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Fluxys Belgium heeft de Belgische Corporate Governance Code 2020 (‘Code 2020’) 
aangenomen als referentiecode. Daarnaast is eveneens regelgeving over deugdelijk 
bestuur van toepassing op Fluxys Belgium voorzien in de wet van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals later 
gewijzigd (‘Gaswet’), en de Europese Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke 
regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG 
(‘Richtlijn’). De door Fluxys Belgium toegepaste regelgeving vindt u via internet: 
• Code 2020: www.corporategovernancecommittee.be   

• Gaswet: www.just.fgov.be   

• Richtlijn: www.eur-lex.europa.eu     

Fluxys Belgium past de regels voor de duurtijd van de bestuursmandaten van de Code 2020 
niet toe. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van 6 jaar 
en niet, zoals principe 5§6 van de Code 2020 naar voor schuift, voor 4 jaar. Die duur is 
verantwoord in het licht van de technische, financiële en juridische eigenheid en 
complexiteit van de taken en verantwoordelijkheden die aan de netbeheerder voor 
aardgas worden toevertrouwd. Een mandaat van zes jaar stelt bestuurders in staat hun 
deskundigheid te verdiepen en gedurende een langere periode een reële toegevoegde 
waarde te leveren aan het debat. Dit is ook in overeenstemming met het 
langetermijnkarakter van de activiteiten van infrastructuurbeheerders. 
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Evolutie van de samenstelling van de raad van 
bestuur in 2021 
Tijdens de gewone algemene vergadering van 11 mei 2021 werden de mandaten als 
bestuurder van Andries Gryffroy en Daniël Termont voor een periode van 6 jaar hernieuwd, 
tot na de gewone algemene vergadering van 2027. Het mandaat als bestuurder van Luc 
Hujoel werd hernieuwd tot en met 30 juni 2021. 

Daarnaast heeft dezelfde algemene vergadering beslist om Laurent Coppens met ingang 
van 1 juli 2021 te benoemen als bestuurder ter vervanging van Luc Zabeau, ontslagnemend 
met ingang op 30 juni 2021. Zijn mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene 
vergadering van 2027. 

Het mandaat als onafhankelijk bestuurder van Walter Nonneman is verstreken na afloop 
van de gewone algemene vergadering van 11 mei 2021. Er werd besloten om hem niet te 
vervangen. 

Laurence Bovy heeft haar ontslag als onafhankelijk bestuurder ingediend met ingang op 31 
december 2021. Cécile Flandre werd door de raad van bestuur van 30 maart 2022 
gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder om het mandaat van Laurence Bovy verder te 
zetten tot aan de gewone algemene vergadering van 2025. De algemene vergadering van 
10 mei 2022 dient zich uit te spreken over haar definitieve benoeming. 

Abdellah Achaoui werd door de raad van bestuur van 26 januari 2022 als bestuurder 
gecoöpteerd, met ingang op 30 maart 2022, voor een mandaat dat zal verstrijken na 
afloop van de gewone algemene vergadering van 2027. De algemene vergadering van 10 
mei 2022 dient zich uit te spreken over zijn definitieve benoeming. 

De procedure voor hernieuwing van mandaten en nieuwe benoemingen bij het 
benoemings- en vergoedingscomité en bij het corporate governance comité werd 
nageleefd. 

Regels voor de benoeming en vervanging van 
de leden van de raad van bestuur en voor de 
wijziging van de statuten 
Benoeming en vervanging van bestuurders  
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar en 
kunnen door de algemene vergadering worden ontslagen. 

Artikel 10 van de statuten bepaalt dat de vennootschap bestuurd wordt door een raad van 
bestuur bestaande uit niet-uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de bestuurder 
belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, die voor hoogstens zes jaar worden 
benoemd en door de algemene vergadering kunnen worden ontslagen. De mandaten van 
de aftredende bestuurders die niet herkozen zijn, eindigen onmiddellijk na de gewone 
algemene vergadering. Bij een vacature van één of verschillende bestuurdersmandaten, 
kunnen de overblijvende bestuurders, met gewone meerderheid van stemmen, voorlopig in 
de vacature voorzien. In zulk geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende 
bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Bij een vacature voor het vervallen van de 
termijn van een mandaat, beëindigt de nieuw benoemde bestuurder het mandaat van de 
bestuurder die hij vervangt. 
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Wijziging van de statuten  
De statuten van de onderneming kunnen worden gewijzigd door de algemene vergadering 
en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bij beraadslaging over een wijziging 
aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen als 
degenen die op de vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn minstens de helft 
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Er wordt geen enkele wijziging 
toegelaten die geen drie vierden van de stemmen haalt. 

 

Raad van bestuur 
Samenstelling van de raad van bestuur 
Artikel 10 van de statuten bepaalt dat de raad van bestuur minstens 3 en maximaal 24 niet-
uitvoerende bestuurders telt, zonder de vertegenwoordiger(s) van de federale regering 
mee te tellen. 

Principe 3§2 van de Corporate Governance Code 2020 beveelt aan dat de raad klein 
genoeg is met het oog op een efficiënte besluitvorming, en groot genoeg opdat de 
bestuurders ervaring en kennis uit diverse domeinen kunnen bijdragen en opdat wijzigingen 
in de samenstelling van de raad ongehinderd kunnen worden opgevangen. De grootte van 
de raad van bestuur van Fluxys Belgium is gerechtvaardigd in het licht van de technische, 
financiële en juridische eigenheid, de complexiteit van de taken en verantwoordelijkheden 
die aan de netbeheerder voor aardgas worden toevertrouwd, en de diversiteit van de 
betrokken belangen. 

Om te beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in de Gaswet is minstens één derde 
van de bestuurders onafhankelijk volgens de Gaswet. Zij zijn gekozen ten dele op basis van 
hun kennis inzake financieel beheer, ten dele wegens hun nuttige technische kennis en 
vooral op basis van hun relevante kennis van de energiesector. Onafhankelijke bestuurders 
in de zin van de Gaswet moeten onder meer voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van 
de Belgische Corporate Governance Code 2020. Eén derde van de bestuurders is van een 
ander geslacht dan de overige leden. 

Ten minste de helft van de bestuurders hebben een courante kennis van het Nederlands en 
ten minste de helft een courante kennis van het Frans.  

Tevens verleent het ‘bijzonder aandeel’ de federale minister voor Energie het recht twee 
vertegenwoordigers van de federale regering in de raad van bestuur te benoemen. 

De bestuurders van de vennootschap kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de raad van 
toezicht, van de raad van bestuur, of van organen die het bedrijf juridisch 
vertegenwoordigen en van een onderneming die werkzaam is in de productie of levering 
van aardgas, en zij kunnen ook geen rechten uitoefenen op zulk een onderneming. 
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Bestuurders 
Daniël Termont voorzitter van de raad van bestuur en ondervoorzitter van het strategisch 
adviescomité  
Daniël Termont is lid van de raad van bestuur van Publigas. Hij werd als bestuurder 
aangesteld in mei 1998 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de 
gewone algemene vergadering van mei 2027. 

Claude Grégoire bestuurder, ondervoorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het 
strategisch adviescomité  
Claude Grégoire is burgerlijk ingenieur. Hij werd als bestuurder aangesteld in oktober 1994 
op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene 
vergadering van mei 2024. 

Pascal De Buck gedelegeerd bestuurder en CEO 
Pascal De Buck heeft Rechten gestudeerd met een specialisatie in Economisch Recht en 
volgde daarna verschillende managementopleidingen, waaronder bij VLEKHO en EHSAL in 
Brussel en in het internationale IESE Global CEO Program. Hij trad in 1995 in dienst als Legal 
Counsel, stond achtereenvolgens aan het hoofd van de departementen Legal en 
Commercial en was daarna als Commercial Director verantwoordelijk voor Business 
Development & Strategy. Op 1 januari 2015 werd hij benoemd tot voorzitter van het 
directiecomité en CEO van Fluxys Belgium. Hij werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder 
van Fluxys Belgium in mei 2020. Zijn mandaat als bestuurder loopt af op de gewone 
algemene vergadering van mei 2026.  

Abdellah Achaoui bestuurder (sinds 30 maart 2022)  
Abdellah Achaoui is meertalig, heeft een diploma in financiën en bekleedt de functie van 
verantwoordelijke voor beheer bij Vivaqua. Hij is met politiek verlof en is momenteel 
schepen van de gemeente Molenbeek. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Interfin 
en lid van de raden van bestuur van Sibelga en Publigas. Hij heeft financiële functies 
bekleed in verschillende particuliere en openbare sectoren. Hij werd gecoöpteerd als 
bestuurder door de raad van bestuur met ingang van 30 maart 2022 op voorstel van 
Publigas voor een mandaat dat afloopt op de gewone algemene vergadering van mei 
2027. De gewone algemene vergadering van 10 mei 2022 dient zich uit te spreken over zijn 
definitieve benoeming.  

Jos Ansoms bestuurder  
Jos Ansoms is licentiaat politieke en sociale wetenschappen aan de KUL. Hij was onder 
meer voorzitter van Intermixt, Iveka, IGEAN en ondervoorzitter van Eandis. Hij was 
gedurende 23 jaar lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij onder meer het 
ambt van Voorzitter van de Commissie Bedrijfsleven en Energie waarnam. Hij werd als 
bestuurder aangesteld in mei 2016 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af 
op de gewone algemene vergadering van mei 2022. 

Laurent Coppens bestuurder (sinds 1 juli 2021) 
Laurent Coppens behaalde een master in business administration aan de Universiteit van 
Luik en volgde gespecialiseerde cursussen in management accounting & control aan de 
Universiteit van Maastricht alvorens te werken als assistent en onderzoeker in finance. Hij is 
momenteel CFO van Sibelga, Interfin, Publigas en Publi-T. Hij werd in mei 2021 op voorstel 
van Publigas door de gewone algemene vergadering tot bestuurder benoemd met ingang 
van 1 juli 2021. Zijn huidig mandaat loopt af aan het einde van de gewone algemene 
vergadering van mei 2027. 
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Patrick Côté bestuurder  
Patrick Côté is algemeen directeur bij CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec). 
Patrick Côté heeft vijftien jaar ervaring op het gebied van infrastructuur. Hij werkt sinds 2006 
bij de CDPQ en bekleedde voordien diverse functies in corporate finance voor grote 
ondernemingen, waaronder Ivanhoé Cambridge, de vastgoeddochter van de CDPQ. Hij 
zetelt ook in de raden van bestuur van Velto Renewables en London Array. Hij behaalde 
aan de HEC Montréal een diploma in bedrijfskunde, met een specialisatie in financiën, 
alsook een CPA (chartered professional accountant). Hij werd gecoöpteerd als bestuurder 
door de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2017 op voordracht van CDPQ en zijn 
huidig mandaat loopt af aan het einde van de gewone algemene vergadering van mei 
2023.  

