wordt 
ingezet om studies uit te voeren naar een CO2-pijpleiding 
in de haven van Antwerpen, een CO2-pijpleiding naar 
Nederland en een terminal om afgevangen CO2 vloeibaar 
te maken voor uitvoer per schip.

Ghent Carbon Hub 
Fluxys, ArcelorMittal en North Sea Port zetten samen de 
schouders onder de ontwikkeling van een CO2-terminal 
met open toegang in de haven van Gent. De opzet is om 
CO2 dat in het ruime havengebied is afgevangen op de 
terminal vloeibaar te maken voor uitvoer.  
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Uit de startblokken 
De productie van biomethaan in België komt meer en 
meer uit de startblokken, maar loopt nog achter op de 
ontwikkelingen in de buurlanden. Momenteel zijn er vijf 
biomethaan-eenheden operationeel: twee in Vlaan-
deren en drie in Wallonië. Tegen 2024 worden er een 
vijftal extra verwacht. De jaarlijkse productie kan dan 
ongeveer 1 TWh bedragen. 

De biomethaanmarkt helpen ontwikkelen
Belangrijk potentieel 
Valbiom onderzocht voor de Belgische gasfederatie 
gas.be wat voor België de mogelijke bijdrage van lokaal 
geproduceerd biogas kan zijn en kwam horizon 2030 
op een potentieel van ongeveer een vijfde van het huis-
houdelijke gasverbruik. Daarnaast kan biomethaan in de 
toekomst ook worden ingevoerd vanuit de buurlanden 
door middel van certificaten en garanties van oorsprong. 
Om het grensoverschrijdend verkeer van biomethaan 
te stimuleren, is het aangewezen dat een internationaal 
systeem van garanties van oorsprong en duurzaam-
heidscertificaten tot ontwikkeling komt. 

Producenten: aansluiten op ons net 
Naast de mogelijkheid om te injecteren in de netten 
van de distributienetbeheerders kunnen grote biome-
thaaninstallaties ook aansluiten op ons hogedruknet. 
Op basis van de aanvragen die we in 2021 hebben 
ontvangen, verwachten we vanaf 2024 eerste aanslui-
tingen te realiseren. 

Groene 
warmte

Groene 
elektriciteit

Warmtekracht- 
koppeling

Biomethaan

Biogas

Organisch
biologisch  

afval

Dierlijke 
mest
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gerelateerde 
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Beerse
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Sombreffe

Quevy
Le bon villers

Operationele 
biomethaaninstallaties

Biogas is koolstofneutraal en wordt 
gewonnen uit organisch materiaal 
zoals slib, tuinafval, groente- en 
fruitresten en dierlijk afval zoals 
koeienmest. België telt vandaag 
een 200-tal installaties voor 
biogas dat lokaal wordt gebruikt in 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties 
om warmte en elektriciteit te 
produceren. Daarvan levert een 
70-tal grotere installaties het gros 
van het biogas aan. Als biogas wordt 
opgezuiverd tot biomethaan kan 
het onbeperkt in de aardgasnetten 
worden vervoerd.
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Schouders onder de markt voor LNG 
in zwaar vrachtvervoer en de scheepvaart 
In de scheepvaart en het zwaar vrachtvervoer biedt 
overschakelen op LNG de opportuniteit om vandaag 
al de uitstoot van broeikasgasemissies te verminde-
ren en de luchtvervuiling in te perken. Daarom zetten 
Fluxys Belgium en moedergroep Fluxys volop in op 
infrastructuur en diensten om LNG voor die segmenten  
te ontsluiten. Het voordeel van de kleinschalige LNG- 
infrastructuur en de vloot LNG-aangedreven schepen 
en vrachtwagens is dat er geen bijkomende investerin-
gen nodig zijn om over te schakelen op koolstofneutra-
le bio-LNG naarmate die beschikbaar komt.

4 bijkomende trucklaadstations  
op LNG-terminal 
Op de LNG-terminal in Zeebrugge komen trailers LNG 
laden voor de bevoorrading van schepen die op LNG 
varen en van tankstations voor vrachtwagens die op 
LNG rijden. Om vlot te kunnen blijven inspelen op de 
stijgende vraag zijn op de terminal 4 bijkomende truck-
laadstations in aanbouw. Ze worden in 2023 in gebruik 
genomen. 

