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# wemakethemove

Met de blik vooruit bewegen we soepel naar 
morgen. Ons ankerpunt: energiezekerheid 

voor de samenleving. Met onze infrastructuur 
bieden we continuïteit naar de klimaatneutrale 

toekomst. Zo blijven we duurzaam welvaart 
creëren. Voor de economie, voor onze 

medewerkers, voor onze aandeelhouders.  

Prosperity
#wemakethemove
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Samen met onze klanten en de distributienetbeheer-
ders zijn we een levensader voor de samenleving. In 
goed nabuurschap met iedereen in de nabijheid van 
onze infrastructuur zorgen we voor de veilige en con-
tinue instroom van energie. Door onze infrastructuur 
stroomt een derde van de energie die de gezinnen 
en bedrijven in België nodig hebben. De sterkte van 
onze infrastructuur is zijn kruispuntfunctie. We zijn ver-
bonden met alle bronnen die beschikbaar zjjn voor 
Noordwest-Europa. En we zijn optimaal verbonden met 
de netten rondom ons. Daardoor zijn we ook voor de 
omliggende landen een cruciale schakel in de bevoor-
radingszekerheid.  

Met onze activiteiten creëren we een belangrijke wel-
vaartsbijdrage voor de samenleving, de economie, 
onze personeelsleden en onze aandeelhouders. En wat 
we verdienen uit onze huidige activiteiten, investeren 
we in de energietransitie. Zo maken we onze welvaarts-
bijdrage toekomstbestendig. 

Onze aanpakLevensader 
voor de samenleving

* Onder voorbehoud van het besluit van de gewone algemene vergadering die wordt 
bijeengeroepen om te beslissen over de bestemming van de winst over het jaar.

We investeren in een duurzame toekomst voor 
de generaties na ons en voor Fluxys Belgium. 
Elke stap en elke investering dragen bij tot een 
koolstofneutrale maatschappij.

Onze focus in 2021
 Onze essentiële diensten en werken 
in alle veiligheid operationeel houden 
tijdens het tweede jaar van de pandemie 

 Onze steun en bijstand bij de 
overstromingen in Wallonië

 Commerciële inspanningen om 
bijkomende capaciteit te verkopen en 
nieuwe diensten te ontwikkelen voor een 
toekomstbestendige welvaartsbijdrage 

 Onze initiatieven om de molecules 
voor een koolstofneutrale toekomst 
te vervoeren en zo op lange termijn 
een oplossing te bieden voor de lokale 
verankering van de economische 
activiteit en werkgelegenheid 
(zie hoofdstuk ‘Planet’ p. 54)

 De verankering van onze integriteit in 
zakendoen in een nieuwe Ethische Code 

€ 438,9 mln
Welvaartsbijdrage
(2020: € 427,1 miljoen)

€ 1,38 
Voorgesteld 
brutodividend 
per aandeel* 
(2020: € 1,37)

0
Aantal juridische 
procedures over anti-
concurrentieel gedrag of 
het niet naleven van het 
concurrentierecht
(2020: 0)

0
Onderbrekingen of 
verminderingen van 
capaciteit 
(2020: 0) 

0
Beschadigingen aan 
infrastructuur door 
derden met gaslek 
als gevolg 
(2020: 0)

0
Klachten over fraude, 
onethisch gedrag of 
schending van de 
mensenrechten
(2020: 0)
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Veilige en operationeel 
betrouwbare infrastructuur 

Beleidsaanpak
Als maatschappelijk verantwoordelijke operator staat 
Fluxys Belgium in voor de aanleg van veilige infra-
structuur en de veilige exploitatie ervan. Samen met 
de gebruikers van onze infrastructuur en de distribu-
tienetbeheerders zorgen we ook voor een optimale 
continuïteit van de gasstromen naar de eindverbruikers 
in België en op de ruime West-Europese markt waarin 
we een kruispuntfunctie hebben. 

Onze aanpak om de integriteit en de betrouwbaarheid 
van onze installaties te vrijwaren maakt integraal deel 
uit van ons Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid 
dat we zien als een gedeelde verantwoordelijkheid en 
een gezamenlijk engagement van het bedrijf en zijn 
werknemers. 
•  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

Gerelateerde risico’s en 
opportuniteiten
Risico
Industriële incidenten en sommige cyberincidenten 
kunnen schade veroorzaken aan de infrastructuur van 
Fluxys Belgium, de veiligheid van mensen in gevaar 
brengen, onbeschikbaarheid veroorzaken met impact 
op de continuïteit van de dienstverlening en financiële 
verliezen meebrengen.

Maatregelen
• Veiligheidsbeheerssysteem
•  Preventieve maatregelen bij het ontwerp, de 

constructie en de exploitatie van de infrastructuur
•  Detecterende maatregelen vervat in 

opvolgings- en inspectieprogramma’s voor 
de infrastructuur en de bouwplaatsen 

•  Reactieve maatregelen in het 
kader van de noodplanning

•  De beveiliging van de kritische systemen wordt 
opgevolgd volgens de Europese NIS-richtlijn 
over cyberveiligheid. Daarnaast lopen er 
programma’s om de medewerkers te informeren 
en te trainen inzake cyberveiligheid. Dat gaat 
samen met de implementatie van een aantal 
technische maatregelen en met testen om 
de reactie op cyberaanvallen te oefenen
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Infrastructuurwerken op schema
Grootschalige omschakeling binnen  
de timing 
Na een aantal kleine en middelgrote projecten voor de 
omschakeling van laagcalorisch aardgas (L-gas) naar 
hoogcalorisch aardgas (H-gas) conversieprojecten in 
de periode 2016-2020 hebben we in samenwerking 
met de distributienetbeheerders Sibelga, Fluvius en 
Ores in 2021 voor de eerste keer een grootschalige 
conversie gedaan waarbij meer dan 300.000 aanslui-
tingen werden omgeschakeld. Ondanks de beper-
kingen die de corona-maatregelen oplegden, kon de 
conversie tijdig worden afgerond. 

Volledige omschakeling 
vijf jaar vervroegd
Dankzij de actieve samenwerking tussen Fluxys Bel-
gium en de distributienetbeheerders Sibelga, Fluvius 
en Ores is de verdere planning van de L/H-conversie 
ingekort. De volledige markt voor laagcalorisch aard-
gas zal in 2024 omgeschakeld zijn in plaats van in 2029. 
•  2021: verdere omschakeling van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
• 2023: volledige omschakeling van Antwerpen 
•  2023-2024: omschakeling van de overige 

betrokken regio’s in Vlaanderen en Wallonië.
Vanaf dan zal alleen nog L-gas uit Nederland zuid-
waarts door ons net stromen richting Frankrijk: daar 
zullen de conversieacties wellicht tot 2029 duren.

In de bres voor het noodweer
Het zuiden van België werd in juli zwaar getroffen door 
verwoestende overstromingen. Operationeel stelden 
we alles in het werk om bijstand te verlenen aan de 
distributienetbeheerders bij het veiligstellen van hun 
netten. Ook hebben we mensen en gespecialiseerd 
materieel ingezet voor onder meer drone-inspecties, 
onderwatercontroles en infrarood-gaslekdetectie. 
Intussen waren onze teams ook volop aan de slag om 
onze eigen getroffen infrastructuur veilig te stellen en 
klaar te maken om opnieuw in gebruik te nemen. 

Pandemie: vlot geschakeld
De pandemie zette voor het tweede jaar op rij de 
samenleving op zijn kop. Ondanks de wijdverspreide 
gevolgen van het Covid-virus zorgde Fluxys Belgi-
um ervoor dat zijn essentiële dienstverlening aan de 
samenleving operationeel bleef. Met een niet-aflatende 
focus op veiligheid en continuïteit voor de energie-
voorziening.  

Op kantoor, in het veld en op de werven werden de 
aanbevelingen van de overheid zorgvuldig nageleefd 
om het aantal besmettingen in te perken. Het hele jaar 
door schakelden we met onze medewerkers overal 
vlot mee naargelang de coronamaatregelen werden 
versoepeld of verstrengd. 

In functie van coronamaatregelen schoven we naar 
thuiswerk voor alle medewerkers die niet ter plaatse 
nodig waren voor de bedrijfscontinuïteit. De mede-
werkers die wel nodig waren op het terrein werkten 
in georganiseerde ploegdiensten en afgescheiden 
werkbubbels. Aangevuld met bijkomende maatregelen 
voor teams met kritieke functies.

