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Fluxys realiseert ambitieus investeringsprogramma en stelt 
een nettodividend van € 52,50 per aandeel voor 
 

 In een context van onzekerheden omtrent het regulerend kader bedraagt het 

voorgestelde nettodividend voor 2008 € 52,50 per aandeel, wat lager ligt dan in 

2007 (€ 81,00 netto), toen er een eenmalig bedrag van netto € 35,25 per 

aandeel inbegrepen was. 

 € 198 miljoen investeringen in infrastructuur gerealiseerd (2007: € 132 

miljoen) 

 Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de internationale aardgasstromen 

in West-Europa: 

 Capaciteit LNG-terminal Zeebrugge verdubbeld 

 Compressiestation Zelzate in gebruik genomen 

 Beslissing om € 300 miljoen te investeren in nieuwe oost/west-capaciteit 

 Marktbevraging nieuwe noord/zuid-capaciteit succesvol afgerond: 

voldoende om bijkomende noord/zuid-capaciteit te beslissen 

 Marktbevraging tweede capaciteitsuitbreiding LNG-terminal Zeebrugge: 

projectvoorstel klaar voor bespreking met geïnteresseerde marktspelers 

 Benoeming voorzitter directiecomité en CEO 

 

1. Fluxys Groep – resultaten 2008 (in IFRS) 

1.1 Belangrijke onzekerheden in het regulerend kader 

 

De rekeningen van het jaar 2008 werden opgesteld in een regulerend kader dat aanzienlijke 

onzekerheden meebrengt bij het bepalen van de resultaten uit onze activiteiten in 2008. Aan 

de basis van die onzekerheden liggen de beslissingen die de Commissie voor de Regulering 

van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft genomen in verband met de tarieven. 

 

De CREG heeft de Fluxys-voorstellen voor meerjarentarieven – ingediend in 2007 - 

verworpen en heeft in haar beslissing van 19 december 2007 voor de vervoers- en 

opslagactiviteiten voorlopige tarieven opgelegd op het niveau van de tarieven die in 2007 

werden toegepast. In overeenstemming met die beslissing hanteert Fluxys die tarieven 

sedert 1 januari 2008. 

 

Op 15 mei 2008 heeft de CREG een beslissing over de transittarieven gepubliceerd. Die 

beslissing zou voor onze transitactiviteiten een aanzienlijk verlies van omzet hebben 

veroorzaakt. 

 

De CREG-beslissing van 15 mei 2008 werd door een Koninklijk Besluit van 27 mei 2008 

opgeschort, maar de CREG heeft op 6 juni 2008 haar eerste transitbeslissing bevestigd en 

tegelijk een beslissing toegevoegd met nieuwe voorlopige vervoers- en opslagtarieven die 
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17% lager liggen dan de oorspronkelijke voorlopige tarieven, wat ook voor die activiteiten 

een verlies van omzet zou hebben veroorzaakt. 

 

Fluxys heeft de CREG-beslissingen bestudeerd en gaat niet akkoord met een aantal analyses 

van de CREG. De vennootschap heeft dan ook beslist vorderingen tegen die beslissingen in te 

dienen bij het Hof van beroep en te bewarenden titel de gehanteerde tarieven aan te 

houden. 

 

Voor de transitactiviteiten heeft het Hof van beroep op 10 november 2008 een arrest geveld 

dat de betwiste beslissingen van de CREG schorst. Het gaat om een voorlopige beslissing die 

door een definitief arrest dient te worden bevestigd. De procedure tot nietigverklaring wordt 

voortgezet. 

 

In de afwezigheid van definitieve beslissingen op het moment van het afsluiten van de 

rekeningen, heeft Fluxys besloten, hoewel de Groep de beslissingen van de CREG formeel 

betwist, om uit te gaan van het voorzichtigheidsprincipe en de financiële staten voor 2008 op 

te stellen in overeenstemming met de betwiste beslissingen van de CREG, voornamelijk door 

het boeken van provisies.  

 

Gelet op die onzekerheden, heeft de raad van bestuur beslist om voor de deelneming in 

Fluxys & Co – die Fluxys in juli 2008 heeft gekocht –de oorspronkelijke waarde te behouden. 