LNG-terminal: bio-LNG beschikbaar
De LNG-terminal in Zeebrugge is sinds 2020 gecerti-
fieerd als Europees erkende procesinstallatie om bio-
LNG beschikbaar te maken als brandstof voor transport. 
In 2021 werden al ongeveer honderd trailers en twee 
bunkerschepen met bio-LNG geladen. We verwachten 
dat de vraag naar bio-LNG op de terminal de komende 
jaren sterk zal stijgen. Met bio-LNG kan de scheepvaart 
en het zwaar vrachtvervoer immers de omslag maken 
naar volledige decarbonisering. 

Haven van Antwerpen:  
nu ook LNG-bunkerbarge in gebruik 
Moederbedrijf Fluxys is actief in de haven van Antwer-
pen om samen met partners LNG ruimer te ontsluiten 
als brandstof. Zo wordt aan kaai 526/528 scheeps-
bunkering met LNG-trailers gefaciliteerd en er is ook 
een vast LNG-bunkerpunt in gebruik genomen waar 
schepen kunnen tanken. Voorts heeft Fluxys samen 
met Titan LNG de LNG-bunkerbarge Flexfueler 002 
gebouwd. Het schip maakt sinds 2021 LNG op grotere 
schaal beschikbaar als alternatieve scheepsbrandstof. 
Het voordeel van de bunkerbarge is dat schepen de 
mogelijkheid krijgen om overal waar ze laden of lossen 
met LNG gebunkerd te worden. 

Indicator - De molecules voor een koolstofneutrale toekomst 
vervoeren: voortgang in de voorbereiding

10 Voorstellen voor waterstof- en CO2-infrastructuur met open toegang  
in verschillende industriële clusters in België
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Fluxys Belgium mikt met zijn Go for Net 0 project tegen 
2035 op een netto nul broeikasgasuitstoot voor zijn 
eigen activiteiten. Die doelstelling werd in 2021 vast-

gelegd. De eerder vooropgestelde mijlpaal is om de 
eigen broeikasgasemissies tegen 2025 te halveren in 
vergelijking met het referentiejaar 2017. 

BeleidsaanpakOnze eigen klimaatimpact 
systematisch afbouwen 

Risico's
•  De broeikasgasemissies van de activiteiten 

van Fluxys Belgium dalen niet in lijn 
met de klimaatdoelstellingen.

•  Broeikasgasemissies kunnen een 
financiële impact hebben.

Maatregelen
•  Go for net 0 project om de broeikasgasemissies 

van Fluxys Belgium naar netto nul te brengen 
tegen 2035.Dat is inclusief de methaanemissies 
van onze activiteiten en interventies.

•  Project om de CO2-emissies verder te verlagen 
door bijkomende hervergassers met zeewater 
te bouwen op de LNG-terminal in Zeebrugge.

Opportuniteit
De energie-efficiëntie in onze activiteiten verbeteren.

Acties
Technologie met hernieuwbare energie verbetert tege-
lijk de energie-efficiëntie en de uitstoot van broeikas-
gassen.

Gerelateerde risico’s en opportuniteiten 

-50%

2017

223*

2025

111*

2035

CO2 neutraal

* in duizend ton CO2-equivalent
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Aanpak
Methaanemissies
De methaanverliezen in het netwerk van Fluxys Bel-
gium bedragen ongeveer 0,02% van de vervoerde 
volumes. Dat percentage ligt lager dan de gemiddelde 
methaanverliezen op het Europese vervoersnet: in een 
studie uit 2018 van Marcogaz, de technische federa-
tie van de Europese aardgasindustrie, worden die op 
0,05% geraamd.

CO2-emissies
Zo min mogelijk compressie
Voor de balancering van het net en het aansturen van 
de gasstromen zet Fluxys Belgium zo min mogelijk zijn 
compressie-installaties in. 
Hervergassen met warmte van zeewater
Sinds 2013 gebruikt de LNG-terminal in Zeebrugge een 
hervergasser met zeewater. De warmte van zeewater 
gebruiken om LNG weer in gasvorm om te zetten doet 
het energieverbruik en daardoor ook de emissies van 
de LNG-terminal substantieel dalen. 
Groen gas
Voor de gebouwenverwarming van het hoofdkantoor 
en de vestiging in Anderlecht koopt Fluxys Belgium 
groengascertificaten bij biomethaanproducent IOK 
Beerse. De ruimere inzet van groengascertificaten voor 
onze activiteiten is in onderzoek. 
Groene elektriciteit
De elektriciteit die Fluxys Belgium aankoopt is sinds 
2021 volledig van hernieuwbare oorsprong. Daardoor 
beperken we de indirecte impact van onze elektrische 
installaties tot een minimum.