LNG-truck om honderden 
gezinnen te verwarmen 
Nessonvaux, een deelgemeente van 
Trooz tussen Chaudfontaine en Pepinster, 
werd door het noodweer van de 
aardgasdistributie afgesneden. Fluxys 
Belgium stond distributienetbeheerder  
Resa bij om Nessonvaux tijdelijk met  
LNG-tankwagens te bevoorraden om  
bijna 500 gezinnen tijdens de winter  
te verwarmen.  
“In de mobiele LNG-bevoorrading hebben 
we heel wat ervaring en contacten 
opgebouwd. Dat gaf ons de kans om 
distributienetbeheerder Resa te helpen  
om Nessonvaux een oplossing te bieden  
voor de koude winterdagen.” 

Solidair
Om snel de eerste noden te lenigen 
bij de overstromingen hebben onze 
medewerkers een solidariteitsinitiatief 
opgezet om essentiële levensmiddelen 
in te zamelen en ter plaatse te brengen. 
Ook als onderneming waren we solidair 
en steunden we het fonds van het  
Rode Kruis met 100.000 euro voor  
hulp aan de slachtoffers. 

L/H conversie: zorgen voor  
continuïteit in de bevoorrading 
De vermindering van de productie uit het Groningenveld, een bron van 
laagcalorisch aardgas of L-gas, leidt er onder meer toe dat Nederland 
tussen 2020 en 2030 stapsgewijs de uitvoer van L-gas afbouwt naar 
België, Frankrijk en Duitsland. 
België voert momenteel ongeveer 40 TWh L-gas per jaar in voor verbruik 
op de Belgische markt. Tegelijk dient het Belgische net ook als een 
corridor om L-gas naar Frankrijk door te voeren. Groningen-gas is in 
ons land goed voor ongeveer 20% van de bevoorrading en ongeveer 
40 procent van het aardgas dat gezinnen en kleine en middelgrote 
ondernemingen verbruiken.
In het perspectief van een dalende uitvoer van L-gas vanuit Nederland 
passen België, Frankrijk en Duitsland hun netten aan om stapsgewijs 
de aanvoer van L-gas te vervangen door hoogcalorisch aardgas 
(H-gas) uit andere bronnen en zo te zorgen voor continuïteit in de 
aardgasbevoorrading.

Andere projecten eveneens op schema 
Werken R4 Gent
Ten behoeve van de aanleg van een zogenoemde ‘tur-
borotonde’ op de Gentse ring R4 dienen op zeven loca-
ties onze leidingen verlegd te worden. Die werken zijn 
in november 2021 begonnen en worden grotendeels 
afgerond tegen het voorjaar van 2023. 
Nieuwe leiding onder kanaal Gent-Terneuzen 
In Zelzate hebben we een nieuwe leiding aangelegd 
onder het kanaal Gent-Terneuzen. De nieuwe leiding 
vervangt de nabijgelegen leiding in een kanaaltunnel 
die eigendom is van een andere onderneming.  
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Omvattend 
veiligheidsbeheerssysteem
Fluxys Belgium waakt zowel bij het ontwerp, de bouw, 
de ingebruikneming, de exploitatie, het onderhoud en 
de ontmanteling van zijn installaties over de publieke 
veiligheid, het milieu en het welzijn van zijn medewerkers. 

In onze vervoersactiviteit werken we met een omvat-
tend veiligheidsbeheerssysteem (Safety Management 
System) om over een veilig en betrouwbaar vervoers-
net te beschikken, de integriteit ervan te bewaren en de 
gevolgen van eventuele incidenten te beperken. Het 
Safety Management System wordt voortdurend bijge-
steld om rekening te houden met de jongste evoluties 
en wordt ook onderworpen aan periodieke interne en 
externe audits. 

Voor de opslag- en LNG-activiteiten maakt het beheers-
systeem deel uit van de Seveso-wetgeving. De Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg voert op beide Seveso-sites specifieke inspec-
ties uit in samenwerking met het Departement Omge-
ving van de Vlaamse overheid. 

App op smartphone  
voor de voetpatrouilles 
Onze patrouilleurs stappen jaarlijks elke  
leiding af waarbij ze in totaal zowat 4.000  km 
afleggen. Daarbij controleren ze de nabije 
omgeving van de leiding op potentiële 
risicofactoren. In 2021 schakelden ze voor  
de registraties tijdens de patrouilles over  
op een intern ontwikkelde ergonomische  
app op smartphone. 
•  Elk baken dat een patrouilleur voorbijstapt, 

wordt op basis van een GPS-signaal 
automatisch ingeladen 

•  Speech-to-text technologie om  
observaties in te geven 

•  Registraties gemakkelijk verrijken  
met foto’s of video’s 

Zorgvuldig bouwen 
en ontmantelen
Voor elk bouwproject werkt Fluxys Belgium uitsluitend 
met gekwalificeerde en gecertifieerde aannemers. 
Bovendien zijn de entiteiten binnen de onderneming 
die betrokken zijn bij bouwprojecten VCA-gecertificeerd. 
De VCA-certificering is een controlelijst rond de onder-
werpen veiligheid, gezondheid en milieu. 

Vóór elke ingebruikneming wordt een reeks testen uit-
gevoerd onder het toezicht van een erkend contro-
leorganisme. De goede staat van de leidingen wordt 
vervolgens regelmatig geverifieerd in het kader van een 
inspectieprogramma. De leidingen zijn ook uitgerust met 
een kathodisch beschermingssysteem om de vorming 
van corrosie tegen te gaan. 

Infrastructuur die in de toekomst geen transportfunctie 
meer zal hebben, wordt in alle veiligheid uit gebruik 
genomen. Soms wordt de infrastructuur geheel of 
gedeeltelijk in de ondergrond gehouden met techni-
sche voorzorgen om een impact op milieu of mens te 
vermijden. 

24/7 de gasstromen 
aansturen
De centrale dispatching van Fluxys Belgium bestuurt 
en controleert 24 uur op 24 de aardgasstromen in het 
net. De dispatchers volgen continu de parameters op 
die mogelijk directe gevolgen hebben voor de gasbe-
weging en de goede werking van de infrastructuur, De 
dispatching heeft ook een coördinerende rol bij een 
melding van een gasgeur, een incident of een ongeval. 

Extra aandacht voor 
cybersecurity en ICT-systemen
De beschikbaarheid van ICT-systemen en industriële 
controlesystemen is van centraal belang voor de veili-
ge en betrouwbare exploitatie van onze infrastructuur.  
Die systemen kunnen om diverse redenen storingen 
vertonen. Bij Fluxys Belgium zijn in die optiek techni-
sche en organisatorische maatregelen vastgelegd om 
de beschikbaarheid van de informaticasystemen af te 
stemmen op de noden.

Back-upfaciliteiten 
Voor een aantal systemen zoals die voor het beheer 
van de gasstromen in het net zijn back-upfaciliteiten 
ingericht. Die worden operationeel zodra zich een  
storing voordoet en waarborgen zo de continuïteit 
van de exploitatie. Die noodvoorzieningen worden 
periodiek getest door middel van ‘disaster recovery 
plan’-oefeningen.

Cyberbedreigingen 
Onze ICT-aanpak heeft ook speciale aandacht voor de 
almaar grotere bedreigingen op cybervlak (aanvallen, 
malware, phishing, enz.). Met technische maatregelen 
werpen ze een dam op tegen de ruime variëteit van 
cyberrisico’s. 

Externe expertise 
Verschillende derden, zoals het Center for Cyberse-
curity Belgium en softwareleveranciers, helpen onze 
ICT-ploegen om nieuwe mazen in het cybernet in kaart 
te brengen en te dichten. 

Vorming en sensibilisering 
Fluxys Belgium zet ook in op vorming en sensibilisering. 
Afgelopen jaar werden diverse oefeningen georga-
niseerd om medewerkers efficiënt en doeltreffend te 
leren omgaan met phishing e-mails. 

Continuïteit 
Loopt er toch iets fout, dan focust onze ICT-aanpak op 
het verzekeren van de continuïteit van de dienstverle-
ning. Dat gebeurt met draaiboeken die de ICT-teams 
regelmatig oefenen.

Noodplanning
Om de gevolgen van eventuele incidenten te beper-
ken, werkt Fluxys Belgium met een crisisorganisatie en 
noodplannen en -procedures voor zowel zijn operatio-
nele als ICT-activiteiten. 

De leden van de crisisorganisatie volgen specifieke 
opleidingen en we organiseren geregeld interne nood-
planoefeningen om de reactiviteit van de organisatie te 
verzekeren. In 2021 vonden, ondanks de coronamaat-
regelen, oefeningen plaats – intern en met openbare 
hulpdiensten. 