Andries Gryffroy bestuurder  
Andries Gryffroy is industrieel ingenieur E.M. en master in de Marketing. Hij heeft 
verschillende bijscholingen gevolgd in de energiesector en ook verschillende functies 
uitgeoefend in die sector. Hij is consultant in techniek en energie. Hij is tevens voorzitter van 
Publigas, Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator. Hij werd als bestuurder 
aangesteld in mei 2015 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de 
gewone algemene vergadering van mei 2027. 

Luc Hujoel bestuurder en voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité (tot 30 juni 
2021)  
Luc Hujoel is master in economische wetenschappen. Hij is algemeen directeur van Interfin 
en bestuurder en secretaris-generaal van Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in mei 
2009 op voorstel van Publigas en zijn mandaat liep af op 30 juni 2021. 

Ludo Kelchtermans bestuurder, voorzitter van het audit- en risicocomité 
Ludo Kelchtermans is licentiaat Economische Wetenschappen en werkzaam als algemeen 
directeur van de CV Nutsbedrijven Houdstermaatschappij (Nuhma). Hij is bestuurder van 
meerdere vennootschapen en voorzitter van het auditcomité van Aspiravi. Hij werd als 
bestuurder aangesteld in juni 2012 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op 
de gewone algemene vergadering van mei 2026.  

Renaud Moens bestuurder en voorzitter van het benoemings- en vergoedingscomité 
Renaud Moens is handelsingenieur, afgestudeerd aan de Solvay Business School van de 
ULB. Hij is directeur-generaal van de intercommunale IGRETEC en bestuurder van Publigas, 
Sambrinvest, Sonaca en SOCOFE. Hij werd gecoöpteerd als bestuurder door de raad van 
bestuur van 24 september 2014 op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op 
de gewone algemene vergadering van mei 2022.  

Josly Piette bestuurder 
Josly Piette is gegradueerde sociale arbeidswetenschappen en licentiaat economische en 
sociale wetenschappen. Hij is eresecretaris-generaal van CSC (Confédération des Syndicats 
Chrétiens) en bestuurder van SOCOFE en Publigas. Hij werd als bestuurder aangesteld in juni 
2009 op voorstel van Publigas. Zijn huidig mandaat loopt af op de gewone algemene 
vergadering van mei 2026. 

  

  
137 

 

Koen Van den Heuvel bestuurder  
Koen Van den Heuvel is licentiaat in economie en politieke wetenschappen. Hij is sinds 1989 
Puurs gemeenteraadslid en was vervolgens 5 jaar schepen van Jeugd, Cultuur en 
Financiën. In 1997 werd hij burgemeester van de gemeente Puurs en vanaf 2019 van de 
fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Sinds 2004 is hij Vlaams volksvertegenwoordiger en was 
hij fractieleider van 2012 tot 2019. In 2019 was hij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw. Hij werd als bestuurder gecoöpteerd tijdens de raad van bestuur van 29 januari 
2020, met ingang van 1 december 2019, en zijn huidig mandaat loopt af op de gewone 
algemene vergadering van mei 2025.  

Geert Versnick bestuurder  
Geert Versnick is licentiaat in de Rechten, afgestudeerd aan de Universiteit van Gent. Hij 
volgde ook opleidingen bij GUBERNA, IMD en INSEAD. Hij was advocaat aan de Balie van 
Gent van 1980 tot 2000 en politiek actief van 1989 tot 2017. Hij oefent verschillende 
bestuursmandaten uit in zowel de privaatrechtelijke als in de publiekrechtelijke sector. Hij 
werd als bestuurder aangesteld door de gewone algemene vergadering van mei 2018, met 
ingang op 3 oktober 2018, op voorstel van Publigas en zijn huidig mandaat loopt af op de 
gewone algemene vergadering van mei 2024. 

Luc Zabeau bestuurder (tot 30 juni 2021) 
Luc Zabeau is handelsingenieur en licentiaat handels- en financiële wetenschappen. Hij 
werd als bestuurder aangesteld in juni 2009 op voorstel van Publigas. Hij bood zijn ontslag 
aan met ingang van 30 juni 2021. 

Onafhankelijke bestuurders in de betekenis van de Gaswet 
Laurence Bovy onafhankelijke bestuurder (tot 31 december 2021) 
Laurence Bovy behaalde een masterdiploma publiek en administratief recht aan de ULB. Ze 
heeft ook een opleiding gevolgd aan het Institute of Directors in Londen alsook opleidingen 
in openbare aanbestedingen en bankrecht. Ze is momenteel algemeen directrice van de 
biregionale intercommunale VIVAQUA en lid van de raad van bestuur bij de Koning 
Boudewijnstichting en bij de FPIM. In mei 2019 werd ze aangesteld als onafhankelijk 
bestuurder op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken 
raadgevende comités. Ze bood haar ontslag aan met ingang van 31 december 2021.  

Sabine Colson onafhankelijke bestuurder, voorzitter van het corporate governance comité  
Sabine Colson is licentiate in de handels- en financiële wetenschappen aan de HEC-ULg. Ze 
volgde een opleiding voor erkend bestuurder bij Guberna en behaalde een universitair 
certificaat voor innovatiebeheer aan de UCL. Ze coördineert het investeringsplatform 
“Familie & MBO" bij de GIMW. Zij werd na het advies van de betrokken raadgevende 
comités gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder door de raad van bestuur met ingang 
van 1 oktober 2018. Haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering 
van mei 2024. 

Valentine Delwart onafhankelijke bestuurder  
Valentine Delwart is licentiate in de rechten en heeft een master in Europees recht gevolgd. 
Ze is schepen van Financiën in Ukkel en sinds maart 2011 bekleedt ze de functie van 
secretaris-generaal van de Mouvement Réformateur. In mei 2013 werd ze aangesteld als 
onafhankelijk bestuurder op voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de 
betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone algemene 
vergadering van mei 2025. 
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Cécile Flandre onafhankelijke bestuurder (sinds 30 maart 2022) 
Cécile Flandre behaalde een licentiaat in de wiskunde en in de actuariële wetenschappen 
aan de ULB. Ze heeft gedurende 9 jaar de functie van CFO en uitvoerend bestuurder 
uitgeoefend bij twee verzekeringsmaatschappijen, Belfius Insurance en vervolgens Ethias. Ze 
heeft jarenlange ervaring in de verzekeringssector, met inbegrip van het toezicht daarop en 
in financiële aangelegenheden. Ze is momenteel bestuurder van Elia Transmission Belgium, 
Elia Asset en Elia Group. Ze is lid of voorzitter geweest van de raad van bestuur en het 
auditcomité van verschillende ondernemingen. Ze werd gecoöpteerd als onafhankelijk 
bestuurder door de raad van bestuur met ingang van 30 maart 2022 voor een mandaat dat 
afloopt op de gewone algemene vergadering van mei 2025. De gewone algemene 
vergadering van 10 mei 2022 zal zich uitspreken over haar definitieve benoeming. 

Sandra Gobert onafhankelijke bestuurder  
Sandra Gobert heeft een master in de Rechten aan de VUB. Zij heeft de GUBERNA 
opleidingen doorlopen en draagt de titel van GUBERNA Certified Director. Ze is lid van de 
Brusselse Balie sinds 1992, met Ondernemingsrecht en Deugdelijk Bestuur als specialisatie en 
vervult bestuursmandaten sinds 1991. Sinds begin 2019 is ze uitvoerend bestuurder van 
GUBERNA waar ze reeds in de raad van bestuur zetelt sinds 2016. Ze is tevens partner bij Sub 
Rosa Legal. Ze werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2019 op voorstel van de 
raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende comités en haar huidig 
mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 2025. 

Roberte Kesteman onafhankelijke bestuurder 
Roberte Kesteman behaalde een masterdiploma Toegepaste Economische 
Wetenschappen aan de Vlaamse Economische Hogeschool. Ze volgde ook International 
Corporate Finance aan het INSEAD in Frankrijk. Momenteel is ze Senior Advisor bij First Sentier 
Investors International, onafhankelijk bestuurder bij Elia Transmission Belgium, Elia Asset en 
Elia Group, en tevens lid van het auditcomité, het vergoedingscomité en het corporate 
governance comité. Zij werd op voorstel van de raad van bestuur van 26 juni 2019 en na 
advies van de betrokken raadgevende comités gecoöpteerd als onafhankelijk bestuurder, 
met ingang van 1 juli 2019, en haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene 
vergadering van mei 2023. 

Anne Leclercq onafhankelijke bestuurder  
Anne Leclercq heeft een master in de rechten en een MBA aan de Vlerick Business School. 
Dankzij een lange loopbaan zowel in de bankensector en als directeur bij het Federaal 
Agentschap van de Schuld (beheerder van de Belgische Staatsschuld) kan ze bogen op 
een uitgebreide financiële expertise en managementervaring. Tot midden 2019 was ze 
eveneens voorzitter van een subcomité van het Economisch en Financieel comité van de 
EU waarin schuldbeheerders van de 28 EU-staten zetelen. Momenteel is ze bestuurder bij 
Argenta Bank en Verzekeringen, WDP (Warehouses De Pauw), Z.org, Plexus (Regionaal 
Ziekenhuisnetwerk) en KULeuven/UZ Leuven, waar ze eveneens voorzitter is van het 
Auditcomité. Ze werd in mei 2018 als onafhankelijk bestuurder bij Fluxys aangesteld, op 
voorstel van de raad van bestuur en na het advies van de betrokken raadgevende 
comités. Haar huidig mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van mei 
2024. 
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Walter Nonneman onafhankelijke bestuurder (tot 11 mei 2021) 
Walter Nonneman is professor emeritus economie aan de Universiteit Antwerpen. Hij 
bekleedde beheers- en bestuursfuncties in de privésector, de non-profitsector en de 
publieke sector. Hij behaalde een doctoraat in de toegepaste economische 
wetenschappen aan de UFSIA en studeerde aan de Harvard Graduate School of Business 
Administration. Walter Nonneman werd als onafhankelijk bestuurder aangesteld in mei 2009 
op voorstel van het benoemings- en vergoedingscomité en zijn mandaat liep af op de 
gewone algemene vergadering van mei 2021. 