Fluxys Belgium produceert voor eigen gebruik ook zelf 
groene elektriciteit. Dat gebeurt met zonnepanelen op 
een aantal van onze industriële gebouwen. De verdere 
uitbreiding van ons zonnepark is volop in onderzoek. 

3 bijkomende 
hervergassers met 
zeewater 
In 2021 zijn we op de LNG-terminal in 
Zeebrugge begonnen met de bouw 
van 3 bijkomende hervergassers met 
zeewater. De ingebruikneming van 
de installaties vanaf 2024 wordt een 
mijlpaal voor de verdere verlaging 
van het energieverbruik en de 
emissies op de terminal.  

Het Go for Net 0 project volgt 4 sporen om de bronnen 
van methaanemissie aan te pakken
Emissies van uitrusting verminderen 
Uitrustingen met uitstoot aanpassen of vervangen door 
uitrustingen die met elektriciteit of perslucht worden 
aangestuurd.
Sluipende methaanemissies verminderen 
Periodieke LDAR-campagnes (Leak Detection And 
Repair) stellen ons in staat om sluipende emissiebron-
nen op te sporen en die te herstellen of te optimaliseren.
Emissies verminderen tijdens interventies 
op het net 
Tijdens interventies moet aardgas vaak uit een lei-
dingdeel worden verwijderd door het gecontroleerd 
in de lucht te doen ontsnappen. Waar dat mogelijk is, 
vermijden we dat, onder meer door het in het net weer 
te injecteren.  
Andere sporen 
Diverse studies verkennen momenteel nog andere 
sporen om methaanemissies terug te dringen, bijvoor-
beeld door de recuperatie ervan bij het opstarten en 
stilleggen van installaties.

Ambitieuze  
doelstelling 
Ons doel om de eigen broeikasgas- 
emissies tegen 2025 te halveren in 
vergelijking met het referentiejaar 2017 
is bijzonder ambitieus. Het betekent dat 
we ons engageren om onze broeikas-
gasemissies nominaal te doen dalen van 
223.000 ton naar 111.000 ton. We doen 
dat bovendien in een context waarin de 
hervergassingsactiviteit op de LNG-
terminal in Zeebrugge toeneemt  
in functie van de dynamiek in de 
wereldmarkt voor LNG. 
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Resultaten
De resultaten in dit verslag omvatten zowel de directe 
als de indirecte emissiebronnen:  
•  De rechtstreekse uitstoot van koolstofdioxide 

(CO2) en methaan (CH4) bij de exploitatie van de 
gasinfrastructuur, met inbegrip van het gebruik van 
gemotoriseerde voertuigen door het personeel; 

•  Het elektriciteitsverbruik van de onderneming 
vormt een indirecte bron van emissies. 

Externe verificatie 
De kwaliteit en juistheid van de 
gebruikte cijfers voor CO2-equivalente 
emissies in dit rapport werden 
gevalideerd door een externe 
auditeur. De validatie werd uitgevoerd 
volgens de ‘International Standard on 
Assurance Engagements (ISAE) 3000 
(Revised)’, een model dat ontwikkeld 
werd voor de attestatie van niet-
financiële data. De geattesteerde 
indicatoren zijn aangegeven  
met een (   ) – zie pagina 78 
(indicatoren) en pagina 38 (limited 
assurance report). 
Fluxys Belgium beschikt over 
CO2-emissierechten voor de vijf 
sites die zijn onderworpen aan de 
Europese richtlijn voor de handel 
in emissierechten. Ieder jaar 
worden voor die sites interne audits 
georganiseerd en het emissie-
jaarrapport van elke site wordt 
extern geauditeerd.