Fijnmazig onderhoud 
en inspectie
De leidingtracés worden op verschillende manieren en 
elk met hun eigen frequentie gepatrouilleerd: met de 
wagen, per helikopter en te voet. 

Tijdens de patrouilles wordt ook in het oog gehouden 
of er in de nabijheid van onze leidingen geen onaan-
gekondigde werken van start gaan. Om zulke werken 
preventief op te sporen zijn onze hoofdleidingen uitge-
rust met een akoestisch detectiesysteem. 

Specifieke onderhoudsprogramma’s per type instal-
latie zorgen ervoor dat de infrastructuur gedurende 
zijn volledige levenscyclus veilig en betrouwbaar blijft. 
Alle onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd door 
competente interne of externe medewerkers. Waar 
mogelijk worden de leidingen periodiek van binnenuit 
geïnspecteerd en het net wordt jaarlijks ook gescreend 
op lekken met behulp van speciale helikoptervluchten.
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Toegepast onderzoek 
Fluxys Belgium voert toegepast onderzoek uit in eigen 
beheer, in samenwerking met de academische wereld 
of met andere bedrijven van de overkoepelende Fluxys-
groep. We werken ook samen met de Belgische gasver-
eniging gas.be en met andere Europese gasbedrijven 
onder de koepel van een aantal nationale en internati-
onale organisaties: 
• Pipeline Operators Forum (POF), 
• Groupe européen de Recherches gazières (GERG), 
• Comité européen de normalisation (CEN),
• European Pipeline Research Group (EPRG), 
• International Organization for Standardization (ISO), 
•  EASEE-gas (European Association for the 

Streamlining of Energy Exchange – gas),
•  Marcogaz, de technische federatie van 

de Europese aardgasindustrie.

Onderzoek & ontwikkeling
Optimalisering van de netexploitatie 
Onderzoek rond netintegriteit 
Samen met universiteiten en industriële partners voert 
Fluxys Belgium verschillende onderzoeksprojecten ter 
verbetering van de kennis en de gebruikte technologie-
en om de integriteit van zijn leidingen te waarborgen. 
Artificiële intelligentie en drones 
We onderzoeken en testen luchtobservatie van ons net 
per vliegtuig in combinatie met artificiële intelligentie en 
detectie van objecten. Het doel is om werken van der-
den in de onmiddellijke nabijheid van pijpleidingen nog 
efficiënter op te sporen en te monitoren. We bekijken 
in dat kader ook samen met verschillende partijen de 
inzet van drones om delen van ons net te inspecteren. 

Daarnaast onderzoeken we ook het gebruik van ‘machi-
ne learning’ voor de automatische verwerking van inko-
mende meldingen door derden van werkzaamheden in 
de buurt van onze leidingen. 
Internet of Things 
Fluxys Belgium onderzoekt de mogelijkheden van 
Internet of Things om het operationeel beheer en 
onderhoud van zijn netwerk te optimaliseren. We effe-
nen onder meer het pad naar predictief onderhoud van 
de installaties in plaats van onderhoud op vaste tijdstip-
pen. In 2021 gingen we voor een aantal componenten 
van onze installaties met de nieuwe aanpak van start. 
Energietransitie
Fluxys Belgium en moederbedrijf Fluxys zijn actief in 
een brede waaier van initiatieven om in diverse domei-
nen hun expertise te verbreden in het vervoer van 
waterstof en andere molecules voor een koolstofneu-
trale toekomst. Het gaat daarbij zowel om onderzoeks-
projecten met universiteiten als om industriële projec-
ten met partners waarin onderzoek substantieel deel 
uitmaakt van de samenwerking.  

Meer over de onderzoeksinitiatieven rond de 
energietransitie in het hoofdstuk Planet, p. 64-67. 

Meldingen van werken scherp opvolgen  
Ernstige incidenten met pijpleidingen zijn vaak het 
gevolg van beschadigingen door derden. Om zulke 
beschadigingen te voorkomen, is iedereen die werken 
plant of wil uitvoeren in de nabijheid van aardgasver-
voersinfrastructuur wettelijk verplicht die voorafgaan-
delijk te melden aan Fluxys Belgium. 

Fluxys Belgium, op zijn beurt, beantwoordt iedere mel-
ding met een bevestiging of er zich al dan niet in de 
nabijheid van de werken aardgasvervoersinfrastructuur 
bevindt. Is dat inderdaad het geval, dan ontvangt de aan-
vrager alle nodige gegevens en de verdere procedure 
om de werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren. 

Onze medewerkers wonen dagelijks voorbereiden-
de vergaderingen bij rond werven die door derden 
gepland zijn in de nabijheid van onze infrastructuur. 
Daar lichten ze de noodzakelijke maatregelen toe en 
worden de veiligheidsafspraken op papier gezet voor-
dat de werken effectief van start kunnen gaan. 

Beschadigingen kunnen zich ook voordoen bij wer-
ken van Fluxys Belgium om infrastructuur in gebruik 
te nemen of te herstellen. Elk incident of bijna-incident 
wordt grondig onderzocht en er wordt onmiddellijk 
actie ondernomen om herhaling te vermijden.

Informeren en sensibiliseren   
Fluxys Belgium heeft diverse initiatieven lopen om te 
informeren en te sensibiliseren over veilig werken in de 
nabijheid van zijn infrastructuur. Die initiatieven richten 
zich tot al wie betrokken is bij zulke werken: architec-
ten, bouwheren, ontwerpers, aannemers, eigenaars 
en exploitanten, gemeenten, notarissen, hulpdiensten, 
enzovoort.  

Werken in de nabijheid van onze infrastructuur in het vizier houden

•  Regelmatige herinneringsmailing aan 
alle eigenaars en exploitanten van 
terreinen met Fluxys-infrastructuur 

•  Minstens 1 keer per legislatuur een 
informatiesessie voor gemeenten, 
hulpverlenings- en politiezones 

•  Veilig werken in de nabijheid van ondergrondse 
infrastructuur onder de aandacht houden in 
vaktijdschriften en in verschillende werkgroepen 
en federaties waarin Fluxys Belgium actief is

•  Opleidingen voor graafmachinisten en 
voor het bekleden van stalen leidingen 

•  In 2021 werden webinars opgestart voor 
industriële verbruikers met gasinstallaties die 
rechtstreeks aangesloten zijn op ons net

Veilige en operationeel betrouwbare 
infrastructuur: resultaten 2021 2020 2019 2018
Vermindering of onderbreking van vaste vervoerscapaciteit 0 0 0 0
Vermindering of onderbreking van onderbreekbare 
vervoerscapaciteit 0 0 0 0

Beschadigingen door derden aan onze infrastructuur 
met gaslek of onderbreking van capaciteit als gevolg 0 0 0 0

Indicatoren
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Financiële 
veerkracht  

Beleidsaanpak
Binnen de contouren van het regulatoire kader voor 
onze activiteiten spelen we zo goed mogelijk in op de 
verwachtingen en noden van onze klanten om zo de 
inkomsten uit de verkoop van onze diensten te maxima-
liseren. Een zo hoog mogelijke verkoop van capaciteit 
betekent tevens een ondersteuning voor de competi-
tiviteit van onze tarieven. Die competitiviteit onderbou-
wen we tegelijk door de bedrijfskosten onder controle 
te houden en in onze financiële structuur te streven 
naar een verhouding die zo nauw mogelijk aansluit bij 
het regulatoire optimum. Ons financieringsbeleid stelt 
ons in staat om investeringen tegen aantrekkelijke 
voorwaarden te financieren.

Gerelateerde risico’s en 
opportuniteiten
Risico
Het risico dat gebeurtenissen of evoluties in de markt 
een impact hebben op de inkomsten en/of activa van 
Fluxys Belgium.

Maatregelen
•  Monitoring van de markt door continu de 

bestaande diensten aan te passen en/of 
nieuwe diensten te ontwikkelen die de markt 
nodig heeft tegen competitieve prijzen 

•  Financiële monitoring van de tegenpartijen door 
opvolging van de vorderingen en analyse van 
hun krediet, liquiditeit, solvabiliteit en reputatie 

• Verzekeringen 
• Garanties van leveranciers en klanten

Verkoop
Bijzondere inspanningen voor de verkoop 
van vervoerscapaciteit
De geharmoniseerde Europese regels voor het gebruik 
van de netten brengen mee dat klanten actief in 
grens-tot-grensvervoer minder langetermijncontracten 
afsluiten. Bij het aflopen van langetermijncontracten 
wordt de vrijgekomen capaciteit namelijk via veilingen 
verkocht. 