 

Ter herinnering: de aankopprijs van Distrigas & C° kan worden verhoogd of verlaagd, 

afhankelijk van verschillende parameters. Als vóór 31 december 2015 een blijvende 

minderwaarde wordt vastgesteld, zou die eventuele waardevermindering van de deelneming 

worden vergoed voor een bedrag gelijk aan de waardevermindering door Publigas en SUEZ-

Tractebel, die Fluxys daartoe een niet-solidaire waarborg van € 250 mln. hebben toegekend.1 

 

1.2 Consolidatiekring  

 

Ten opzichte van 31 december 2007 zijn de consolidatiekring en de deelnemingspercentages 

als volgt geëvolueerd: 

• Fluxys & Co: Globale integratie met ingang van 01-07-2008: 

 + € 69,1 mln. bedrijfsopbrengsten, 

 + € 13,0 mln. bedrijfsresultaat van de periode na belastingen. 

• SEGEO: Overschakeling van een evenredige integratie (75%) naar een globale 

integratie na de overname van 25% van het kapitaal dat nog niet in handen was van 

Fluxys met ingang van 01-07-2008: 

 + € 0,7 mln. bedrijfsopbrengsten, 

 + € 0,6 mln. bedrijfsresultaat van de periode na belastingen. 

                                               
1 Meer informatie over dit onderwerp is terug te vinden op de website van Fluxys: 
www.fluxys.com – Nieuwsbericht van 17 juli 2008 “Overname door Fluxys van Distrigas & 
C°: aanvullende informatie”. 
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• Flux Re: Overname in januari 2008 van de dekking van de risico's van de Groep 

waarvoor Distri Re voordien instond. Die overdracht heeft geen invloed gehad op de 

geconsolideerde rekeningen. 

• APX Gas Zeebrugge: Uit de consolidatiekring genomen met ingang van 01-01-2008: 

de deelneming van de Groep in APX Gas Zeebrugge werd in het 1e semester van 

2008 aan APX BV verkocht met erkenning van een meerwaarde van € 1,8 mln. in het 

geconsolideerde resultaat. 

 

1.3 Samenvatting van de geconsolideerde winst- en verliesrekening  

(in duizenden €) 

 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in duizenden €) 31-12-2008 31-12-2007 

Bedrijfsopbrengsten 592.203 433.041 

Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten 176.977 109.754 

Winst uit overdracht van financiële activa 3.016 0 

Netto financieel resultaat -20.775 7.868 
Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten na 
financieringskosten 159.218 117.622 

Winstbelastingen -46.323 -35.801 

Winst (verlies) van de periode 112.895 81.821 

Aandeel Fluxys 110.964 77.077 

Aandeel minderheidsbelangen 1.931 4.744 
Nettobasisresultaat per aandeel toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 157,9253 109,6969 

Gemiddeld aantal aandelen in omloop 702.636 702.636 

 

Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het boekjaar 2008 bedragen k€ 592.203 

tegenover k€ 433.041 voor het boekjaar 2007, een stijging van k€ 159.162. 

 

De transportdiensten (vervoer en transit), opslagdiensten en terminallingdiensten in België 

vallen onder de gaswet2. 

 

De opbrengsten van de activiteiten die onder de gaswet vallen, stijgen met k€ 149.398 en 

werden positief beïnvloed door de volgende elementen: 

• De overname van Fluxys & Co die sinds 01-07-2008 bijdraagt tot de bedrijfsopbrengsten, 

voornamelijk door de rechtstreeks voortvloeiende omzet uit zijn transitcontracten. 

• De ingebruikneming van de installaties voor de capaciteitsuitbreiding van de LNG-

terminal in Zeebrugge op 01-04-2008. Het aantal gefactureerde los/laadbeurten is 

progressief gestegen van 66 naar 110. 

• De stijging van het toegelaten rendement die voortvloeit uit de evolutie van de 

interestvoeten. 

• De CREG-beslissingen in verband met de controle van de resultaten van het vorige 

boekjaar, die de rekeningen van 2007 negatief hadden beïnvloed. 