Evolutie broeikasgas-intensiteit
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  Kiloton CO2-equivalent per TWh hervergast LNG

Broeikasgassen LNG-terminalling 
De broeikasgas-intensiteit van de LNG-terminal daal-
de in 2021 met 27% tegenover 2020 doordat er min-
der LNG werd hervergast. De nodige capaciteit kon in 
belangrijke mate worden geleverd door de hervergasser 
met zeewater en de conventionele hervergassingsin-
stallaties hoefden minder te worden ingezet. Dankzij 
het maximale gebruik van de hervergasser met zee-
water werd in 2021 een uitstoot van 53.000 ton CO2 
vermeden.  

Hoewel de broeikasgasintensiteit van de LNG-terminal 
in 2021 flink daalde, lag de nominale CO2-uitstoot van 
de installatie veel hoger dan in het referentiejaar 2017. 
In dat jaar lag de hervergassingsactiviteit relatief laag 
en kon de warmtevraag volledig worden gedekt met 
de hervergasser met zeewater. Voor de verhoging van 
de uitzendcapaciteit op de LNG-terminal in Zeebrugge 
bouwen we 3 bijkomende hervergassers met zeewater. 
De nieuwe installaties zullen de broeikasgas-intensiteit 
van de LNG-terminal verder verlagen (zie p. 75).

Broeikasgassen vervoer en opslag
In 2021 bleef de broeikasgas-intensiteit van de ver-
voers- en opslagactiviteit op het niveau van 2020. 
•  De initiatieven en investeringen voor de 

vermindering van de methaanemissies 
deden de methaanemissies met ongeveer 
12% afnemen tegenover het jaar ervoor. 
Tegenover het referentiejaar 2017 zijn 
de methaanemissies daarmee met meer 
dan een derde teruggedrongen. 

•  De CO2-emissies stegen met bijna een vierde 
tegenover het jaar ervoor. Die toename komt 
voornamelijk door het intensievere gebruik van 
de opslag in Loenhout en ook door de koudere 
temperaturen, die een intensiever gebruik van 
het net vroegen. Tegenover het referentiejaar 
2017 lagen de CO2-emissies 9% hoger. Voor de 
opslag in Loenhout zijn investeringen in onderzoek 
om de CO2-emisses verder in te perken. 

2017
2019

2020
2021

2018
2017

2019
2020

2021
2018

Energie-efficiëntie
Zo min mogelijk de compressiestations inzetten en 
het gebruik van de hervergasser met zeewater op de 
LNG-terminal – twee krachtlijnen in de vermindering 
van de broeikasgas-emissies – verbeteren in de eerste 
plaats de energie-efficiëntie. Het is immers de ver-
mindering van het energiegebruik die zorgt voor de 
verlaging van de broeikasgasemissies. 

Daarnaast nemen we in de exploitatie diverse andere 
maatregelen. Zo maken we operationele afspraken met 
de omringende operatoren voor een energie-efficiënt 
gebruik van de netten. Voor een zo goed mogelijke 
energie-efficiëntie gebruiken we ook maximaal de ope-
rationele flexibiliteit in de leidingen en zorgen we voor 
optimale instellingen in de drukreduceerstations. 

Op de LNG-terminal zijn de jongste jaren diverse instal-
laties vernieuwd en aangepast om de energie-efficiën-
tie van de infrastructuur te optimaliseren. De bouw van 
drie bijkomende hervergassers met zeewater is het 
jongste voorbeeld van onze missie naar een grotere 
energie-efficiëntie.
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Indicatoren
Onze eigen klimaatimpact systematisch afbouwen 2021 2020 2019 2018 2017

Broeikasgasemissies vervoer en opslag
Broeikasgasemissies in kiloton CO2-equivalent 157 160 195,82 197,06 209,29

Methaan (CH4) 91 103 127 126 142
CO2 65 52,76 64,39 66,3 59,83 
Elektriciteit 0 4,40 4,44 4,52 7,47 

Vervoerde hoeveelheid aardgas (TWh) 391,92 398,52 441,00 456,37 485,70
Broeikasgasintensiteit (kiloton CO2-equivalent/TWh 
vervoerd aardgas)

0,40 0,40 0,44 0,43 0,43

Broeikasgasemissies LNG-terminalling
Broeikasgasemissies in kiloton CO2-equivalent 52,52 83,35 42,74 13,86 13,86

Methaan (CH4) 0,07 0,03 0,05 0,02 0,01
CO2 52,45 71,63 107,43 35,07 5,17 
Elektriciteit 0 11,69 11,74 7,65 8,68 