Door de verschuiving van langetermijncontracten naar 
veilingen is het de uitdaging voor onze commercië-
le ploegen om klanten het zo eenvoudig mogelijk te 
maken kortetermijncapaciteit te boeken die voor ons 
bijkomende verkoop genereert. 

Capaciteit voor grotere invoerbehoefte 
van Duitsland en Nederland
Verschuivingen in de invoerstromen naar Europa leid-
den ertoe dat er naar het eind van het jaar in Duitsland 
en Nederland een grote behoefte was naar aanvoer 
vanuit België, een trend die zich door de geopolitieke 
ontwikkelingen in het voorjaar van 2022 doorzette. 
Klanten konden soepel kortermijncapaciteit kopen in 
ons net om die invoerbehoefte van de buurlanden in 
te vullen. Zo bevestigde ons net eens te meer zijn rol 
als energiedraaischijf in Noordwest-Europa. 

Commerciële voorstellen voor 
elektriciteitscentrales 
Onze ploegen hebben in 2021 hun inspanningen 
verdergezet in het kader van de projecten voor nieuwe 
elektriciteitscentrales. Voor verschillende projectpro-
motoren werd een commercieel voorstel uitgewerkt 
voor de aansluiting van de centrales op het net en ook 
verdere voorbereidende stappen werden gezet. Welke 
aansluitingsprojecten er komen, hangt af van welke 
elektriciteitscentrales gebouwd zullen worden.



97

# wemakethemove

96

Fluxys Belgium | Gereglementeerde informatie | Jaarlijks financieel verslag 2021 | Prosperity

Meer trafiek op LNG-terminal Zeebrugge 
Scheepstrafiek verder omhoog
De scheepstrafiek op de LNG-terminal in Zeebrugge 
draaide in 2021 op volle toeren. 181 schepen meerden 
aan en daarmee werd het vorige record van 172 sche-
pen in 2020 gebroken. Mei 2021 was voor de scheep-
trafiek op de terminal de drukste maand met 26 schepen 
die aanmeerden. 

Het aantal grote schepen dat aanmeerde voor overslag 
van schip tot schip lag lager terwijl beduidend meer 
kleine schepen LNG kwamen laden. Qua losbeurten 
nam het aantal grote schepen af maar kwamen tegelijk 
voor het eerst ook diverse kleine schepen aan de kade 
om te lossen. 
Scherpe groei voor truckloadings
In november ontving de LNG-terminal de 20.000ste 

tankwagen. Het laden van LNG-tankwagens is al drie 
jaar bijzonder sterk aan het toenemen door de scherpe 
stijging van de vraag naar LNG als koolstofarme brand-
stof voor schepen en vrachtwagens. 2021 werd een 
recordjaar met een verdubbeling van het aantal laad-
beurten tot 6.635. Dat is de grootste groei in zeven jaar. 

Met de huidige trafiek komen de bestaande trucklaad-
stations stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. 
Bovendien is er een sterke marktinteresse om in de 
toekomst nog aanzienlijk meer laadbeurten te boeken. 
Daarom zijn op de terminal 4 extra trucklaadstations in 
aanbouw. Volgens de planning zullen ze in 2023 com-
mercieel beschikbaar zijn.

Nieuw marktmodel met ongeziene 
flexibiliteit
De opslagactiviteit in Europa staat al verschillende 
jaren onder druk omwille van de hoge volatiliteit in 
de prijsverschillen tussen zomer en winter op de gas-
handelsplaatsen. Tegen die achtergrond werden in 
omringende landen nieuwe marktmodellen met een 
steunmechanisme ontworpen waarvan de verkoop 
van opslag in Loenhout rechtstreekse concurrentie 
ondervindt. 

Fluxys Belgium werkte in dat kader samen met de 
CREG en de FOD Economie een nieuw marktmodel 
uit om na afloop van de langetermijncontracten in april 
2022 de opslaginfrastructuur toekomstbestendig te 
kunnen blijven inzetten als belangrijke troef voor het 
Belgische energiesysteem. 

Eind 2021 is het nieuwe model gelanceerd. Het biedt 
klanten 100% vaste capaciteit in een vernieuwd en 
geoptimaliseerd pakket diensten. Ze kunnen boven-
dien kiezen voor een optie waarmee ze hun cyclus van 
injectie- en uitzenddagen kunnen optimaliseren. Ze 
kunnen die optie per seizoen of kwartaal boeken naar 
gelang van hun behoeften. 

Tariefverlaging 
In lijn met de tariefmethodologie heeft Fluxys Belgium 
in samenspraak met de markt en de federale energiere-
gulator CREG voor de opslagdiensten de tarieven sinds 
1 juli met 30% doen dalen. De tariefdaling heeft geen 
impact op de resultaten van Fluxys Belgium. 

Innovatieve bio-LNG-dienst gelanceerd 
Om volledige decarboniseringsopties te bieden voor 
zware vrachtwagens en schepen hebben we op de 
terminal in Zeebrugge een innovatieve bio-LNG-dienst 
gelanceerd. Fluxys-teams hebben een manier ontwik-
keld waarmee terminalgebruikers biomethaan kun-
nen omzetten in bio-LNG en in 2021 werden ongeveer 
honderd vrachtwagens en twee bunkerschepen met 
bio-LNG geladen (zie ook onze initiatieven rond klein-
schalig LNG als puzzelstuk in de energietransitie in het 
hoofdstuk Planet op p. 70). 

In samenspraak met de markt en de federale energiere-
gulator CREG hebben we voor de bio-LNG-dienst in de 
loop van het jaar een gereguleerd dienstenpakket ont-
wikkeld.  Op het eind van het jaar keurde de CREG de 
regulatoire documenten en tarieven goed. De belang-
stelling is groot: in een eerste onderschrijvingsvenster 
hebben is al 60 procent van de bio-LNG-capaciteit voor 
2022 verkocht. 

Opslag: mooi commercieel resultaat  
in volatiele markt
De capaciteit in de opslagsite in Loenhout is tot april 
2022 voor 60% geboekt onder langetermijncontracten 
(opslagjaar 2021-2022). De uitdaging voor Fluxys Bel-
gium is om de overige capaciteit te verkopen in een 
context van hoge volatiliteit in de prijsverschillen tussen 
zomergas en wintergas op de gashandelsplaatsen. In 
periodes van hoge prijsverschillen is fysieke opslagca-
paciteit voor klanten een opportuniteit en commercieel 
speelt Fluxys Belgium daar maximaal op in. Zo konden 
we in het voorjaar van 2021 de nog overblijvende capa-
citeit voor opslagjaar 2021-2022 verkopen. 

Bijkomende hervergassingscapaciteit 
volledig verkocht 
Begin 2021 rondde de LNG-terminal met succes de 
Open Season af voor bijkomende hervergassings-
capaciteit. De aangeboden capaciteit van ongeveer  
10,5 GWh/u werd volledig geboekt. De bijkomende 
capaciteit zal in twee stappen worden aangeboden:
•  stap 1: vanaf begin 2024 in totaal 

ongeveer 8,2 GWh/u;
•  stap 2: vanaf begin 2026 de volledige 

capaciteit van ongeveer 10,5 GWh/u.
Op basis van de geboekte capaciteit is de definitieve 
investeringsbeslissing genomen om op de LNG-termi-
nal in Zeebrugge de nodige bijkomende infrastructuur 
te bouwen. Drie bijkomende hervergassers met zee-
water zijn in aanbouw (zie p. 75). 
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Verzekeringen 
Fluxys Belgium evalueert de waarschijnlijkheid van 
de belangrijkste risico’s die gepaard gaan met zijn 
activiteiten en maakt een inschatting van de moge-
lijke financiële gevolgen ervan. Naargelang van de 
mogelijkheden en de marktvoorwaarden dekt de groep 
die risico’s grotendeels door een beroep te doen op 
de verzekeringsmarkt. In sommige gevallen worden 
risico’s gedeeltelijk herverzekerd bij Flux Re – een 
100%-dochteronderneming van Fluxys Belgium – of 
blijft een gedeelte van het risico behouden, bijvoor-
beeld door te werken met een aangepaste vrijstelling. 
FluxRe herverzekert algemene en milieuaansprake-
lijkheid, materiële risico’s, materiële-schaderisico's en 
financiële risico's (geen levens- of gezondheidsrisico's).