                                               
2 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen, zoals later gewijzigd. 
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• De stijging van de exploitatielasten, onder meer door de inflatie in 2008. Die stijging 

heeft geen impact op het resultaat van de periode aangezien de impact ervan wordt 

weerspiegeld in de verworven tarieven.  

 
De stijging van de andere bedrijfsopbrengsten (+ €k 9.764) is hoofdzakelijk het resultaat 
van bijkomende inkomsten uit de BBL-leiding en uit de overname van Fluxys & Co, waarvan 
de inkomsten uit de verhuur van het LNG-schip sinds 01-07-2008 zijn opgenomen. 
 

Winst uit voortgezette activiteiten. Zoals boven vermeld, is de stijging van de winst uit 

voortgezette activiteiten voornamelijk toe te schrijven aan de volgende factoren: de 

investeringen en de stijging van het toegelaten rendement van onze activiteiten die onder de 

gaswet vallen, de ingebruikneming van de installaties voor de capaciteitsuitbreiding van de 

LNG-terminal in Zeebrugge, de bijdrage van Fluxys & Co, dat voor 6 maanden werd 

geïntegreerd, en een stijging van het resultaat uit onze deelneming in de BBL-leiding. 

 

Netto financieel resultaat. De stijging van de interestlasten van de Groep is de 

belangrijkste reden voor de daling van het financieel resultaat in vergelijking met het vorige 

boekjaar. De evolutie van de interestlasten vloeit voornamelijk voort uit het sluiten van 

nieuwe leningen om de investeringen en overnames van het boekjaar 2008 te financieren. 

De ingebruikneming van de capaciteitsuitbreiding van de LNG-terminal in Zeebrugge heeft 

ertoe geleid dat sinds april 2008 de interesten op de schuld van Fluxys LNG niet meer 

worden geactiveerd.  

 

Winstbelastingen. De stijging van het resultaat vóór belastingen gaf aanleiding tot een 

verhoging van de winstbelastingen. Die toename werd enigszins gemilderd door het boeken 

van niet-belastbare meerwaarden op de realisatie van financiële activa. 

 

1.4 Samenvatting van de geconsolideerde balans (in duizenden €) 

 
ACTIVA (in duizenden €)                        31-12-2008 31-12-2007 

I. Vaste activa 2.345.416 1.729.056 

Materiële vaste activa 1.883.406 1.543.585 

Immateriële vaste activa 17.549 14.179 

Goodwill 410.758 4.507 

Overige financiële vaste activa 2.989 394 

Overige activa 30.714 166.382 

Uitgestelde belastingvorderingen 0 9 

   

II. Vlottende activa 316.186 340.594 

Voorraden 67.981 33.980 

Overige financiële vlottende activa 15.306 0 

Handelsvorderingen en overige vorderingen 58.997 71.797 

Geldmiddelen en kasequivalenten 166.658 219.500 

Overige activa 7.244 15.317 

Totaal der activa 2.661.602 2.069.650 
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Vaste activa. De stijging van de vaste activa is enerzijds het gevolg van materiële en 

immateriële investeringsuitgaven tijdens het jaar (€ 209,3 mln.), met aftrek van € 78,3 mln. 

afschrijvingen. De investeringen hebben hoofdzakelijk betrekking op transport (€ 139,6 

mln.), opslag (€ 40,8 mln.) en de LNG-terminal in Zeebrugge (€ 26,7 mln.). Anderzijds is 

een goodwill van € 402,6 mln. geboekt als gevolg van de overname van 100% van de 

dochteronderneming Fluxys & Co in 2008. Gelet op de aanzienlijke onzekerheden omtrent 

het regulerend kader werd de initiële boeking van deze kostprijs van de bedrijfscombinatie 

voor de transitactiviteiten voorlopig vastgesteld. Voorts heeft de verschuiving in de 

consolidatiekring ertoe geleid dat de rechten op de Troll- en VTN1-leidingen niet meer 

worden opgenomen als vorderingen uit financiële lease, maar worden geboekt als materiële 

vaste activa (€ 143,4 mln.), waarin ook het LNG-schip is opgenomen waarvan Fluxys & Co 

mede-eigenaar is. 