Sandra Wauters onafhankelijke bestuurder  
Sandra Wauters heeft een doctoraat burgerlijk ingenieur scheikunde behaald aan de 
Universiteit Gent. Ze is momenteel werkzaam als Program Manager Carbon Management bij 
BASF Antwerpen, en ze is verantwoordelijke voor business development en coördinatie 
binnen BASF Antwerpen van thema’s m.b.t. klimaatneutrale groei. In mei 2013 werd ze 
aangesteld als onafhankelijk bestuurder op voorstel van de raad van bestuur en na het 
advies van de betrokken raadgevende comités. Haar mandaat loopt af op de gewone 
algemene vergadering van mei 2025.  

Vertegenwoordigers van de federale regering  
François Fontaine, Maxime Saliez en Tom Vanden Borre 

François Fontaine zetelde in de raad van bestuur als vertegenwoordiger van de federale 
regering met raadgevende stem voor de Franstalige rol tot zijn vervanging op 8 februari 
2021.  

De heren Maxime Saliez en Tom Vanden Borre zijn benoemd door het Koninklijk Besluit van 
31 januari 2021 als vertegenwoordigers van de federale regering met raadgevende stem, 
respectievelijk voor de Franstalige en de Nederlandstalige taalrollen. Het koninklijk besluit is 
in werking getreden op de datum van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, 
namelijk 8 februari 20211. 

Maxime Saliez heeft een diploma burgerlijk ingenieur elektromechanica en is adviseur van 
de federale minister van Energie. Tom Vanden Borre is doctor in de rechten. Hij is 
kabinetschef van de federale minister van Energie. 

De vertegenwoordigers van de federale regering hebben bijzondere bevoegdheden zoals 
bepaald in de wetten van 26 juni 2002 en 29 april 1999 en de Koninklijke Besluiten van 16 juni 
1994 en 5 december 2000, beschreven in artikel 12 van de statuten en in het Corporate 
Governance Charter. 

De vertegenwoordigers van de federale regering zetelen met raadgevende stem op de 
vergaderingen van de raad van bestuur en het strategisch adviescomité. 

Secretariaat 
Het secretariaat van de raad van bestuur wordt verzorgd door Nicolas Daubies, Deputy 
Director Group General Counsel ＆ Company Secretary.  

 
1 Koninklijk besluit van 31 januari 2021 houdende ontslag en benoeming van de commissarissen van de 
federale regering in de raad van bestuur van de aangewezen beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, 
§ 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2021). 
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Activiteitenverslag  

Onderwerpen van beraadslagingen 
De leden van de raad van bestuur beogen in hun besluitvorming een consensus. De 
voornaamste behandelde punten zijn: 
• De strategie van Fluxys Belgium; 

• Het budget 2021; 

• Het investeringsprogramma op 10 jaar (2022-2031); 

• Het financieel plan op middellange termijn; 

• Het HSEQ-beleid; 

• Het risicobeheer; 

• De voorbereiding van de jaarlijkse en halfjaarlijkse rekeningen van de onderneming en haar 
dochterondernemingen en de persberichten over die rekeningen; 

• Het opstellen van het jaarlijks financieel verslag van het boekjaar 2020 en van het halfjaarlijks 
financieel verslag op 30 juni 2021; 

• Projecten of het onderzoek van projecten gericht op de verdere ontwikkeling van de activiteiten 
in België, met onder meer: 

o Marktintegratieprojecten;  

o Projecten gelinkt aan de energietransitie, met in het bijzonder projecten rond 
biomethaan en het vervoer van waterstof en CO2, met inbegrip van het kader van het 
economisch herstelplan; 

o Conversie L-gas naar H-gas; 

o Langetermijnoplossingen voor de opslag in Loenhout en de evolutie van de regulering 
van de opslagactiviteiten;  

o Hervergassingsdiensten; 

o Investeringsbeslissing voor de uitbreiding van de capaciteit voor truck loading in 
Zeebrugge; 

• De evolutie van het wettelijk en regulerend kader; 

• De opvolging van de geschillen en vorderingen ingediend om de belangen van de 
vennootschap te verdedigen; 

• De energiemix, de European Green Deal en het uitwerken van een langetermijnvisie over een 
koolstofarm energiesysteem tegen 2050 en het “Fit for 55”-programma van de Europese 
Commissie ; 

• De rol van aardgas in het toekomstige Belgische energiesysteem en in de energietransitie; 

• De commerciële activiteiten en de exploitatie van het net en de LNG-terminal (waaronder de 
vraag naar bijkomende hervergassingscapaciteit op de LNG-terminal); 

• Captatievergoeding op waterwinning; 

• De oproeping voor de gewone algemene vergadering;  

• De wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur en van de raadgevende comités; 

• Het onderzoek van de verslagen van het strategisch adviescomité, het audit- en risicocomité, 
het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité; 

• Het onderzoek van het verslag van de raad van bestuur van Fluxys LNG; 

• De maatregelen genomen door de maatschappij in het kader van de Covid-19 pandemie. 
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Werking 
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de 
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen van de raad 
van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of 
vertegenwoordigde bestuurders. In 2021 nam de raad van bestuur al zijn beslissingen met 
eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 

Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad  
De raad van bestuur is in 2021 zes keer bijeengekomen in gewone zitting. De deelneming 
van de bestuurders aan de vergaderingen van de raad van bestuur in 2021 ziet er als volgt 
uit: 

 

 Deelname zittingen 

Daniël Termont 6 op 6 uitnodigingen 

Claude Grégoire 6 op 6 uitnodigingen 

Pascal De Buck 6 op 6 uitnodigingen 

Jos Ansoms 6 op 6 uitnodigingen 

Laurence Bovy 3 op 6 uitnodigingen 

Sabine Colson 5 op 6 uitnodigingen 

Laurent Coppens 2 op 2 uitnodigingen 

Patrick Côté 6 op 6 uitnodigingen 

Valentine Delwart 5 op 6 uitnodigingen 

Sandra Gobert 6 op 6 uitnodigingen 

Andries Gryffroy 4 op 6 uitnodigingen 

Luc Hujoel 4 op 4 uitnodigingen 

Ludo Kelchtermans 6 op 6 uitnodigingen 

Roberte Kesteman 6 op 6 uitnodigingen 

Anne Leclercq 6 op 6 uitnodigingen 

Renaud Moens 6 op 6 uitnodigingen 

Walter Nonneman 3 op 3 uitnodigingen 

Josly Piette 6 op 6 uitnodigingen 

Koen Van den Heuvel 6 op 6 uitnodigingen 

Geert Versnick 4 op 6 uitnodigingen 

Sandra Wauters 6 op 6 uitnodigingen 

Luc Zabeau 4 op 4 uitnodigingen 
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Comités samengesteld door de raad van 
bestuur 
Strategisch adviescomité 

Samenstelling van het strategisch adviescomité 
Het strategisch adviescomité bestaat uit negen niet-uitvoerende bestuurders, onder wie ten 
minste één derde onafhankelijk moet zijn in de zin van de Gaswet. 

Voorzitter  
Claude Grégoire 
Ondervoorzitter  
Daniël Termont, voorzitter van de raad van bestuur  
Leden 
• Jos Ansoms 

• Patrick Côté 

• Valentine Delwart*  

• Luc Hujoel (tot 30 juni 2021) 

• Anne Leclercq* (sinds 12 mei 2021) 

• Walter Nonneman* (tot 11 mei 2021) 

• Koen Van den Heuvel   

• Sandra Wauters*  

* Onafhankelijke bestuurders volgens de Gaswet. 

Vertegenwoordigers van de federale regering met raadgevende stem  
Maxime Saliez en Tom Vanden Borre 
Genodigde met raadgevende stem 
Andries Gryffroy, bestuurder 

Secretariaat  
Het secretariaat van het strategisch adviescomité wordt verzorgd door Nicolas Daubies, 
Deputy Director Group General Counsel ＆ Company Secretary. 

Onderwerpen van beraadslagingen 
Het strategisch adviescomité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur, 
overeenkomstig artikel 15.1 van de statuten. Het comité heeft geen beslissingsbevoegdheid, 
maar heeft de taak om advies te geven over de punten die ter goedkeuring aan de raad 
van bestuur zullen worden voorgelegd, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke, 
reglementaire en statutaire bepalingen. In hetzelfde kader ziet het ook toe op de uitvoering 
van de beslissingen van de raad van bestuur. De leden van het strategisch adviescomité 
beogen in hun besluitvorming een consensus. In 2021 heeft het strategisch adviescomité 
onder meer de volgende dossiers onderzocht:  
• De strategie van Fluxys Belgium; 

• Het investeringsprogramma op 10 jaar (2022-2031); 

• Het budget 2022; 

• Plan op middellange termijn; 

• Het HSEQ-beleid; 
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• Projecten of het onderzoek van projecten gericht op de verdere ontwikkeling van de activiteiten 
in België, met onder meer: 

o Marktintegratieprojecten; 

o Conversie L-gas naar H-gas; 

o Projecten gelinkt aan de energietransitie, met in het bijzonder projecten rond 
biomethaan en het vervoer van waterstof en CO2, met inbegrip van het kader van het 
economisch herstelplan; 

o Langetermijnoplossingen voor de opslag in Loenhout en de evolutie van de regulering 
van de opslagactiviteiten;  

o Geothermie; 

o Hervergassingsdiensten; 

o Investeringsbeslissing voor de uitbreiding van de capaciteit voor truck loading in 
Zeebrugge; 

• De evolutie van het wettelijk en regulerend kader, met onder meer de tarieven en het ontwerp 
van het nieuwe gaspakket gepubliceerd door de Europese Commissie; 

• Opvolging van de geschillen en vorderingen ingediend om de belangen van de vennootschap 
te verdedigen; 

• De energiemix, de European Green Deal en het uitwerken van een langetermijnvisie over een 
koolstofarm energiesysteem tegen 2050 en het “Fit for 55”-programma van de Europese 
Commissie; 

• De rol van aardgas in het toekomstige Belgische energiesysteem en in de energietransitie; 

• De commerciële activiteiten en de exploitatie van het net en de LNG-terminal (waaronder de 
vraag naar bijkomende hervergassingscapaciteit op de LNG-terminal); 

• Captatievergoeding op waterwinning; 

• Informatie in verband met exploitatie en veiligheid. 