Het feit dat Flux Re volledig wordt geconsolideerd 
in de rekeningen van de groep heeft als gevolg dat 
de kosten van schadegevallen die gedekt zijn door 
haar herverzekeringsprogramma ten laste komen van 
het geconsolideerd resultaat. Daarnaast herverzekert 
Flux Re sommige risico’s van andere bedrijven van de 
Fluxys-groep. Vergoedingen voor schadegevallen van 
die partijen zullen in voorkomend geval een negatieve 
impact hebben op het IFRS geconsolideerd resultaat 
van de groep Fluxys Belgium.

De algemene dekking is in lijn met de Europese prak-
tijken terzake en heeft betrekking op de verschillende 
domeinen waarin risico’s zich kunnen voordoen:
•  bescherming van de installaties tegen 

vormen van materiële schade; voor specifieke 
gevallen hebben de installaties daarnaast een 
bijkomende dekking voor inkomstenverlies als 
gevolg van onbeschikbaarheid door schade;

•  bescherming van de aansprakelijkheid 
tegenover derden door een algemene dekking 
samengesteld uit verschillende rangen;

•  programma voor het personeel: 
dekking door verplichte verzekeringen 
(arbeidsongevallen) en een programma voor 
het personeel inzake gezondheidszorg;

•  bescherming van het wagenpark door 
aangepaste verzekeringen.

Resultatenrekening (in duizend euro) 31.12.2021 31.12.2020 (herwerkt)

Bedrijfsopbrengsten 573.191 560.590
EBITDA* 318.905 313.623
EBIT* 137.821 133.482
Nettowinst 75.521 73.237

Balans (in duizend euro) 31.12.2021 31.12.2020 (herwerkt)

Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar 50.647 42.255
Totaal van de materiële vaste activa 1.902.037 2.011.209
Eigen vermogen 639.674 639.038
Netto financiële schuld* 846.046 873.111
Totaal van de geconsolideerde balans 2.634.514 2.730.039

Financiële situatie: geconsolideerde kerncijfers 

Geconsolideerde omzet en 
nettoresultaat nemen toe  
De omzet van de groep Fluxys Belgium bedraagt 
€ 573,2 miljoen in 2021. Dit betekent een stijging van 
€ 12,6 miljoen ten opzichte van de omzet van 2020, 
die € 560,6 miljoen bedroeg. Het geconsolideerde 
nettoresultaat neemt toe van € 73,2 miljoen in 2020 
naar € 75,5 miljoen in 2021, wat een stijging van  
€ 2,3 miljoen betekent. De toename van de gereguleer-
de omzet en van het nettoresultaat wordt voornamelijk 

verklaard door de evolutie van de componenten die 
door de gereguleerde tarieven moeten worden gedekt. 
Die evolutie ligt in lijn met het tarifair voorstel, is con-
form de tariefmethodologie 2020-2023 en vloeit dus 
niet voort uit de stijging van de energieprijzen. Als ener-
gie-infrastructuurbedrijf halen we immers geen inkom-
sten uit de handel in de molecules die we vervoeren.

* Zie Verklarende woordenlijst, p. 102-103.

Financiële monitoring 
en garanties
Fluxys Belgium evalueert systematisch de financiële 
draagkracht van zijn belangrijkste tegenpartijen en past 
een strikt opvolgingsbeleid toe van zijn vorderingen. 
In het kader van ons beleid inzake tegenpartijrisico 
onderwerpen we onze belangrijke klanten en leveran-
ciers voorafgaandelijk en vervolgens op regelmatige 
basis aan een financiële analyse (liquiditeit, solvabiliteit, 
rentabiliteit, reputatie en risico’s). 

Voor die analyses put Fluxys Belgium uit interne en 
externe informatiebronnen zoals officiële analyses 
door gespecialiseerde agentschappen. Zij evalueren 
de ondernemingen in functie van het risico en kennen 
hen een standaardnotering (of credit rating) toe. Intern 
gebeuren er verschillende analyses die vervat zitten in 
een grondige transversale doorlichting door  het com-
mercieel, financieel en juridisch departement.  

Fluxys Belgium vraagt bovendien voor het merendeel 
van zijn klanten en voor bepaalde categorieën leveran-
ciers een financiële garantie. Op die manier beperkt de 
groep zijn blootstelling aan kredietrisico’s, zowel op het 
vlak van wanbetaling als op het vlak van concentratie 
van klanten. De eventuele negatieve gevolgen van 
partijen die in gebreke blijven worden conform het 
regulatoir kader verwerkt. 

Fluxys Belgium belegt zijn thesaurieoverschotten bij 
moederbedrijf Fluxys in het kader van cash pooling 
overeenkomsten. Fluxys belegt die overschotten op 
verschillende manieren: 
• bij eersterangs financiële instellingen; 
•  in de vorm van financiële instrumenten  

uitgegeven door emittenten met een hoge rating; 
•  in financiële instrumenten van emittenten waarvan 

een kredietwaardige overheid meerderheids-
aandeelhouder is of die genieten van een garan-
tie van een kredietwaardige Europese staat; 

•  in leningen tegen marktvoorwaarden aan doch-
terondernemingen van Fluxys. De monitoring 
die wordt uitgevoerd van de dochteronderne-
mingen maakt dat het tegenpartijrisico op de 
dochterondernemingen beperkt en beheerst is. 

Toeleveringsketen 
Beleidsaanpak
Fluxys Belgium streeft in zijn aankoopbeleid naar het 
beste evenwicht tussen veiligheid, betrouwbaarheid 
en kosten. We stellen opdrachten in principe open en 
we waken erover dat contractanten op gelijke voet 
worden behandeld. Transparantie is het richtsnoer in 
onze communicatie naar bestaande leveranciers en 
potentiële leveranciers. Onze website heeft daartoe 
een toegewezen plaats met info over ons aankoopbe-
leid en de standaard contractuele documenten.

Leveranciersbewegingen
Bijna 85% van de leveranciers van Fluxys Belgium zijn 
Belgische bedrijven. In 2021 hebben we contracten 
gesloten met 346 nieuwe leveranciers – ruim 200 meer 
dan in 2020. Die bewegingen zijn vooral het gevolg van 
de vervanging van bestaande leveranciers als gevolg 
van de openstelling van opdrachten. Andere leveran-
ciers zijn nieuw door onder meer de aankoop van nieu-
we soorten goederen en diensten, en de overname van 
een activiteit van de ene leverancier door een andere. 

Duurzaam aankopen
Ook in 2021 heeft Fluxys Belgium informatie verzameld 
over de praktijk van zijn leveranciers op het vlak van 
milieu, gezondheid en veiligheid. De primaire focus ligt 
op de leveranciers die de grootste impact hebben op 
het vlak van broeikasgas-uitstoot. Binnen die groep 
selecteren we de leveranciers bij wie een substantiële 
bestelling is geplaatst. Zij ontvangen een vragenlijst 
over het beheer van hun broeikasgas-uitstoot en over 
hun certificering inzake milieu-impact, gezondheid en 
veiligheid.

Fluxys Belgium wil de milieu-impact, gezondheid, veilig-
heid en bijkomende duurzaamheidsaspecten nadrukke-
lijker laten meespelen in de keuze van contractanten en/
of de toewijzing van contracten.
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Activiteiten en statutaire 
resultaten van de 
dochterondernemingen
Fluxys LNG
Fluxys LNG (geconsolideerde dochteronderneming 
- 99,99% deelneming Fluxys Belgium en 0,01% deel-
neming Flux Re) is eigenaar en beheerder van de 
LNG-terminal in Zeebrugge en commercialiseert termi-
nallingcapaciteit en aanverwante diensten. Het eigen 
vermogen van Fluxys LNG bedraagt € 149,5 miljoen 
op 31 december 2021, tegenover € 156,9 miljoen het 
jaar daarvoor. Het nettoresultaat van het boekjaar 2021 
bedraagt € 31,1 miljoen, tegenover € 29,1 miljoen in 2020.

Flux Re
Flux Re (geconsolideerde dochteronderneming - 100% 
deelneming Fluxys Belgium). Flux Re is een herverze-
keringsmaatschappij naar Luxemburgs recht, opgericht 
in oktober 2007. Het statutaire eigen vermogen, voor 
winstverdeling, van Flux Re daalt van € 15,4 miljoen op 
31 december 2020 naar € 12,7 miljoen op 31 december 
2021. Het nettoresultaat van het boekjaar 2021 bedraagt 
€ 2,3 miljoen, tegenover € 5,2 miljoen in 2020. 