 

Vlottende activa. De vlottende activa en meer bepaald de geldmiddelen en kasequivalenten 

noteren een daling als gevolg van de financiering van bovenvermelde overnames en 

investeringen. Die vermindering werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de 

voorraden door de aankoop van meer aardgas voor de balancering van het net en door de 

aankoop van materieel dat op termijn zal worden gebruikt bij de aanleg, het onderhoud of de 

herstelling van het net. 
 

EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN  
(in duizenden €)  31-12-2008 31-12-2007 

I. Eigen vermogen 1.288.511 1.239.647 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de houders van 

eigenvermogensinstrumenten in de moedermaatschappij 
1.268.834 1.217.051 

Aandelenkapitaal en agio 60.310 60.310 

Niet-uitgekeerde reserves 1.210.254 1.157.275 

Omrekeningsverschillen -1.730 -534 

Minderheidsbelangen 19.677 22.596 

II. Langlopende verplichtingen 967.479 713.088 

Rentedragende verplichtingen 534.157 303.212 

Voorzieningen 23.541 22.477 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 72.196 49.427 

Uitgestelde belastingverplichtingen 337.585 337.972 

III. Kortlopende verplichtingen 405.612 116.915 

Rentedragende verplichtingen 186.500 48.273 

Voorzieningen 95.486 6.810 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 4.789 3.125 

Overige financiële verplichtingen 3.333 0 

Belastingverplichtingen 8.361 1.270 

Handelsschulden en overige schulden 103.659 53.199 

Overige verplichtingen 3.484 4.238 

Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen 2.661.602 2.069.650 

 

Eigen vermogen. (zie tabel hieronder “mutatieoverzicht van het eigen vermogen”)   
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Langlopende verplichtingen. De stijging in 2008 komt hoofdzakelijk door het sluiten van 

een lening van € 400 mln. op 25 jaar bij de Europese Investeringsbank (EIB). In december 

2008 is € 280 mln. van die lening opgenomen. De belangrijkste reden voor de toename van 

de voorzieningen voor personeelsbeloningen is de waardevermindering van de 

dekkingsactiva opgebouwd in pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen als gevolg 

van de neerwaartse evolutie van de financiële markten. Conform de boekhoudkundige regels 

van de Groep heeft dit fenomeen geen invloed gehad op de resultaten maar wel rechtstreeks 

op het geconsolideerd eigen vermogen. 

 

Kortlopende verplichtingen. Het saldo van de kortlopende verplichtingen op afsluitdatum 

stijgt ten opzichte van 2007. De rentedragende verplichtingen zijn toegenomen door 

kortetermijnfinanciering om de behoeften van de Groep te dekken. De stijging van de 

voorzieningen vloeit voort uit de beslissingen van de CREG over de toe te passen 

transittarieven en over de interpretatie welke transitcontracten binnen het regulerend kader 

vallen. Zoals vermeld onder punt 1.1 heeft de raad van bestuur van Fluxys beslist om in het 

resultaat het toegelaten rendement op de gereguleerde activiteiten op te nemen volgens de 

hypothese dat de vorderingen die werden ingediend tegen de beslissingen van de CREG tot 

niets zouden leiden. De stijging van de openstaande handelsschulden en overige schulden is 

toe te schrijven aan de boeking van een aanzienlijk volume investeringsfacturen in december 

2008. 

 

1.5 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen (in duizenden €) 

 

 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan 
de houders van 

eigenvermogens-
instrumenten in de 
moedermaatschap

pij 

Minder-
heids-
belang 

Totaal 
eigen 

vermogen 

EINDSALDO OP 31-12-2007 1.217.051 22.596 1.239.647 

1. Winst (verlies) van het boekjaar 110.964 1.931 112.895 
2. Rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen 
baten (lasten) -16.374 -27 -16.401 

3. Uitgekeerde dividenden -42.861 -4.769 -47.630 

4. Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 

5. Overige wijzigingen 54 -54 0 

EINDSALDO OP 31-12-2008 1.268.834 19.677 1.288.511 

 

Het verschil in het eigen vermogen stemt overeen met het resultaat van het boekjaar en de 

baten en lasten direct opgenomen in het eigen vermogen na aftrek van de dividenden die in 

de loop van het boekjaar werden uitgekeerd. 