Werking 
De adviezen van het strategisch adviescomité worden met meerderheid van stemmen van 
de aanwezige of vertegenwoordigde leden aangenomen, en dit binnen de toegekende 
competenties. Voor gedetailleerde informatie over de werking van het comité: Bijlage IV 
van het Corporate Governance Charter – huishoudelijk reglement strategisch adviescomité 
(https://www.fluxys.com/en/company/fluxys-belgium/management-governance). 
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Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad 
Het strategisch adviescomité is 9 keer bijeengekomen in 2021. De deelneming van de 
bestuurders aan de vergaderingen van het strategisch adviescomité in 2021 ziet er als volgt 
uit:  

 

 Deelname zittingen 

Claude Grégoire 9 op 9 uitnodigingen 

Daniël Termont 9 op 9 uitnodigingen 

Jos Ansoms 8 op 9 uitnodigingen 

Patrick Côté 9 op 9 uitnodigingen 

Valentine Delwart 9 op 9 uitnodigingen 

Andries Gryffroy 9 op 9 uitnodigingen 

Luc Hujoel 4 op 4 uitnodigingen 

Anne Leclercq 4 op 5 uitnodigingen 

Walter Nonneman 4 op 4 uitnodigingen 

Koen Van den Heuvel 9 op 9 uitnodigingen 

Sandra Wauters 9 op 9 uitnodigingen 

Audit- en risicocomité 

Samenstelling van het audit- en risicocomité 
Het audit- en risicocomité bestaat uit zeven niet-uitvoerende bestuurders, waarvan ten 
minste een derde onafhankelijke bestuurders zijn in de zin van de Gaswet en de Belgische 
Corporate Governance Code 2020. Het audit- en risicocomité bezit een collectieve 
deskundigheid op het gebied van de activiteiten van de vennootschap en ten minste één 
onafhankelijke bestuurder beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van 
boekhouding en audit. 

Voorzitter  
Ludo Kelchtermans  
Leden 
• Laurence Bovy* (tot 31 december 2021) 

• Cécile Flandre (sinds 30 maart 2022) 

• Sabine Colson* 

• Laurent Coppens (sinds 1 juli 2021) 

• Patrick Côté  

• Anne Leclercq* 

• Renaud Moens (tot 30 juni 2021) 

• Sandra Wauters*  

* Onafhankelijke bestuurders volgens de Gaswet. 

Secretariaat  
Het secretariaat van het audit- en risicocomité wordt verzorgd door Nicolas Daubies, 
Deputy Director Group General Counsel ＆ Company Secretary. 
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Deskundigheid van de onafhankelijke bestuurders van het audit- en 
risicocomité op het gebied van boekhouding en audit   
Laurence Bovy (tot 31 december 2021) 
• Ze kan ervaring voorleggen in auditcomités en benoemings- en vergoedingscomités, met name 

bij de NMBS, finance.brussels en de FPIM. 

Cécile Flandre (sinds 30 maart 2022) 
• Licentiate in de wiskunde en actuariële wetenschappen 

• Ze heeft uitgebreide ervaring in raden van bestuur en auditcomités 

• Ze heeft de functie uitgeoefend van Chief Financial Officer, lid van een directiecomité en 
uitvoerend bestuurder en was meer bepaald verantwoordelijk voor investeringen, boekhouding, 
financiële planning en controle en bedrijfsfinanciën. 

Sabine Colson 
• Licentiate in de handels- en financiële wetenschappen aan de HEC-ULg, werkte voordien bij 

PwC als Audit Manager. 

• Ze kan ervaring voorleggen in auditcomités en benoemings- en vergoedingscomités.  

• Ze is bestuurder bij verschillende ondernemingen, met name in de milieusector en de sector van 
hernieuwbare energie.  

Anne Leclercq  
• Behaalde een master in de rechten en een MBA aan de Vlerick Business School  

• Dankzij een lange loopbaan in de financiële sector kan ze bogen op een uitgebreide financiële 
expertise en managementervaring.  

• Ze beschikt over een uitgebreide marktkennis en inzicht in de belangrijke drijfveren voor 
verandering in financiële markten zoals wijzigingen in regelgeving en in economische factoren. 

• Tot 31 juli 2019 was ze werkzaam als Director Treasury and Capital Markets bij het Federaal 
Agentschap van de Schuld. 

Sandra Wauters 
• Diploma doctoraat burgerlijk ingenieur scheikunde.  

• In haar functie binnen Operations bij BASF Antwerpen heeft zij ervaring opgedaan op het vlak 
van HAZOP studies en technical risk assessments. 
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Onderwerpen van beraadslagingen 
Het audit- en risicocomité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur met de 
bedoeling bijstand te verlenen aan de raad van bestuur. Dat comité heeft de 
bevoegdheden die de wet toekent aan een audit- en risicocomité alsook de andere 
bevoegdheden die het kunnen worden toegekend door de raad van bestuur. De leden 
van het audit- en risicocomité beogen in hun besluitvorming een consensus. In 2021 boog 
het audit- en risicocomité zich voornamelijk over volgende onderwerpen: 
• De rekeningen op 31 december 2020 en op 30 juni 2021 en de persberichten over die 

rekeningen (financieel gedeelte); 

• Het jaarlijks financieel verslag van het boekjaar 2020 en het halfjaarlijks financieel verslag op 30 
juni 2021; 

• De principes voor de afsluiting van de rekeningen; 

• Het onderzoek van de werkzaamheden en de planning van de commissaris; 

• Het onderzoek van het systeem van interne controle en risicobeheer; 

• De doelstellingen, planning en activiteiten van de interne audit voor 2021; 

• De interne auditplanning voor 2022; 

• De opvolging van de door de interne audit geformuleerde aanbevelingen in 2020; 

• Het risicobeheer; 

• De resultaten van de audit “Fluxys risk management (2nd line)”; 

• De bevestiging van de onafhankelijkheid van de interne audit aan het audit- en risicocomité; 

• De evaluatie van de verantwoordelijke van de interne audit. 

Werking 
De beslissingen van het audit- en risicocomité worden met meerderheid van stemmen van 
de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, en dit binnen de toegekende 
competenties. Voor gedetailleerde informatie over de werking van het comité: Bijlage II van 
het Corporate Governance Charter – huishoudelijk reglement audit- en risicocomité 
(https://www.fluxys.com/en/company/fluxys-belgium/management-governance). 

Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad 
Het audit- en risicocomité is 4 keer bijeengekomen in 2021. De deelneming van de 
bestuurders aan de vergaderingen van het audit- en risicocomité in 2021 ziet er als volgt uit: 

 

 Deelname zittingen 

Ludo Kelchtermans 4 op 4 uitnodigingen 

Laurence Bovy 3 op 4 uitnodigingen 

Sabine Colson 4 op 4 uitnodigingen 

Laurent Coppens 2 op 4 uitnodigingen 

Patrick Côté 4 op 4 uitnodigingen 

Anne Leclercq 4 op 4 uitnodigingen 

Renaud Moens 2 op 4 uitnodigingen 

Sandra Wauters 3 op 4 uitnodigingen 
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Benoemings- en vergoedingscomité 

Samenstelling van het benoemings- en vergoedingscomité 
Het benoemings- en vergoedingscomité bestaat uit zeven niet-uitvoerende bestuurders, 
onder wie de meerderheid onafhankelijk moet zijn in de zin van de Gaswet en de Belgische 
Corporate Governance Code 2020. Het comité beschikt over de nodige deskundigheid op 
het gebied van remuneratiebeleid. 

Voorzitter  
Luc Hujoel (tot 30 juni 2021) 

Renaud Moens (sinds 1 juli 2021) 
Leden 
• Laurence Bovy* (tot 31 december 2021) 

• Cécile Flandre (sinds 30 maart 2022) 

• Valentine Delwart*  

• Sandra Gobert* (sinds 12 mei 2021) 

• Roberte Kesteman*  

• Walter Nonneman* (tot 11 mei 2021) 

• Koen Van den Heuvel 

• Geert Versnick 

* Onafhankelijke bestuurders volgens de Gaswet. 

Secretariaat  
Het secretariaat van het benoemings- en vergoedingscomité wordt verzorgd door Anne 
Vander Schueren, Director Human Resources.  
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Onderwerpen van beraadslagingen 
Het benoemings- en vergoedingscomité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur 
om deze bij te staan in alle zaken met betrekking tot de benoeming en vergoeding van de 
bestuurders en de leden van het Management Team BE. Dat comité heeft de 
bevoegdheden die de wet toekent aan een remuneratiecomité alsook de andere 
bevoegdheden die het kunnen worden toegekend door de raad van bestuur. In 2021 
behandelde het benoemings- en vergoedingscomité voornamelijk volgende punten: 
• Het opstellen van het ontwerp van remuneratieverslag; 

• Het opstellen van het advies aan de raad van bestuur met betrekking tot het hernieuwen van 
het mandaat van bestuurders;  

• De voorbereiding van de doelstellingen van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het 
Management Team BE;  

• De voorbereiding van de evaluatie van de gedelegeerd bestuurder en de leden van het 
Management Team BE; 

• Het opstellen van aanbevelingen met betrekking tot de bezoldiging van de gedelegeerd 
bestuurder (vaste en variabele bezoldiging en long term incentives); 

• Het opstellen van aanbevelingen met betrekking tot de bezoldiging van de leden van het 
Management Team BE (vaste en variabele bezoldiging en long term incentives) op voorstel van 
de gedelegeerd bestuurder; 

• De vorderingsstaat van de bedrijfsdoelstelling 2021; 

• De aanpak en planning van het remuneratiebeleid. 