Balansys
Balansys (deelneming geconsolideerd via de vermo-
gensmutatiemethode – deelneming Fluxys Belgium 
50%). In het kader van de integratie van de Belgische 
en Luxemburgse gasmarkt hebben Fluxys Belgium en 
Creos op 7 mei 2015 de vennootschap Balansys opge-
richt, een joint venture waarin Fluxys Belgium en de 
Luxemburgse vervoersnetbeheerder Creos Luxembourg 
elk 50% aanhouden. Balansys staat in voor de com-
merciële balanceringactiviteiten op de geïntegreerde 
Belgisch-Luxemburgse gasmarkt.

Fluxys Belgium NV – resultaten 
2021 (volgens Belgische 
normen): voorstel van 
resultaatsverdeling 
Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt 
€ 71,7 miljoen, tegenover € 70,8 miljoen in 2020. 

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 
10 mei 2022 een brutodividend van € 1,38 per aandeel 
voorstellen. 

Rekening houdend met een overgedragen winst van 
het vorige boekjaar van € 66,8 miljoen en een onttrek-
king aan de reserves van € 37,7 miljoen, zal de raad van 
bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om 
het resultaat als volgt toe te wijzen: 
• € 97,0 miljoen als dividenduitkering en 
• € 79,2 miljoen als over te dragen winst. 

Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aan-
vaard, zal het brutodividend € 1,38 per aandeel bedra-
gen voor het boekjaar 2021. Dat bedrag zal betaalbaar 
worden gesteld vanaf 18 mei 2022.

Efficiëntie-inspanningen in lijn met 
gereguleerd tariefmodel 
In juni 2018 heeft de federale regulator CREG voor de 
periode 2020-2023 een nieuwe tariefmethodologie 
vastgelegd voor het vervoer en de opslag van aardgas 
en de terminalling van LNG. De nieuwe methodologie 
bouwt voort op de bestaande principes die werden 
verfijnd en aangevuld. 

Het principe waarbij alle redelijke kosten inclusief 
interesten en een billijke vergoeding door de tarieven 
worden gedekt, blijft behouden. Bovenop stimulansen 
gericht op kostenbeheersing werd een beperkt pakket 
nieuwe stimulansen geïntroduceerd om een aantal 
prestaties van de onderneming te sturen en dit op te 
volgen. Het gedeelte van de gerealiseerde kostenbe-
sparingen dat toekomt aan de onderneming werd aan-
gepast. Dat brengt mee dat de mogelijke opbrengsten 
daarvan beperkter zijn.

Door zijn exploitatiekosten te beheersen en efficiëntie-
inspanningen te leveren is de groep Fluxys Belgium 
erin geslaagd om de regulatoire doelstellingen te 
bereiken en stimulansen te boeken.  

€ 50,6 miljoen investeringen
In 2021 bedroegen de investeringen in materiële vaste 
activa € 50,6 miljoen, tegenover € 42,3 miljoen in 2020. 
Daarvan ging € 32,6 miljoen naar vervoersprojecten en 
€ 17,4 miljoen naar projecten voor LNG-infrastructuur.

Welvaartsbijdrage stijgt  
Fluxys Belgium genereert welvaart door bij te dragen tot 
de economische groei in de samenleving en de omge-
ving waarin de onderneming actief is. Die welvaartsbij-
drage wordt gemeten in de vorm van de toegevoegde 
waarde die we creëren en onder onze stakeholders 
verdelen. 

De toegevoegde waarde die in 2021 voortvloeide  
uit onze voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 
€ 438,9 miljoen, een stijging van € 11,8 miljoen ten 
opzichte van 2020.  

Vooruitzichten 2022 
Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde 
activiteiten wordt volgens de tarifaire methodologie 
2020-2023 bepaald door verschillende regulatoire 
parameters waaronder het geïnvesteerde eigen ver-
mogen en de financiële structuur, alsook door stimu-
lansen. Meer informatie over de tarifaire methodologie 
2020-2023 is opgenomen in ‘Wettelijk en regulerend 
kader’ vanaf p. 48). 

Op basis van de informatie ter beschikking op datum 
van vandaag is het bijzonder moeilijk om de impact in 
te schatten van de oorlog in Oekraïne op de economie. 
Uitgaande van de situatie zoals die momenteel publiek 
bekend is, het essentiële karakter van de activiteiten 
van de onderneming en haar regulatoire omkadering 
voorzien we op dit moment voor 2022 geen belang-
rijke impact op het geconsolideerde resultaat van de 
groep Fluxys Belgium als gevolg van de oorlog en 
de maatregelen en marktevoluties die er vandaag uit 
voortvloeien. 
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Indicatoren
Welvaartsbijdrage (in miljoen euro) 2021 2020 (herwerkt) 2019 2018
Toegevoegde waarde uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 438,9 427,1 423,2 404,8

Personeel 112,5 110,5 107,5 107,9
Aandeelhouders (dividend) 96,3 91,3 88,5 86,4
Samenleving (belastingen) 38,2 37,2 48,2 44,7
Leveranciers 155,6 149,3 143,4 124,9
Financiële instellingen (interesten) 36,3 38,8 35,5 40,9

 
Financiële ratio’s 2021 2020 (herwerkt) 2019 2018
Solvabiliteit
Quotiënt van (i) de netto financiële schuld en (ii) de som van het 
eigen vermogen en de netto financiële schuld

57% 58% 58% 56%

Interestdekking  
Quotiënt van (i) de som van FFO en interestlasten 
en (ii) de interestlasten  

6,75 5,61 6,58 7,09

Netto financiële schuld*/uitgebreide RAB* 
Quotiënt van (i) de netto financiële schuld 
en (ii) de uitgebreide RAB 

28% 28% 29% 28%

FFO*/Netto financiële schuld 
Quotiënt van (i) FFO en (ii) de netto financiële schuld

25% 20% 22% 28%

RCF*/Netto financiële schuld 
Quotiënt van (i) RCF en (ii) de netto financiële schuld

13% 10% 12% 18%

Netto financiële schuld (in miljoen euro) 2021 2020 (herwerkt) 2019 2018
Netto financiële schuld 846,0 873,1 903,3 881,9

Uitsplitsing
Schuldkapitaalmarkt 699,1 692,7 698,2 697,8
Bankleningen 286,8 310,6 327,8 309,8
Verbonden partijen 233,6 257,0 263,3 263,3
75% van de geldmiddelen en overige financiële activa -373,5 -393,1 -386,0 -388,9

Gewogen gemiddelde maturiteit op 31.12 9,2 10,2 11,3 12,4

RAB en WACC 2021 2020 (herwerkt) 2019 2018
RAB (in M€)

Vervoer 2.047,5 2.086,9 2.125,3 2.194,2
Opslag 228,8 235,6 239,7 246,1
LNG-terminalling 303,0 302,7 314,4 324,6

Materiële vaste activa niet in de RAB (in M€) 410,4 420,3 413,4 376,6
Uitgebreide RAB* 2.989,7 3.045,4 3.092,8 3.141,5
WACC* voor belastingen (in %)

Vervoer 4,92 4,88 3,87 4,04
Opslag 5,09 5,04 3,57 3,71
LNG-terminalling 4,99 5,14 2,85 3,40

Verklarende woordenlijst 
EBIT: Earnings Before Interests and Taxes of winst/
verlies uit bedrijfsactiviteiten, waaraan het resultaat 
van ondernemingen opgenomen volgens de vermo-
gensmutatiemethode en de dividenden ontvangen van 
niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd. 
EBIT wordt gebruikt als maatstaf om de operatione-
le performantie van de groep doorheen de tijd op te 
volgen.

EBITDA: Earnings Before Interests, taxes, depreciation 
and amortization of winst/verlies uit bedrijfsactiviteiten, 
vóór afschrijvingen, waardeverminderingen en voor-
zieningen, waaraan het resultaat van ondernemingen 
opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode 
en de dividenden ontvangen van niet-geconsolideer-
de ondernemingen zijn toegevoegd. EBITDA wordt 
gebruikt als maatstaf om de operationele performantie 
van de groep doorheen de tijd op te volgen, zonder 
rekening te houden met de niet-kaskosten.

Netto financiële schuld: Rentedragende verplichtingen 
(inclusief leasingschulden) na aftrek van de regulatoire 
activa, de thesaurie ten gevolge van transacties voor 
de vervroegde herfinanciering en 75% van de geldmid-
delen, kasequivalenten en geldbeleggingen op lange 

en korte termijn (de resterende 25% wordt als reserve 
aanzien voor operationele doeleinden (werkkapitaal) 
en daardoor niet beschikbaar geacht voor investerin-
gen). Deze indicator geeft een idee van het bedrag 
aan rentedragende schulden dat zou overblijven als 
alle beschikbare thesaurie gebruikt zou worden om 
leningen terug te betalen.