 

De rechtstreeks in het eigen vermogen opgenomen lasten vloeien hoofdzakelijk voort uit de 

impact die de neerwaartse evolutie van de financiële markten heeft gehad op de waarde van 

de activa opgebouwd in de voorzorgsfondsen voor de dekking van de pensioenverplichtingen 

van de Groep. 
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1.6 Samenvattende tabel van de kasstromen (in duizenden €) 

 
 31-12-2008 31-12-2007 

Geldmiddelen bij het begin van de periode 219.500 278.600 

   Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 277.044 40.564 

   Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -1.190.046 -138.880 

   Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) 315.282 39.216 

Nettowijziging van de geldmiddelen -597.720 -59.100 

Kringschommelingen 544.878 0 

Geldmiddelen bij het einde van de periode 166.658 219.500 

 
(1) De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens het verschil in de 
behoefte aan werkkapitaal. 
(2) Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen. 
(3) Die stromen bevatten de betaalde dividenden. 
 
 

2. Fluxys NV – resultaten 2008 (in Belgische normen) 
 

Het nettoresultaat van Fluxys NV bedraagt € 65,9 mln. tegenover € 96,3 mln. in 2007. Die 

daling komt hoofdzakelijk doordat in 2007 eenmalige dividenden werden geïnd afkomstig 

van de dochterondernemingen SEGEO, Huberator en GMSL. Rekening houdend met een 

overgedragen winst van € 26,4 miljoen en de statutaire verplichting om minimaal 75% van 

het nettoresultaat uit gewone bedrijfsvoering te verdelen, zal de raad van bestuur aan de 

algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt te bestemmen:  

• € 43,1 mln. als over te dragen winst, 

• € 49,2 mln. voor dividenduitkering.  

 

Indien dat voorstel wordt aanvaard, bedraagt het brutodividend per aandeel € 70 voor het 

boekjaar 2008 (€52,5 netto) tegenover € 108 in 2007 (€ 81,0 netto). Het dividend wordt 

vanaf 19-05-2009 beschikbaar gesteld. 

 

 

3. Externe controle 

De commissaris heeft bevestigd dat de boekhoudkundige informatie in dit persbericht geen 

aanleiding geeft tot enig voorbehoud en overeenstemt met de door de raad van bestuur 

goedgekeurde financiële staten. 
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4. Benoeming voorzitter directiecomité en CEO 
 

De raad van bestuur van 5 maart 2009 heeft beslist om Walter Peeraer voor te dragen als 

voorzitter van het Directiecomité en CEO. Die benoeming zal in werking treden na 

eensluidend advies van de CREG dat bekrachtigd wordt door de raad van bestuur. Zijn 

kandidatuur werd voorgedragen door Publigas. Walter Peeraer was tot medio 2004 

gedelegeerd bestuurder van Fluxys en sindsdien voorzitter van het strategisch comité. De 

Raad is van oordeel dat zijn grondige kennis van de energiemarkt en het wettelijk en 

regulerend kader in combinatie met zijn ervaring binnen Fluxys belangrijke troeven zijn om 

de stabiliteit en de continuïteit van de bedrijfsvoering te verzekeren. 

 

 

5. Ontwikkelingen 2008 

5.1 Investeringen 

 

€ 198 miljoen investeringen in infrastructuur. De investeringen in infrastructuur van de 

Fluxys Groep zijn erop gericht om de groei in het aardgasverbruik op te vangen en volgens 

de goede praktijken de veilige exploitatie van de infrastructuur op peil te houden. De 

investeringen ondersteunen tevens de concurrentie op de aardgasmarkt en ontwikkelen 

verder de rol van België als draaischijf van de internationale aardgasstromen om zo de 

bevoorradingszekerheid te versterken. In 2008 realiseerde de Groep investeringsprojecten in 

infrastructuur voor een bedrag van € 198 miljoen, tegenover € 132 miljoen in 2007. Van het 

totale investeringsbedrag ging 65% naar projecten voor vervoer en transit, 21% naar 

opslagprojecten en 13% naar projecten voor LNG-terminalling.  