Werking 
De beslissingen van het benoemings- en vergoedingscomité worden met meerderheid van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, en dit binnen de 
toegekende competenties. De leden van het benoemings- en vergoedingscomité beogen 
in hun besluitvorming een consensus. In 2021 keurde het benoemings- en 
vergoedingscomité alle aan dit comité voorgelegde besluiten goed. Voor gedetailleerde 
informatie over de werking van het comité: Bijlage III van het Corporate Governance 
Charter – huishoudelijk reglement benoemings- en vergoedingscomité 
(https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/management-governance). 
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Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad 
Het benoemings- en vergoedingscomité is 5 keer bijeengekomen in 2021. De deelneming 
van de bestuurders aan de vergaderingen van het comité in 2021 ziet er als volgt uit:  

 

 Deelname zittingen 

Luc Hujoel 4 op 4 uitnodigingen 

Renaud Moens 1 op 1 uitnodiging 

Laurence Bovy 3 op 5 uitnodigingen 

Valentine Delwart 5 op 5 uitnodigingen 

Sandra Gobert 2 op 2 uitnodigingen 

Roberte Kesteman 5 op 5 uitnodigingen 

Walter Nonneman 3 op 3 uitnodigingen 

Koen Van den Heuvel 5 op 5 uitnodigingen 

Geert Versnick 3 op 5 uitnodigingen 

 

Corporate governance comité 

Samenstelling van het corporate governance comité 
Het corporate governance comité bestaat uit zeven niet-uitvoerende bestuurders, onder 
wie ten minste twee derden onafhankelijk moeten zijn overeenkomstig de Gaswet. 

Voorzitter 
• Sabine Colson*  

Leden 
• Laurent Coppens (sinds 1 juli 2021) 

• Valentine Delwart*  

• Sandra Gobert*  

• Roberte Kesteman*  

• Anne Leclercq*  

• Josly Piette 

• Luc Zabeau (tot 30 juni 2021) 

* Onafhankelijke bestuurders volgens de Gaswet. 

Secretariaat  
Het secretariaat van het corporate governance comité wordt verzorgd door Nicolas 
Daubies, Deputy Director Group General Counsel ＆ Company Secretary.  
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Onderwerpen van beraadslagingen 
Het corporate governance comité is opgericht in de schoot van de raad van bestuur 
teneinde de taken te volbrengen die krachtens de Gaswet aan dit comité zijn opgedragen. 
De leden van het corporate governance comité beogen in hun besluitvorming een 
consensus. In 2021 boog het corporate governance comité zich voornamelijk over het 
volgende punt: 

• De voorbereiding van het jaarverslag 2020 van het corporate governance comité opgesteld op 
basis van artikel 8/3 § 5, 3° van de Gaswet. 

Werking 
De beslissingen van het corporate governance comité worden met meerderheid van 
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen, en dit binnen de 
toegekende competenties. Voor gedetailleerde informatie over de werking van het comité: 
Bijlage I van het Corporate Governance Charter – huishoudelijk reglement corporate 
governance comité (https://www.fluxys.com/en/company/fluxys-belgium/management-
governance). 

Periodiciteit van de vergaderingen en deelnemingsgraad 
Het corporate governance comité is 1 keer bijeengekomen in 2021. De deelneming van de 
bestuurders aan de vergadering van het corporate governance comité in 2021 ziet er als 
volgt uit: 

 

 Deelname zittingen 

Sabine Colson 1 op 1 uitnodiging 

Laurent Coppens Geen uitnodiging 

Valentine Delwart 0 op 1 uitnodiging 

Sandra Gobert 1 op 1 uitnodiging 

Roberte Kesteman 1 op 1 uitnodiging 

Anne Leclercq 1 op 1 uitnodiging 

Josly Piette 1 op 1 uitnodiging 

Luc Zabeau 1 op 1 uitnodiging 
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Gedelegeerd bestuurder en CEO en 
Management Team BE in 2021 
Samenstelling 
Pascal De Buck is gedelegeerd bestuurder van Fluxys Belgium. Hij is tevens Chief Executive 
Officer van de vennootschap. 

De gedelegeerd bestuurder kan bepaalde aspecten van zijn bevoegdheden 
toevertrouwen aan een “Management Team BE” dat is samengesteld als volgt: 
• Arno Büx, lid van het Management Team BE en Chief Commercial Officer 

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

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

Het secretariaat van het Management Team BE wordt verzorgd door Nicolas Daubies, 
Deputy Director Group General Counsel ＆ Company Secretary. 

Onderwerpen van beraadslaging 
Het Management Team BE staat de gedelegeerd bestuurder bij in de taken die hij krijgt 
toegewezen. Het Management Team BE vergadert zo vaak het het nodig acht en, tenzij 
verhinderd, wekelijks. De gedelegeerd bestuurder roept de leden en de eventuele 
genodigden bijeen en legt de agenda vast. In 2021 heeft het Management Team BE – 
naast de onderwerpen die aan de raad van bestuur werden voorgelegd (zie p. 140) - ook 
bijzondere aandacht besteed aan onder meer: 
• Strategie: sleutelrol vervoer van koolstofneutrale molecules en CO2 in het energiesysteem van 

morgen, duurzame ontwikkelingsdoelen, multi-energiemodel: outlook 2030/2050, 
investeringsplanning met integratie van transitieprojecten, ENTSOG roadmap; 

• Commerciële activiteiten: opvolging evolutie verhandelde volumes en liquiditeit op de 
gashandelsplaatsen, opvolging evolutie capaciteitsverkoop, analyse van de competitiviteit van 
de vervoersactiviteit, project voor de uitbreiding van de hervergassingscapaciteit op de LNG-
terminal, nieuwe diensten in kleinschalig LNG, injectie van groen gas in het net, marktproces voor 
de ontwikkeling van waterstof- en CO2-infrastructuur, L/H-conversie, truckloading, 
marktconsultaties, impact hoge gasprijzen, certificatieproblematiek voor biofuels, 
commercialisering optische vezels; 

• Finance: jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële resultaten, efficiënt beheer van de kosten, 
auditbeleid, opvolging van subsidiedossiers, sustainable finance en de taxonomie-regulering, 
uitwerking, validatie en opvolging van het budget, kredietwaardigheidsanalyse tegenpartijen, 
OPEX-monitoring, financiële situatie Balansys; 

• Wettelijk en regulatoir kader: tariefmethodologie 2024-2027, tarifair voorstel balancing 2022, 
marktconsultatie transmissie & opslag, H2 en CO2 wettelijk kader, toekomstig marktmodel voor 
opslag, gasrichtlijn, Bio-LNG gereguleerde dienst, Fit for 55 project, CSR-jaarverslag 2020 en 
aanpak, embargoprocedure; 

• Infrastructuur en operaties: ICT-security opvolging en governance, Digital Lounge plan, 
elektronische handtekening, digitalisering, infrastructuur aanpassingen voor thuiswerk, 
onderzoeksprojecten mbt waterstoftransport, groene energie en klimaatneutraliteit, opvolging 
van de infrastructuurwerken, veiligheid van het netwerk, analyse van incidenten, bijna-
incidenten en arbeidsongevallen, investeringsprojecten, bestellingen, bekomen van de nodige 
vergunningen voor investeringsprojecten of exploitatieactiviteiten, toekennen van contracten, 
stand van zaken van het uit gebruik nemen van leidingen, overdracht van terreinen of 
ondergrond in eigendom, operationele rapportering, CRM-studie, captatievergoeding, impact 
stikstofarrest, crisismanagement opleidingen en oefenprogramma; 
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• Personeelsbeleid: effecten pandemie op personeel en plan van aanpak, interne organisatie, 
ondernemingsdoelstellingen en opvolging van de voortgang, duurzaamheidsverslag; 

• Veiligheid, gezondheid en milieu: maatregelen pandemie en opvolging ervan, 
emissieproblematiek, HSE-beleid, CH4 EU-verordening, ISO 14001-certificatie, globaal 
preventieplan 2022-2026, veiligheidsadvies werknemers; 

• Hernieuwingen en afsluitingen van verzekeringen; 

• Opvolging van de activiteiten van de dochterondernemingen en de aanverwante 
verenigingen; 

• Voorbereiding van de dossiers voor de raad van bestuur en de verschillende comités. 

Remuneratieverslag  
Inleiding  
Het remuneratiebeleid van Fluxys Belgium wordt voorgesteld aan de algemene vergadering 
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het beleid wordt 
vervolgens gepubliceerd op de vennootschapswebsite onder de link 
https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/management-governance. 

Het doel van dit verslag is informatie te verstrekken over de uitvoering van dit beleid tijdens 
het afgelopen boekjaar. 

Bij wijze van inleiding dient te worden onderstreept dat het remuneratiebeleid tot doel heeft 
bij te dragen aan de missie en het doel van het bedrijf, namelijk de aangewezen beheerder 
te zijn van het Belgische aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie van Loenhout en de LNG-
terminal van Zeebrugge en een belangrijke actor van een duurzame energietoekomst te 
zijn en betrouwbare en betaalbare energiestromen in de markt te zetten. 

Het remuneratiebeleid dat van toepassing is op de gedelegeerd bestuurder en CEO en het 
Management Team BE werd ontwikkeld in overeenstemming met het remuneratiebeleid 
van de hele onderneming. Dit beleid is gebaseerd op een objectief en transparant 
classificatiesysteem met als doel: 
• De conformiteit van het bezoldigingspakket met die van de markt te verzekeren, teneinde 

personeel met de vereiste deskundigheid aan te trekken en te behouden; 

• De ontwikkeling van een prestatiebeloning, die varieert naar gelang van de 
verantwoordelijkheden en de bijdrage van eenieder aan de doelstellingen van Fluxys Belgium. 
De hoogte van de ontvangen prestatiebeloning is gebaseerd op de mate waarin de bedrijfs-, 
transversale en individuele doelstellingen zijn gehaald; 

• Het stimuleren van professioneel en toegewijd gedrag, alsmede een samenhangende en 
transversale aanpak, met respect voor en ter volledige ondersteuning van de waarden van de 
onderneming. 

De remuneratie van de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur is gebaseerd op 
marktpraktijken en houdt rekening met hun rol, de specifieke taken die zij vervullen, alsook 
de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en de tijd die zij aan hun taken besteden. 