Solvabiliteit: de verhouding tussen de netto financiële 
schuld en de som van het eigen vermogen en de netto 
financiële schuld, laat toe de sterkte van de financiële 
structuur van de Fluxys Belgium-groep te benadrukken.

Interestdekking: de verhouding tussen FFO, vóór inte-
restlasten, en de interestlasten geeft het vermogen 
weer van de groep om haar interestlasten te dekken 
via haar operationele activiteiten.

Netto financiële schuld / Uitgebreide RAB: het doel 
van deze ratio is weer te geven welk deel van de uit-
gebreide RAB gefinancierd wordt door externe schuld.

FFO / Netto financiële schuld: het doel van deze ratio 
is het vermogen van de groep weer te geven om de 
schulden terug te betalen op basis van de kasstromen 
gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten.

RCF / Netto financiële schuld: het doel van deze ratio 
is om het vermogen van de groep weer te geven om de 
schulden terug te betalen op basis van de kasstromen 
gegenereerd door de bedrijfsactiviteiten na betaling 
van de dividenden.

FFO: Funds from Operations of winst/verlies uit voort-
gezette bedrijfsactiviteiten, buiten bewegingen van 
de regulatoire activa en passiva, vóór afschrijvingen, 
waardeverminderingen en voorzieningen, waaraan de 
dividenden ontvangen van ondernemingen opgeno-
men volgens de vermogensmutatiemethode en van 
niet-geconsolideerde ondernemingen zijn toegevoegd, 
na aftrek van netto financieringskosten en verschul-
digde belastingen. Deze indicator geeft de cash weer 
gegenereerd door de operationele activiteiten en dus 
de capaciteit van de groep om z’n schulden terug te 
betalen, investeringen te doen maar ook dividenden 
te betalen aan de investeerders.  

RCF: Retained Cash-Flow of FFO na aftrek van betaalde 
dividenden. Deze indicator geeft de cash weer gege-
nereerd door operationele activiteiten, maar na uitke-
ring van dividenden en geeft dus de netto capaciteit 
weer van de groep om z’n schulden terug te betalen, 
alsook investeringen te doen.

RAB: Average Regulated Asset Base of gemiddelde 
van het jaar van de waarde van de gereguleerde activa. 
De RAB is een regulatoir concept dat overeenkomt met 
de basis van gereguleerde activa waarop het regulatoir 
rendement wordt toegekend, zoals gereglementeerd 
door de CREG. 

Andere investeringen in materiële vaste activa buiten 
de RAB: Het gemiddelde van de gecumuleerde inves-
teringen in de uitbreidingen van de LNG-terminal van 
Zeebrugge en in de niet aan de regulering onderwor-
pen activiteiten.

Uitgebreide RAB: Totaal van de RAB en andere inves-
teringen in materiële vaste activa buiten de RAB.

WACC: Weighted Average Cost of Capital of gewogen 
gemiddelde kost van kapitaal, welke het rendement 
weergeeft toegestaan door de regulering op de RAB.
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Bestrijding van corruptie Beleidsaanpak
Het beleid van Fluxys Belgium inzake anti-corruptie zit 
vervat in de Ethische Gedragscode van de onderne-
ming. In 2021 is een nieuwe Ethische Code in voege 
getreden waarin onder meer de mogelijkheid voor het 
melden van onethisch gedrag werd verruimd. 

Gerelateerde risico’s en 
opportuniteiten
Risico
Corruptie met als gevolg een negatieve impact op de 
zakelijke reputatie en/of de financiële resultaten van 
de onderneming.

Maatregelen
•  Voor Fluxys-personeelsleden gelden de ethische 

code, het arbeidsreglement, de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en specifieke procedures 

•  Voor leveranciers gelden de aankoopvoorwaarden 
met specifieke bepalingen in verband met corruptie 

•  Controleproces om zich ervan te vergewissen 
dat klanten, leveranciers, agenten, consultants 
etc. zich houden aan de anti-omkopingsregels

•  Specifieke interne controles die minstens 
tweejaarlijks worden opgevolgd door interne audit

Nieuwe Ethische Code
De nieuwe Ethische Code trad in 2021 in voege en 
werd intern breed gecommuniceerd. De Code bestrijkt 
een brede waaier aan domeinen: een veilige en res-
pectvolle werkomgeving, verantwoorde interacties met 
zakenpartners, mensenrechten, anti-omkoping en alge-
mene principes over de manier waarop de onderneming 
concurreert. De Code verwacht tevens van klanten, 
leveranciers en andere partners dat ze equivalente stan-

daarden naleven. In het kader van de nieuw Ethische 
code werden in 2021 workshops over anti-corruptie 
georganiseerd voor de medewerkers.

Ruimere mogelijkheden voor 
melding van onethisch gedrag 
Voor advies over problematische situaties of voor het 
melden van een (mogelijke) schending van de ethische 
gedragsregels kunnen onze medewerkers  terecht bij 
hun manager of bij het Ethics & Compliance-team. 

Werknemers, klanten, leveranciers en partners kunnen 
ook mailen naar het nieuwe e-mailadres ethics@fluxys.
com om op strikt vertrouwelijke wijze een (mogelijke) 
schending te melden. 

In uitvoering van de nieuwe Ethische Code en van de 
Europese richtlijn werden in 2021 de formele proce-
dure voor het klokkenluiden en de bescherming van 
de klokkenluiders verder uitgewerkt. Deze procedure 
wordt in 2022 uitgerold.

Aandacht voor ethisch gedrag 
in de toeleveringsketen 
De algemene aankoopvoorwaarden van Fluxys Bel-
gium voor leveranciers bevatten voor de contractant 
verschillende verplichtingen inzake corruptiebestrijding 
zoals onder meer: 
•  Het verbod om zich met praktijken zoals private of 

publieke corruptie in te laten of die te aanvaarden 
•  Een bewijs van integriteit van hun 

personeelsleden kunnen voorleggen

Anti-corruptie 2021 2020 2019 2018
Klachten over fraude of meldingen van onethisch gedrag 0 0 0 0
Aantal juridische procedures over anti-concurrentieel 
gedrag of het niet naleven van het concurrentierecht 0 0 0 0

Indicatoren
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Mensenrechten Beleidsaanpak
Fluxys Belgium heeft zijn activiteiten in België en daar-
door zit de beleidsaanpak rond schending van de 
mensenrechten vervat in het ondernemingsbeleid rond 
bedrijfsethiek, veiligheid, gezondheid en welzijn op het 
werk, en diversiteit. Daarnaast spitst onze aanpak zich 
toe op de toeleveringsketen.  

Gerelateerde risico’s en 
opportuniteiten
Risico
Schending van de mensenrechten met als gevolg een 
negatieve impact op de zakelijke reputatie en/of de 
financiële resultaten van de onderneming.

Maatregelen
•  Ten overstaan van medewerkers: bepalingen in de 

ethische code, het arbeidsreglement, de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en specifieke procedures 

•  Ten overstaan van leveranciers: bepalingen inzake 
mensenrechten in de aankoopvoorwaarden 

Aanpak geïntegreerd  
in andere domeinen
Gelet op de Belgische scope van onze activiteiten zitten 
onze initiatieven rond het eerbiedigen van de mensen-
rechten voornamelijk vervat in onze beleidsaanpak in 
twee andere domeinen. 
In het domein ‘Veiligheid, gezondheid en welzijn op het 
werk’ komen de volgende mensenrechten aan bod: 
• recht op menswaardig werk en welzijn;
• recht op rust en vrije tijd; 
•  bescherming van het evenwicht tussen 

professioneel en privéleven; 
•  recht op bescherming tegen risico’s op het 

werk, waaronder stress, geweld pesterijen 
en grensoverschrijdend gedrag; 

•  vrijheid van associatie en toetreding 
 tot een vakbond.

Over deze thema’s werd in 2021 tal van opleidingen 
aangeboden aan de medewerkers (zie p. 116-117, 123). 
Het verbod op discriminatie en het recht op gelijke kan-
sen zit vervat in het domein ‘Diversiteit’ (zie p. 127-128).