Hoeveelheid hervergast LNG (TWh) 44,03 50,87 73,27 26,89 11,95
Broeikasgasintensiteit (kiloton CO2-equivalent/TWh 
hervergast LNG)

1,19 1,64 1,63 1,59 1,16

Totaal broeikasgasemissies 209,52 243,35 315,04 239,8 223,15

Meer over de methodologie voor de berekening van de broeikasgasemissies: zie p. 40 

Energie-efficiëntie vervoer en opslag

Verbruikte energie (MWh)** 337.554 281.109 311.549 329.431 305.121
Diesel en benzine 8.954 8.921 9.991 11.013 11.386
Elektriciteit* 24.565 25.968 26.146 26.262 33.086
Aardgas 304.044 248.149 275.412 292.156 260.649

Vervoerde hoeveelheid aardgas (TWh) 391,92 398,52 441,00 456,37 485,70
Energie-intensiteit (MWh verbruikte energie/MWh 
vervoerd aardgas)

0,00086 0,00070 0,00071 0,00072 0,00063

Energie-efficiëntie LNG-terminalling

Verbruikte energie (MWh) 320.125 426.640 622.491 242.007 85.867
Diesel en benzine 348 374 383 398 558
Elektriciteit* 58.017 69.052 69.040 44.471 38.458
Aardgas 261.760 357.214 553.068 197.138 46.851

Hoeveelheid hervergast LNG (TWh) 44,03 50,87 73,27 26,89 11,95
Energie-intensiteit (MWh verbruikte energie/MWh 
hervergast LNG)

0,00727 0,00837 0,00853 0,00896 0,00716

* Voor 1 MWh elektriciteit is 2,5 MWh primaire energie nodig. Fluxys koopt enkel nog groene elektriciteit aan. 
** Inclusief gebouwen & voertuigen.

Milieueffectenbeoordelingen 
Zowel tijdens de ontwerpfase, de bouw als bij de exploi-
tatie van de infrastructuur is het voor Fluxys Belgium een 
aandachtspunt om de impact op milieu en nabuurschap 
te beperken.

Bij elke vergunningsaanvraag voor de bouw en exploita-
tie van nieuwe installaties of de hernieuwing van de ver-
gunning van bestaande installaties worden de effecten 
op het milieu beoordeeld. In een dergelijke milieustudie 
komt de potentiële impact van het project op diverse 
domeinen aan bod: emissies in de lucht, omgevings-
geluid, water en bodem, productie van afvalstoffen, 
ruimtelijke integratie, mobiliteit en biodiversiteit. 

Waar dat nodig is nemen we preventieve of milderende 
maatregelen zoals: 
•  de uitvoeringsmethode aanpassen aan de 

werkomgeving, bijvoorbeeld door de techniek 
van de persing of de gestuurde boring te 
gebruiken, of door de werkstrook te vernauwen

•  de bovengrondse infrastructuur optimaal 
integreren in het landschap

•  rekening houden met de ecosystemen 
bij het kruisen van een waterweg, meer 
bepaald door het bodemprofiel op zo’n 
manier in te richten dat inheemse vissoorten 
rust-, voeder- en paaiplekken vinden

In 2021 heeft Fluxys Belgium 26 milieustudies uitge-
voerd in het kader van zijn vergunningsaanvragen.

Beperking van geluidshinder 
Fluxys Belgium maakt gebruik van een aantal technieken 
om het geluidsniveau van de drukreduceerstations, de 
compressiestations en andere installaties te beperken.

Bij de bouw van nieuwe infrastructuur wordt al vanaf 
de ontwerpfase veel aandacht besteed aan mogelijke 
geluidshinder. 

Fluxys Belgium voert gerichte controleacties uit op zijn 
bestaande infrastructuur om mogelijke geluidshinder op 
te sporen. Is het geluidsniveau van de infrastructuur niet 
in overeenstemming met de omgeving ervan, dan voert 
Fluxys Belgium de nodige aanpassingen door.

Andere milieumaatregelen
Behoud van ecosystemen 
Fluxys Belgium waakt nauwgezet over het behoud van 
de ecosystemen in de gebieden waar infrastructuur 
wordt gebouwd. De impact van die infrastructuur op 
de ecosystemen wordt bestudeerd in de milieueffec-
tenbeoordelingen (zie hierboven). Bij de aanleg van 
nieuwe leidingen zorgt Fluxys Belgium er altijd voor 
dat de omgeving zo weinig mogelijk wordt verstoord 
en dat de natuur na de aanleg volledig wordt hersteld 
of dat er wordt geïnvesteerd in natuurcompenserende 
maatregelen.