De in 2021 toegekende remuneratie strookt met het remuneratiebeleid van de 
vennootschap en met de prestaties van de vennootschap, die ook tijdens dit jaar sterk zijn 
gebleven, en met haar ambities op korte en lange termijn. Het bedrijf was onder meer in 
staat om ook tijdens de heersende pandemie de continuïteit van zijn activiteiten te blijven 
verzekeren en tevens reeds belangrijke stappen te zetten in de transitie naar een duurzame 
energietoekomst. 
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We noteren dat in afwijking van aanbeveling 7§§6 en 9 van de Corporate Governance 
Code 2020, de bestuurders en de leden van het uitvoerend management geen enkel deel 
van hun remuneratie ontvangen in de vorm van aandelen van Fluxys Belgium. Deze 
afwijking wordt gerechtvaardigd door het gereguleerde karakter van de activiteit van de 
vennootschap, die gekenmerkt wordt door andere mechanismen om waardecreatie op 
lange termijn te waarborgen en een zeer relatief verband tussen prestaties en 
aandelenkoers. 

Remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders 
Tijdens het afgelopen boekjaar werd het remuneratieniveau van de niet-uitvoerende 
bestuurders op hetzelfde niveau als het vorige boekjaar vastgelegd op basis van de 
principes die zijn opgesomd in de statuten, het Corporate Governance Charter en het 
remuneratiebeleid.  

De remuneratie bestaat uit een vast totaalbedrag, vastgesteld door de algemene 
vergadering, dat de raad van bestuur onder de niet-uitvoerende bestuurders verdeelt 
rekening houdend met de werklast die gepaard gaat met hun functie in de vennootschap 
(geïndexeerd jaarbedrag van maximaal € 360.000 op 01-07-2007, of € 466.613,50 op 31-12-
2021). Bovendien wordt ook presentiegeld van € 250 per vergadering van de raad van 
bestuur en van de comités toegekend aan de niet-uitvoerende bestuurders en de 
regeringsvertegenwoordiger(s). 

De niet-uitvoerende bestuurders ontvangen noch prestatiegebonden vergoedingen zoals 
bonussen of aandelengerelateerde incentiveprogramma’s op lange termijn, noch 
voordelen in natura of voordelen die verbonden zijn aan pensioenplannen. De remuneratie 
van niet-uitvoerende bestuurders bestaat uitsluitend uit een vast gedeelte. 

Op het einde van het eerste semester wordt een voorschot op de vergoedingen en 
presentiegelden aan de bestuurders betaald. Dat voorschot wordt berekend op basis van 
de geïndexeerde basisvergoeding en in evenredige verhouding met de duur van het 
bestuurdersmandaat in het semester. In december van het lopende jaar wordt een 
afrekening gemaakt. 
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Vergoedingen van de niet-uitvoerende bestuurders 
Voor hun prestaties binnen de raad van bestuur en de verschillende comités van Fluxys 
Belgium hebben de niet uitvoerende bestuurders in 2021 bruto de volgende vergoedingen 
en presentiegelden ontvangen: 

 

Bestuurders en regeringsvertegenwoordiger Brutototaal in euro  
Daniël Termont 29.672,97 

Claude Grégoire 24.488,38 

Jos Ansoms 19.053,78 

Laurence Bovy (1) 22.988,37 

Sabine Colson (2) 23.488,37 

Laurent Coppens (4) 11.454,41 

Patrick Côté (3) 25.488,37 

Valentine Delwart 30.672,96 

Sandra Gobert 21.377,60 

Andries Gryffroy 18.803,78 

Luc Hujoel (4) 13.283,96 

Ludo Kelchtermans (5) 18.053,78 

Roberte Kesteman (6) 23.988,37 

Anne Leclercq 28.062,19 

Renaud Moens (7) 17.803,78 

Walter Nonneman 9.943,09 

Josly Piette (8) 17.553,78 

Koen Van den Heuvel 25.738,37 

Geert Versnick 17.303,78 

Sandra Wauters 25.238,37 

Luc Zabeau (4) 9.212,97 

François Fontaine 2.119,30 

Maxime Saliez 17.184,48 

Tom Vanden Borre 16.934,48 

Totaal 469.909,69 
 

Het totaalbedrag van 469.909,69 euro bestaat uit 398.659,69 euro emolumenten en 
71.250,00 euro zitpenningen. 
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Op vraag van enkele bestuurders wordt melding gemaakt van het feit dat ze afstand doen 
van hun vergoedingen en presentiegelden: 

(1) Deze bestuurder deed afstand van haar vergoedingen en presentiegelden ten voordele 
van VIVAQUA. 

(2) Deze bestuurder deed afstand van haar vergoedingen en presentiegelden ten voordele 
van SRIW Environnement. 

(3) Deze bestuurder deed afstand van zijn vergoedingen en presentiegelden ten voordele 
van Caisse de dépôt et placement du Québec. 

(4) Deze bestuurders deden afstand van hun vergoedingen en presentiegelden ten 
voordele van Interfin. 

(5) Deze bestuurder deed afstand van zijn vergoedingen en presentiegelden ten voordele 
van Nuhma. 

(6) Deze bestuurder deed afstand van haar vergoedingen en presentiegelden ten voordele 
van Symvouli. 

(7) Deze bestuurder deed afstand van zijn vergoedingen en presentiegelden ten voordele 
van IGRETEC. 

(8) Deze bestuurder deed afstand van zijn vergoedingen en presentiegelden ten voordele 
van SOCOFE. 

 

De niet-uitvoerende bestuurders van Fluxys Belgium hebben geen bezoldigde 
bestuursmandaten in andere vennootschappen uit de consolidatiekring van de 
vennootschap. 

Tot 8 februari 2021 was de heer François Fontaine de vertegenwoordiger van de federale 
regering die de raad van bestuur en het strategisch adviescomité bijwoonde met 
raadgevende stem. Sinds 8 februari 2021 worden de heren Tom Vanden Borre en Maxime 
Saliez benoemd als vertegenwoordigers van de federale regering, respectievelijk voor de 
Nederlandstalige en de Franstalige taalrollen2. 

  

 
2 Koninklijk besluit van 31 januari 2021 houdende ontslag en benoeming van de 
commissarissen van de federale regering in de raad van bestuur van de aangewezen 
beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, § 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (verschenen in het 
Belgisch Staatsblad van 8 februari 2021). 
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Remuneratie van de gedelegeerd bestuurder en CEO en van de leden van het 
Management Team BE 

Totale remuneratie 
De remuneratie toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en CEO en de leden van het 
Management Team BE in overeenstemming met het remuneratiebeleid bestaat uit de 
volgende componenten: 
• een basissalaris: vast bedrag; 

• een prestatiegebonden verloning: in functie van de realisatie van de jaarlijks vastgelegde 
doelstellingen (ondernemingsdoelstellingen en individuele doelstellingen); 

• een prestatiegebonden verloning voor lange termijn doelstellingen: in functie van de realisatie 
van de vastgelegde doelstellingen per regulatoire periode (4 jaar) met een mogelijke uitbetaling 
elke 2 jaar; 

• een pensioenplan (regeling ‘vaste premies’) volgens de regels die van toepassing zijn op de 
bedrijven in de gas- en elektriciteitssector; 

• overige componenten: kosten voor verzekeringen, bedrijfswagen, voordelen van de gas- en 
elektriciteitssector. 

Vaststelling van de bezoldiging 
De gedelegeerd bestuurder en CEO van Fluxys Belgium is geëvalueerd door de raad van 
bestuur voor het betreffende jaar, na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, 
op basis van het realisatieniveau van de doelstellingen. Het benoemings- en 
vergoedingscomité heeft ook een toelichting gekregen van het realisatieniveau van de 
doelstellingen van de gedelegeerd bestuurder en CEO van Fluxys Belgium over de 
evaluatie van de leden van het Management Team BE in 2021. 

De raad van bestuur is samengekomen om over de bezoldiging van de gedelegeerd 
bestuurder en CEO en de leden van het Management Team BE te beslissen. De raad van 
bestuur heeft: 
• de prestaties en verwezenlijkingen bij Fluxys Belgium voor 2021 goedgekeurd; 

• het bedrag vastgelegd van de variabele bezoldiging 2021 van Pascal De Buck als gedelegeerd 
bestuurder en CEO van Fluxys Belgium in 2021, op voorstel van het benoemings- en 
vergoedingscomité, en het totaalbedrag vastgelegd van de variabele bezoldigingen 2021 van 
de leden van het Management Team BE van Fluxys Belgium, op voorstel van Pascal De Buck. 

De toebedeling van de prestatiegebonden verloning geschiedt op basis van een 
beoordeling van de volgende criteria: 
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Voor de gedelegeerd bestuurder en CEO 
 

Variabele bezoldiging op korte termijn 

Cyclus Per jaar 

Link prestatie en uitbetaling Prestatieniveau Uitbetaling 

Minimum Bonus 80% of minder Geen minimum %,  
ifv omstandigheden. 

Target Bonus 100% 40% 

Maximum Bonus 120% of meer 70% 

Objectieven Omschrijving Gewicht 

Onderneming Belangrijkste 
ondernemingsdoelstellingen 

50% 

Persoonlijk Individueel en transversaal  35% 

Style & values Leadership & koppeling met 
waarden van de onderneming 

15% 

 

Variabele bezoldiging op lange termijn 

Cyclus Per 4 jaar / uitbetaling mogelijk elke 2 jaar 

Link prestatie en uitbetaling Prestatieniveau Uitbetaling 

Maximum Bonus 100% of meer 13%/jaar 

Objectieven Omschrijving Gewicht 

Onderneming Belangrijkste lange termijn 
ondernemingsdoelstellingen 

100% 

De eerste cyclus bestaat uitzonderlijk uit 3 jaar, 2021 tot en met 2023, met een eerste mogelijke 
uitbetaling in 2023, voor de resultaten van 2022-2023. De CEO doet afstand van deze variabele 
remuneratie op lange termijn voor het jaar 2021. 
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Voor de leden van het Management Team BE 
 

Variabele bezoldiging op korte termijn 

Cyclus Per jaar 

Link prestatie en uitbetaling Prestatieniveau Uitbetaling 

Minimum Bonus 80% of minder Geen minimum %,  
ifv omstandigheden. 