Aandacht voor mensenrechten 
in de toeleveringsketen 
De algemene aankoopvoorwaarden van Fluxys Bel-
gium voor leveranciers bevatten voor de contractant 
verschillende verplichtingen inzake mensenrechten 
zoals onder meer: 
•  de verplichting om personeel te 

verzekeren tegen arbeidsongevallen
•  de verplichting tot naleving van de wettelijke 

verplichtingen inzake de veiligheid en het 
welzijn op het werk, de toekenning van 
een minimumloon aan werknemers, de 
betaling van de lonen, de verplichtingen 
inzake milieu en de bescherming ervan

•  het verbod om buitenlandse 
arbeidskrachten tewerk te stellen die op 
illegale wijze verblijven in België

Gegevensbescherming 
en privacy  
Op een verantwoorde en veilige manier omgaan met 
die gegevens is van essentieel belang voor de onder-
neming en haar medewerkers en iedereen heeft daarin 
een rol op te nemen. Fluxys Belgium heeft daarom 
richtlijnen uitgevaardigd inzake gegevensbescherming 
inclusief  de vereisten van de GDPR-regelgeving en de 
algemene privacy-regelgeving. 
Fluxys Belgium heeft voor zijn medewerkers ook richtlij-
nen uitgevaardigd voor het gebruik van sociale media. 
Daarbij streven we naar een evenwicht tussen ener-
zijds het recht op vrije meningsuiting en de privacy 
van elke medewerker en anderzijds de opdracht van 
de onderneming.   

Indicatoren
2021 2020 2019 2018

Klachten over schending van de mensenrechten 0 0 0 0
Opleidingen over onderwerpen die onder de noemer mensen-
rechten vallen

Aantal uur gevolgde opleidingen 459  554 * *
Aandeel in het totaal aantal uur gevolgde opleidingen 1,9%  2,4% * *

* Niet geregistreerd
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Goed nabuurschap Beleidsaanpak
Met Fluxys Belgium zorgen we voor bijna een derde 
van de energie die de gezinnen en bedrijven in België 
verbruiken. We doen dat met infrastructuur in bijna 400 
steden en gemeenten en willen dan ook een goede 
buur zijn. 

In een open dialoog streven we naar een goede ver-
standhouding met al wie betrokken is bij de bouw en 
de exploitatie van onze installaties. Bovendien zorgen 
we ervoor dat zowel de aanleg als de exploitatie van de 
infrastructuur zo weinig mogelijk hinder veroorzaken. 

Open dialoog met 
de omwonenden

Persoonlijk aanspreekpunt
Van bij de voorbereidingsfase van een werf tot het 
plaatsherstel na de uitvoering van de aanleg- of exploi-
tatie-werken hebben eigenaars en exploitanten van 
terreinen hun eigen contactpersoon bij Fluxys Belgium. 
Op die manier kunnen ze overleggen met iemand die 
van bij het begin hun bezorgdheden en de karakte-
ristieken van hun percelen kent. De contactpersonen 
maken deel uit van een specifieke ploeg en hebben 
een bijzondere opdracht: de belangen van eigenaars 
en exploitanten van terreinen begrijpen en bij Fluxys 
Belgium verdedigen.

Nieuwe infrastructuur: 
draagvlak opbouwen met de buurt
Transparante communicatie 
vanaf de projectfase
Fluxys Belgium streeft ernaar om bij nieuwe infrastruc-
tuurprojecten al vanaf de voorbereidende fase zowel 
de betrokken administraties, de gemeentelijke over-
heden, de omwonenden als andere betrokkenen op 
een transparante manier te informeren en met hen te 
communiceren. In 2021 organiseerden we opnieuw tal-
rijke contacten met administraties en gemeenten in het 
kader van de geplande aanleg van nieuwe installaties.
Informatievergaderingen
In het kader van vergunningsaanvragen voor grotere 
infrastructuurprojecten stellen we aan de gemeenten 
voor om vóór de start van de vergunningsprocedures 
een informatieavond te organiseren voor omwonen-
den om met hen het project en de mogelijke effecten 
ervan te bespreken om zo al van bij het begin van het 
project rekening te kunnen houden met eventuele 
opmerkingen. 

Ook stellen we aan de gemeenten voor om tijdens 
de openbare onderzoeken een informatiemoment te 
organiseren zodat omwonenden opnieuw vragen over 
het project kunnen stellen.

Overeenkomsten voor  
land- en tuinbouw, bosbouw  
en jachtgenot
Fluxys Belgium legt het overgrote deel van zijn installa-
ties (leidingen en bovengrondse stations) aan in land-, 
tuin of bosbouwgebied. Goed nabuurschap met de 
eigenaars en uitbaters van de gronden die worden 
doorkruist of in de nabijheid liggen van onze installaties 
is dan ook van groot belang. 

In die optiek hebben we overeenkomsten gesloten 
met de drie grootste landbouwersorganisaties, met 
de Vlaamse jachtvereniging Hubertus, met Landelijk 
Vlaanderen en met Nature, Terres et Forêts. De over-
eenkomsten leggen de schadevergoedingen vast voor 
de land-, tuin- en bosbouwers die bij de bouw van een 
installatie hinder ondervinden of tijdelijk hun gronden 
niet kunnen gebruiken. Als zich na de werken  proble-
men voordoen, behandelen we de gemelde problemen 
geval per geval.

Werken met 
maatwerkbedrijven
Sinds een paar jaar werkten een aantal regionale 
exploitatiecentra van Fluxys Belgium met maatwerk-
bedrijven. In 2021 werd dat uitgebreid naar alle exploi-
tatiecentra. Zo worden aan maatwerkbedrijven een-
voudige en repetitieve taken toevertrouwd zoals het 
maaien rond bebakening langs (water)wegen. 

Teambuildings: inzet voor  
het goede doel
Fluxys Belgium stimuleert zijn medewerkers om team-
buildings voor een sociaal, sportief of natuurgericht 
doel te organiseren en de opzet daarvan is dubbel: 
zowel het team-gevoel versterken als zich in ruime zin 
inzetten voor de gemeenschap. In 2021 kon door de 
coronabeperkingen slechts een beperkt aantal team-
buildings plaatsvinden.
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Digitalisering Digitale transformatie 
krachtig doorgestart 
Fluxys Belgium schakelde in 2021 met zijn Digital Trans-
formation programma zijn digitale aanpak een versnelling 
hoger. Het programma mikt op een brede en versnelde 
inzet van digitale oplossingen om de slagkracht van het 
bedrijf te versterken. In onze wendbaarheid, in ons tra-
ject naar het vervoer van nieuwe energiedragers, in de 
diensten aan onze klanten en in onze interne processen. 

Digital lounge 
De eerste hefboom van de transformatie is de Digital 
Lounge, een innovatielab-aanpak om snel en wendbaar 
digitale oplossingen te ontwikkelen voor onze mede-
werkers, klanten en stakeholders. Het kan gaan van het 
gebruik van artificiële intelligentie om onze operaties 
te verbeteren over het ontwikkelen van een app om de 
interface met onze klanten te versterken tot het inzetten 
van virtual reality om onze teams op te leiden. Digital 
Lounge is een leertraject en de prioriteiten kunnen 
veranderen op basis van wat we leren.

Digital workplace 
De tweede hefboom is de Digital Workplace. In 2021 
hebben we de tools voor het hybride werken uitgerold 
teneinde het online werken en vergaderen zo comfor-
tabel mogelijk te maken. De nieuwe hardware onder-
steunt maximaal de digitale transformatie. Tegelijkertijd 
versterken onze medewerkers hun digitale vaardighe-
den onder begeleiding van de Digital Coaches. 
De digitale transformatie steunt tot slot op verschillende 
ICT-projecten die afgelopen jaren werden opgestart: 

Beschikbare capaciteit: Deze 
visualisatietool op onze website toont 
klanten in real-time waar er welke 
capaciteit beschikbaar is. De tool werd 
eerst beschikbaar voor de ingangs- en 
uitgangscapaciteit. In 2021 volgde de LNG-
capaciteit en de planning voor het laden 
van LNG-tankwagens. In 2022 lanceren we 
op de website dezelfde real-time informatie 
voor de opslagcapaciteit in Loenhout. 
GSmart: Ons in-house ontwikkeld systeem 
voor gastransport dat door verschillende 
gasinfrastructuurbedrijven wordt gebruikt. 

Smart Data Factory: Schept orde in de 
overvloed aan data - met datamodellen en 
visualisatietools.

Cloud architecture: De architectuur voor 
Cloud toepassingen laat ons toe om deze 
technologie op een uniforme en veilige 
manier in te zetten. 

Internet of Things: Effent het pad naar 
predictief onderhoud van de installaties, in 
plaats van onderhoud op vaste tijdstippen. 
Dit moet leiden tot een optimalisatie van 
het operationeel beheer en het onderhoud 
van het leidingennet.

Digital Twin: We onderzoeken de 
mogelijkheid om een digitale dubbelganger 
van ons vervoersnet  te ontwikkelen 
waarmee bijvoorbeeld de gasstroom van 
nieuwe gassen in het net kan worden 
gesimuleerd. 
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