Afvalwaterzuivering
In alle grotere stations werd een gescheiden riolerings-
systeem aangelegd en is een installatie voor de Indivi-
duele Behandeling van Afvalwater (of een percolatie-
rietveld) in gebruik.

Monitoring
In 2021 werden 6 externe milieuklachten aan de mili-
eucoördinator gemeld. De klachten hielden verband 
met geluidshinder, gasgeur en/of mogelijke vervuiling. 
Alle klachten werden behandeld.

Fluxys Belgium kreeg geen enkele boete of sanctie 
opgelegd wegens de niet-naleving van de milieuwetge-
ving of regelgeving. 
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Europese taxonomie duurzame economische activiteiten
De Europese Commissie heeft een actieplan voor duur-
zame financiering uitgerold. Deze regelgeving of taxo-
nomie bepaalt dat beursgenoteerde bedrijven zoals 
Fluxys Belgium oplijsten welke van hun activiteiten 
ecologisch duurzaam zijn. 

Vanaf 2023 moeten bedrijven rapporteren welk deel 
van hun activiteiten voldoen aan zes milieudoelstellin-
gen die de Commissie oplegt. De eerste twee doelstel-
lingen werden in 2021 van kracht: de mitigatie van en 
adaptatie aan klimaatverandering. 

Een economische activiteit die de mitigatie van kli-
maatverandering nastreeft, moet substantieel bijdra-
gen aan de stabilisering van de broeikasgasemissies 
door deze te voorkomen of te verminderen, of door 
meer broeikasgassen te elimineren.  

Een economische activiteit die de adaptatie aan kli-
maatverandering nastreeft, moet substantieel bijdragen 
aan het verminderen of voorkomen van de ongunstige 
effecten van het huidige of verwachte toekomstige 
klimaat, of het risico op dergelijke ongunstige effecten, 
hetzij op die activiteit zelf, hetzij op de mens, de natuur 
of activa.

Economische activiteiten
Voor het boekjaar 2021 heeft Fluxys Belgium de vol-
gende economische activiteiten geïdentificeerd die 
een bijdrage kunnen leveren aan de twee opgelegde 
milieudoelstellingen: 
•  4.14)  Transmissie- en distributienetwerken voor 

hernieuwbare en koolstofarme gassen
•  9.1)   Dicht bij de markt aansluitend(e) onderzoek, 

ontwikkeling en innovatie 
 –  Vervoer van biomethaan (zie p. 68)
 –  Levering van bio-LNG-diensten op de 

LNG-terminal van Zeebrugge (zie p. 97)
 –  De aanpassing van het vervoersnet 

waardoor de integratie van waterstof 
en andere koolstofarme gassen 
in het net mogelijk wordt

 –  Activiteiten inzake lekdetectie en -reparatie 
van bestaande pijpleidingen en stations 
om methaanemissies te beperken (zie p. 91)

 –  Onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie (zie p. 64-67, 92)

• 6.5)  Vervoer met motorfietsen, personenauto’s en 
lichte bedrijfsvoertuigen

Omzet
In 2021 werden geen inkomsten gehaald uit de verkoop 
van vervoercapaciteit voor hernieuwbare of koolstofar-
me gassen – met uitzondering van biomethaan voor 
een heel klein deel. Ook voor de levering van bio-LNG 
diensten op de LNG-terminal van Zeebrugge bleven de 
inkomsten beperkt. 

Kapitaaluitgaven
•  De kapitaaluitgaven slaan zowel op de materiële 

als de immateriële investeringen, voornamelijk 
in het kader van het Go For Net 0 project om 
onze eigen klimaatimpact af te bouwen. 

•  Fluxys Belgium bezit of huurt ook een wagenpark 
van meer dan 140 wagens en bedrijfsvoertuigen 
(elektrisch, plug-in hybride en - vooral - CNG).

•  Om onze energie-efficiëntie te verbeteren en de 
broeikasgasemissies te verminderen, beslisten 
we in 2021 om drie bijkomende hervergassers 
met zeewater te bouwen op de LNG-terminal in 
Zeebrugge, een investering van 106 miljoen euro. 