Target Bonus 100% 30% 

Maximum Bonus 120% of meer 45% 

Objectieven Omschrijving Gewicht 

Onderneming Belangrijkste 
ondernemingsdoelstellingen 

40% 

Persoonlijk Individueel en transversaal  30% 

Style & Values Leadership & koppeling met 
waarden van de onderneming 

30% 

 

Variabele bezoldiging op lange termijn 

Cyclus Per 4 jaar / uitbetaling mogelijk elke 2 jaar 

Link prestatie en uitbetaling Prestatieniveau Uitbetaling 

Maximum Bonus 100% of meer 7%/jaar 

Objectieven Omschrijving Gewicht 

Onderneming Belangrijkste lange termijn 
ondernemingsdoelstellingen 

100% 

De eerste cyclus bestaat uitzonderlijk uit 3 jaar, 2021 tot en met 2023, met een eerste uitbetaling in 
2021, voor de resultaten van 2021, en een tweede mogelijke uitbetaling in 2023, voor de resultaten 
van 2022-2023.  

 

Voor 2021 kunnen de belangrijkste ondernemingsdoelstellingen als volgt worden 
samengevat: 
• Financiële prestaties: OPEX onder controle houden en de financiële doelstellingen van Fluxys 

Belgium bereiken; 

• Het investeringsplan uitvoeren met specifieke aandacht voor de energietransitie; 

• Veilige en betrouwbare exploitatie, continuïteit van de gasstromen en tevredenheid van de 
gebruikers van de faciliteiten; 

• Energietransitie en winstgevende en duurzame groei om de transporteur van de toekomstige 
energiedragers te worden. 

Fluxys Belgium geeft zijn strategie en duurzaamheidsengagement tastbare vorm in 
bedrijfsdoelstellingen die de domeinen Planet, Prosperity en People bestrijken en die jaarlijks 
worden vertaald in persoonlijke doelstellingen. Zo is onze focus op onze rol in de transitie 
naar een duurzame energietoekomst een kritische factor in het variabele verloningskader, 
alsmede ons “Go4Net0” project met een broeikasgasemissie-vrije onderneming als doel. 
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Daarnaast werden duurzaamheid, veiligheid, goed nabuurschap en het welzijn van onze 
medewerkers als belangrijke pijlers opgenomen in de korte- en lange-termijn 
verloningsplannen. 

De ondernemingsdoelstellingen op zowel korte als op lange termijn, en de respectievelijke 
persoonlijke doelstellingen, vormen samen het kader waarbinnen de prestaties van zowel 
de gedelegeerd bestuurder en CEO als van de leden van het Management Team BE 
worden geëvalueerd en hun overeenkomstige variabele bezoldigingen worden toegekend. 

De ondernemingsdoelstellingen werden in het jaar 2021 ruim behaald , in het bijzonder op 
het vlak van financial performance en van de energie transitie.  

Voor de gedelegeerd bestuurder en CEO werden de persoonlijke doelstellingen overtroffen 
en werden ook de doelstellingen met betrekking tot het leadership en het uitdragen van de 
waarden van de onderneming positief beoordeeld. De korte termijn variabele bezoldiging 
van de gedelegeerd bestuurder en CEO wordt voornamelijk in cash uitbetaald, voor het 
overige in de groepsverzekering en met de mogelijkheid om een deel van de bonus in OTC-
opties (over-the-counter) te laten uitbetalen. De CEO doet afstand van zijn variabele 
verloning voor lange termijn doelstellingen voor het jaar 2021 en zal dus pas een 
prestatiegebonden verloning voor lange termijn doelstellingen ontvangen vanaf 2022, met 
een eerste mogelijke uitbetaling na 2 jaar, in 2023. De verloning voor lange termijn 
doelstellingen wordt in cash uitbetaald. 

Ook voor de leden van het Management Team BE werden de persoonlijke doelstellingen 
overtroffen, en werden de doelstellingen met betrekking tot het leadership en het uitdragen 
van de waarden van de onderneming positief beoordeeld. De korte termijn variabele 
bezoldiging wordt volledig in cash uitbetaald, met de mogelijkheid om een deel van de 
bonus in OTC-opties te laten uitbetalen. De lange termijn doelstellingen werden door de 
leden van het Management Team BE bijna volledig gehaald, er is uitzonderlijk een 
uitbetaling na 1 jaar. De volgende uitbetaling is na 2 jaar mogelijk, in 2023. De verloning 
voor lange termijn doelstellingen wordt in cash uitbetaald. 
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Bezoldiging toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en CEO en de leden 
van het Management Team BE in 2021  

Componenten Gedelegeerd bestuurder en CEO 
(individueel) 

Leden van het Management Team 
BE (samen) 

Basisvergoeding  300.743,40 506.081,40 

Variabele remuneratie  175.935,00 183.608,00 

Variabele remuneratie op 
lange termijn* 

N/A 30.871,00 

Pensioen 113.984,51 251.347,17** 

Overige componenten 19.148,28 50.438,46 

Totaal 609.811,19 1.022.346,03 

Verhouding 
vast/variabel*** 

71% 78% 

29% 22% 
 

*Uitzonderlijk een uitbetalingsmoment na 1 jaar. De CEO doet afstand van deze variabele 
remuneratie op lange termijn voor het jaar 2021. 

** Inclusief uitzonderlijke premie voor 25 dienstjaren voor 1 lid van het Management Team 
BE. 

*** De éénmalige uitzonderlijke premie voor 25 dienstjaren van 1 lid van het Management 
Team BE werd niet meegenomen voor de berekening van de verhouding vast/variabel. 

Voor de variabele vergoeding voor 2021 valt Fluxys Belgium onder de wettelijke afwijking 
wat betreft de spreiding over meerdere jaren omdat de on target variabele vergoeding 
van de gedelegeerd bestuurder en CEO en de leden van het Management Team BE niet 
hoger is dan 25% van de totale jaarlijkse vergoeding. 

Aandelengerelateerde remuneratie 
De gedelegeerd bestuurder en CEO en de leden van het Management Team BE 
ontvangen geen aandelen of aandelenopties van de onderneming als onderdeel van hun 
basissalaris of prestatiegebonden vergoeding.  

Vertrekvergoeding 
De vennootschap heeft geen vertrekvergoeding toegekend tijdens het prestatiejaar. 
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Gebruik van terugvorderingsrechten 
De gedelegeerd bestuurder en CEO, in deze hoedanigheid, en de leden van het 
Management Team BE hebben het statuut van werknemer. Voor hen past Fluxys Belgium de 
wet op de arbeidsovereenkomsten toe. 

Wanneer zou blijken dat een bewuste fout aanleiding heeft gegeven tot onjuiste financiële 
gegevens en de op die basis toegekende variabele bezoldiging, wordt er rekening 
gehouden met de fout bij het evaluatieproces van de betrokkene in het jaar waarin deze 
wordt vastgesteld. 

De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid tijdens het 
prestatiejaar. 

Afwijkingen van het remuneratiebeleid 
In 2021 zijn er geen afwijkingen van het remuneratiebeleid geweest. 
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Evolutie van de remuneratie en van de prestaties van de vennootschap 
 

Jaarlijkse evolutie 2017 2018 2019 2020 2021 

Niet-uitvoerende bestuurders * 

Totaal 415.448 437.103 462.051 464.687 469.910 

Voorzitter van het directiecomité en CEO/Gedelegeerd bestuurder en CEO  

Totaal 450.921 470.938 516.941 619.288 609.811 

Leden van het directiecomité/Management Team BE * 

Totaal 869.451 915.034 893.778 977.242 1.022.346 

Prestaties van Fluxys Belgium groep (geconsolideerde jaarrekening – in k€) 

Bedrijfsopbrengsten 510.528 503.246 530.995 560.590 573.191 

EBITDA 283.163 278.382 297.337 313.623 318.905 

EBIT 129.312 120.601 134.841  
133.482 

137.821 

Nettowinst 70.321 54.469 69.498  73.237 75.521 

Gemiddelde remuneratie van andere werknemers (in voltijds equivalent) 

Totaal** 83.417 88.498 88.689 89.292 91.112 

 

* Het aantal leden kan van jaar op jaar variëren. 

** Totaal van de rubriek bezoldigingen van alle werknemers, namelijk kaderleden en 
gebaremiseerden en inclusief een bevroren populatie van werknemers die nog betaald 
worden volgens de zogenaamde “oude arbeidsvoorwaarden” in lijn met de bepalingen 
van paritair comité 326. 

Deze rubriek “bezoldigingen“ omvat alle bruto remuneratiecomponenten met onder 
andere de vaste jaarlonen, maar ook met alle variabele componenten inclusief 
vergoedingen voor wachtrollen, werken in shift, overuren, …  

De andere remuneratiecomponenten (patronale bijdragen in de groepsverzekering, 
personeelsverzekeringen en de kost van bepaalde functiegebonden voordelen) zijn niet 
opgenomen. 

De ratio tussen de hoogste remuneratie van de managementleden (de gedelegeerd 
bestuurder en CEO) en de laagste verloning in voltijds equivalent van de werknemers 
bedraagt 1:15 voor 2021. 
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Stemrechten en bijzondere 
zeggenschapsrechten 
De aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ongeacht wat de 
soort van hun aandelen is. Haar rechtsgeldig en met de vereiste meerderheid genomen 
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor zij die afwezig zijn of hier niet 
mee instemmen. 

Elk aandeel geeft recht op één stem. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 16 juni 1994, 
en conform de statuten waarin die wettelijke bepalingen zijn omgezet, zijn aan het 
bijzonder aandeel van de Belgische staat in Fluxys Belgium bijzondere rechten toegekend, 
naast de gemene rechten verbonden aan alle overige aandelen. Die bijzondere rechten 
worden uitgeoefend door de federale minister bevoegd voor energie en kunnen als volgt 
worden samengevat: 
• het recht om zich te verzetten tegen elke overdracht, elke zekerheidsstelling of elke verandering 

van bestemming van de strategische activa van Fluxys Belgium waarvan de lijst is toegevoegd 
aan het voormelde Koninklijk Besluit van 16 juni 1994, indien de federale minister bevoegd voor 
Energie van oordeel is dat deze verrichting de nationale belangen op energiegebied schaadt; 

• het recht om twee vertegenwoordigers van de federale regering met raadgevende stem in de 
raad van bestuur en in het strategisch adviescomité van Fluxys Belgium te benoemen; 

• het recht van de vertegenwoordigers van de federale regering om binnen vier werkdagen 
beroep aan te tekenen bij de federale minister bevoegd voor Energie, op basis van objectieve, 
niet-discriminatoire en transparante criteria, zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 5 
december 2000, tegen elke beslissing van de raad van bestuur of advies van het strategisch 
adviescomité van Fluxys Belgium (waaronder het investerings- en activiteitenplan alsook het 
bijbehorende budget) welke zij strijdig achten met de richtlijnen van ’s lands energiebeleid, met 
inbegrip van de doelstellingen van de regering inzake de energiebevoorrading van het land. 
Het beroep heeft schorsende werking. Heeft de federale minister bevoegd voor Energie binnen 
een termijn van acht werkdagen na dit beroep de betrokken beslissing niet vernietigd, dan 
wordt deze definitief; 

• een bijzonder stemrecht in geval van blokkering in de algemene vergadering over een 
aangelegenheid die de doelstellingen van het federale energiebeleid aanbelangt. 

De bijzondere rechten die verbonden zijn aan het bijzonder aandeel van de Belgische staat 
worden vermeld in artikelen 5, 10, 12 en 18 van de statuten van Fluxys Belgium. Die rechten 
blijven verbonden met het bijzonder aandeel zo lang dit aandeel eigendom is van de 
Belgische staat en de artikelen 3 tot 5 van het Koninklijk Besluit van 16 juni 1994 tot invoering 
ten voordele van de Staat van een bijzonder aandeel in Fluxys Belgium of de bepalingen 
die ze zouden vervangen, van kracht zijn. 

Bovenop die wettelijke bijzondere rechten geeft het ’bijzonder aandeel’ aan zijn eigenaar 
ook het recht om een deel te ontvangen dat honderd maal hoger ligt dan het deel dat 
verbonden is aan elk aandeel van soort B en soort D van alle uitkeringen van dividenden en 
alle andere uitkeringen die de vennootschap doet aan haar aandeelhouders. 
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Wettelijke of statutaire beperkingen bij 
overdracht van effecten 
De volgende overdrachten van effecten zijn vrij: 
• de overdrachten van aandelen, inschrijvingsrechten en afknipbare of autonome rechten die het 

mogelijk maken aandelen te verwerven (hierna gezamenlijk “effecten” te noemen) tussen een 
aandeelhouder en vennootschappen die aan hem verbonden zijn in de zin van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen; 

• elke overdracht van aandelen van soort D. 

In alle overige gevallen moet de aandeelhouder die de overdracht van effecten, op welke 
manier dan ook, aan een andere aandeelhouder of aan een derde overweegt, de overige 
aandeelhouders, met uitzondering van die van soort D en van het ‘bijzonder aandeel’, de 
mogelijkheid geven, volgens onderstaande modaliteiten, naar rata van hun deelneming, 
de effecten waarvan de overdracht wordt overwogen, bij voorkeur te verwerven. 

De aandeelhouder die de overdracht overweegt, dient de vennootschap schriftelijk met 
ontvangstbewijs ter kennis te brengen van het aantal effecten dat hij voorstelt over te 
dragen, de naam van de cessionaris(sen) te goeder trouw benaderd alsook de door hen 
onherroepelijk geboden prijs en het bod aan de aandeelhouders om die effecten bij 
voorkeur tegen dezelfde voorwaarden te verwerven. De raad van bestuur informeert op 
dezelfde manier binnen twee weken de overige aandeelhouders over dit bod. Elk van de 
aandeelhouders beschikt over een termijn van zestig dagen vanaf de ontvangst van 
bovengenoemd schrijven om de overdragende aandeelhouder en de vennootschap 
schriftelijk met ontvangstbewijs ter kennis te brengen of hij al dan niet kandidaat-koper is en 
zo ja, het aantal effecten dat hij wenst te verwerven. 

Indien de aanvraag het aantal aangeboden effecten overschrijdt, zal de raad van bestuur 
overgaan tot een verdeling van de effecten onder de aanvragers, naar rata van de 
effecten die ze bezitten en binnen de perken van hun vraag. 

Indien na afloop van bovengenoemde termijn van zestig dagen, geen aandeelhouder zijn 
beslissing ter kennis zou hebben gebracht de aangeboden effecten te willen kopen of 
indien het aantal door de aandeelhouders gevraagde effecten lager zou liggen dan het 
aantal aangeboden effecten, kan de aandeelhouder die zijn voornemen tot overdracht ter 
kennis heeft gebracht overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, de geplande 
overdracht realiseren met de derde vermeld in zijn kennisgeving en tegen de voorwaarden 
die erin vermeld zijn. 
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Transacties en andere contractuele banden 
De bestuurders en leden van het Management Team BE dienen te waken over de naleving 
van de wettelijke en deontologische verplichtingen in hun hoofde, inzonderheid wat 
belangenconflicten van de bestuurders betreft naar luid van het bepaalde in artikel 7:96 
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Het Corporate Governance Charter voorziet in een procedure die van toepassing is voor 
transacties of andere contractuele betrekkingen tussen de bestuurders of leden van het 
Management Team BE en de vennootschap of haar dochterondernemingen en die buiten 
het toepassingsgebied van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen vallen.  

Die procedure gaat als volgt: 
• De bestuurder of het lid van het Management Team BE dient te waken over de naleving van de 

wettelijke en deontologische verplichtingen in zijn hoofde. Hij moet zijn privé- en 
beroepsaangelegenheden derwijze organiseren dat voor zover mogelijk geen situaties ontstaan 
waarbij in zijn hoofde een persoonlijk belangenconflict met de vennootschap of haar 
dochterondernemingen zou ontstaan. 

• Indien de bestuurder naar eigen inzicht twijfelt over het bestaan van een persoonlijk 
belangenconflict, dient hij dat kenbaar te maken aan de voorzitter van het corporate 
governance comité. Voor de leden van het Management Team BE, dienen ze hun twijfel 
kenbaar te maken aan de gedelegeerd bestuurder. 

• Bij een persoonlijk belangenconflict dient de bestuurder betrokken door het desbetreffende 
conflict zich uit eigen beweging terug te trekken uit het gedeelte van de zitting van de raad van 
bestuur waarop de kwestie aan de orde wordt gesteld en neemt hij niet deel aan de stemming, 
ook niet bij volmacht. Zijn stemonthouding moet met redenen worden omkleed conform het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

• Indien blijkt dat er sprake is van een belangenconflict, deelt de voorzitter van de raad van 
bestuur het onderwerp en de voorwaarden van de transactie of andere contractuele betrekking 
ter informatie mee aan de raad van bestuur, die ze dient goed te keuren (of ter goedkeuring 
door te verwijzen naar de raad van bestuur van de desbetreffende dochteronderneming) voor 
zover het bedrag van de afzonderlijke verrichting of van de als geheel genomen verrichtingen 
over een periode van drie maanden groter is dan € 25.000. 

• Elk lid van het Management Team BE dat een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de 
bevoegdheid van het Management Team BE behoort, moet de andere leden hiervan in kennis 
stellen voordat het Management Team BE beraadslaagt. Het betrokken lid mag niet deelnemen 
aan de beraadslagingen van het Management Team BE over die beslissing of verrichting en ook 
niet aan de stemming. 

De raad van bestuur heeft gedurende het boekjaar 2021 de procedure niet moeten 
inschakelen.  
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Inkoop of uitgifte van aandelen  
De statuten van Fluxys Belgium machtigen de algemene vergadering om eigen aandelen 
te verkrijgen, conform de wettelijke bepalingen. Geen enkele beslissing in die zin werd 
genomen door de algemene vergadering in 2021. Wanneer de vennootschap eigen 
aandelen verkrijgt met het oog op de uitkering aan haar personeel, is het besluit van de 
algemene vergadering evenwel niet vereist. 

Indien het kapitaal wordt verhoogd, moeten de aandelen waarop in geld wordt 
ingeschreven bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar 
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het 
staat de vergadering evenwel vrij, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht 
te beperken of op te heffen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

Commissaris  
De gewone algemene vergadering heeft zich uitgesproken over de jaarlijkse emolumenten 
van EY Bedrijfsrevisoren BV.  

Voor zijn mandaat als commissaris bij de groep Fluxys Belgium heeft EY in 2021 
bezoldigingen ontvangen ten belope van € 169.982.  

De bezoldigingen zijn als volgt uitgesplitst: 
• Auditopdrachten als commissaris bij de groep: € 134.860; 

• Auditopdrachten als commissaris bij buitenlandse filialen van de groep: € 17.622.  

• Er werden bijkomende diensten geleverd door de commissaris in de loop van het jaar voor een 
totaal van € 17.500. 

Het mandaat van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel van de 
vennootschap gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het RPR onder 
nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door: 
• Marnix Van Dooren & Co BV, vast vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren; en  

• Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door Wim Van Gasse, 

verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 10 mei 2022. 

Op basis van het advies van het audit- en risicocomité heeft de raad van bestuur aan de 
gewone algemene vergadering aanbevolen het mandaat van de commissaris, 
uitgeoefend door de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, te hernieuwen voor een nieuwe 
termijn van 3 jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 
2025 en voor een geïndexeerd honorarium van € 118.779/jaar. 
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Dochterondernemingen 
In het raam van de rapportering over de geconsolideerde resultaten (jaarlijks en halfjaarlijks) 
ziet de raad van bestuur minstens 2 keer per jaar toe op de evolutie van de activiteiten bij 
de dochterondernemingen Flux Re en Fluxys LNG. De raad van bestuur wordt ook 
regelmatig en punctueel geïnformeerd over belangrijke gebeurtenissen of ontwikkelingen 
bij die dochterondernemingen.  

Openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen 
Op 13 december 2017 werd de periodieke kennisgeving volgens artikel 74 §8 van de wet 
van 1 april 2007 verstuurd. Op datum van de notificatie bezat Fluxys 63.237.240 effecten met 
stemrecht in Fluxys Belgium. Publigas bezat geen effecten met stemrecht in Fluxys Belgium. 
Publigas bevestigde toen dat zij geen effecten met stemrecht in Fluxys Belgium heeft 
verworven of overgedragen. In 2021 heeft er geen overdracht van effecten met stemrecht 
plaatsgevonden. 
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