• 7.4)  Installatie, onderhoud en reparatie van 
oplaadstations voor elektrische voertuigen 
in gebouwen (en parkeerplaatsen verbonden 
aan gebouwen) 

 – Elektrische of hybride voertuigen
 – CNG/LNG voertuigen  
 – Oplaadstations voor elektrische voertuigen

• 8.2)  Gegevensgestuurde ICT oplossingen voor 
broeikasgasemissiereducties 

•  Aankoop van ecologisch duurzame energie en in-
dividuele maatregelen om het vervoer van aardgas 
koolstofarm te maken of de uitstoot van broeikas-
gassen te verminderen

 –  Aankoop van groene 
elektriciteit (zie p. 75, 78)

 – Aankoop van biogas (zie p. 68-69) 
 – Het Go For Net 0 project (zie p. 74)
 –  Bouw en exploitatie van hervergassers met 

zeewater op de LNG-terminal (zie p. 75) 

Omzet, kapitaal- en operationele uitgaven 
Vervolgens hebben we voor bovenstaande ecologisch 
duurzame economische activiteiten berekend hoeveel 
omzet, kapitaal- en operationele uitgaven in aanmerking 
komen (2021).

We hebben daarbij de nieuwe taxonomie strikt geïn-
terpreteerd om een transparant beeld te schetsen van 
de aanloopperiode waarin Fluxys Belgium zit naar het 
verduurzamen van zijn activiteiten en de voorberei-
dingstijd die nodig is voor projecten om de omslag te 
maken. In onze indicatieve investeringsplanning voor de 
periode 2022-2031 die ruim 1,5 miljard euro bedraagt, 
is een bedrag van ongeveer 934 miljoen euro voorzien 
voor de ontwikkeling van de waterstof- en CO2-infra-
structuur en andere investeringen met het oog op de 
energietransitie. Concreet mikken we tegen 2026 de 
eerste waterstof- en/of CO2-infrastructuur in de grond 
te hebben. 

Daarnaast bouwt Fluxys Belgium actief zijn eigen kli-
maatimpact af. Met het ambitieuze Go for Net 0 project 
willen wij de eigen broeikasgasemissies tegen 2025 
halveren in vergelijking met het referentiejaar 2017, en 
tegen 2035 een netto nul broeikasgasuitstoot voor onze 
eigen activiteiten bereiken.

Operationele uitgaven
•  Heel wat van onze medewerkers werken, samen 

met industriële partners, academische instellingen 
en overheden, op projecten rond CO2, waterstof 
en andere molecules van de toekomst, alsook 
op het Go For Net 0 project voor de afbouw van 
onze eigen klimaatimpact. Deze personeelskosten 
worden echter niet in de taxonomie opgenomen 
overeenkomstig de Europese regels.

•  De kosten voor lekdetectie en -reparatie 
waaronder het schrapen van leidingen, 
speciale helikoptervluchten, alsook 
specifieke studiekosten en taksen zijn wel 
begrepen in de operationele kosten.

Ecologisch duurzame economische activiteiten Omzet (€)
Kapitaal- 

uitgaven (€)
Operationele 
uitgaven (€)

4.14) Transmissie- en distributienetwerken voor  
hernieuwbare en koolstofarme gassen 

123.000 20.207.406 10.711.2859.1) Dicht bij de markt aansluitend(e) onderzoek,  
ontwikkeling en innovatie
Individuele maatregelen om het vervoer van aardgas koolstofarm 
te maken of de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
6.5) Vervoer met motorfietsen, personenauto’s en lichte 
bedrijfsvoertuigen 

0 465.594 07.4) Installatie, onderhoud en reparatie van oplaadstations 
voor elektrische voertuigen in gebouwen (en parkeerplaatsen 
verbonden aan gebouwen) 
8.2) Gegevensgestuurde ICT oplossingen voor 
broeikasgasemissiereducties 0 99.000 92.000

Aankoop van ecologisch duurzame energie 0 0 58.715
Totaal in aanmerking komende activiteiten 123.000 20.772.000 10.862.000
Totaal Fluxys Belgium (volgens taxonomie) 573.000.000 59.100.000 153.480.000
Aandeel van in aanmerking komende economische activiteiten 0 % 35,15 % 7,08 %



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 
dan contact op met het departement Communicatie: 
communication@fluxys.com
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