 

Verdubbeling capaciteit LNG-terminal. In april 2008 werden op de LNG-terminal de 

vierde LNG-opslagtank en bijkomende hervergassingsinstallaties in gebruik genomen. 

Daarmee is de overslagcapaciteit verdubbeld van 4,5 tot 9 miljard kubieke meter aardgas 

per jaar en kunnen op de terminal 110 LNG-schepen per jaar ontvangen worden, tegenover 

66 voordien. 

 

Nieuwe leidingen. Het vervoersnet werd versterkt met een nieuwe leiding tussen Brakel en 

Haaltert, tussen Messancy en Aarlen en tussen Zandhoven en Ranst om de groei van het 

aardgasverbruik in die regio’s op te vangen. 

 

Nieuwe drukreduceerstations. Ten behoeve van de openbare distributie voerde Fluxys in 

verschillende drukreduceerstations aanpassingswerken uit en werden nieuwe 

drukreduceerstations gebouwd in Tongeren, Grimbergen, Awans, Neufchâteau, Eghezée, 

Gent-Terdonk en Kallo. 
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Compressiestation in Zelzate. Begin december 2008 nam Fluxys het compressiestation in 

Zelzate in gebruik. Met de nieuwe installaties verhoogt de vervoerscapaciteit in het Fluxys-

net aanzienlijk. Ook biedt het station de mogelijkheid om grotere volumes te transporteren 

naar en vanuit de ondergrondse opslag in Loenhout. In een latere fase zal Fluxys de 

installatie ook gebruiken om bijkomende aardgasstromen vanuit Nederland in het Belgische 

net te injecteren.  

 

Uitbreiding opslagcapaciteit in Loenhout. De opzet van de uitbreiding bestaat erin om 

over een periode van 4 jaar (2008-2011) de nuttige opslagcapaciteit stapsgewijs met 15% te 

verhogen van 600 tot 700 miljoen kubieke meter. In 2008 werd het nuttig opslagvolume al 

van 600 miljoen kubieke meter naar 625 miljoen kubieke meter aardgas gebracht.  

 

5.2 Vervoer 

 

Winterpiek probleemloos verlopen. Van 6 tot 8 januari 2009 bereikte het 

aardgasverbruik op de Belgische markt recordwaarde: de dagafnames liepen op tot bijna 100 

miljoen kubieke meter, wat 6,2% hoger is dan de vorige piek in 2002. De Fluxys-

vervoersinfrastructuur kon zonder moeilijkheden de piekvraag opvangen.  

 

Meer vervoersklanten. Op 1 januari 2009 waren er 25 netgebruikers met een 

leveringsvergunning voor vervoer. Daarvan hebben 12 netgebruikers vervoerscapaciteit voor 

de levering van aardgas op de Belgische markt gereserveerd, tegenover 6 eind 2007. 

 

Nieuwe vervoersdiensten. Fluxys lanceerde in 2008 verschillende diensten die 

netgebruikers de mogelijkheid bieden om de bestaande capaciteit optimaal en met maximale 

flexibiliteit te benutten. 

 De volledige ZEE Platform Service biedt netgebruikers de mogelijkheid om zonder 

capaciteitsbeperkingen aardgas uit te wisselen tussen alle ingangspunten in de zone 

Zeebrugge.  

 Met de Day Ahead Service kunnen netgebruikers voor zowel de dag zelf als voor de 

volgende dag vrij kiezen hoeveel aardgas ze op welke ingangspunten zullen 

binnenbrengen, afhankelijk van wat hen commercieel het beste uitkomt en in functie van 

de beschikbaarheid in het net.  

 Met de Transit/Transport Synergy Service kunnen klanten onder bepaalde 

voorwaarden transitcapaciteit omzetten in vervoerscapaciteit voor de levering van 

aardgas op de Belgische markt. 
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5.3 Transit 

 

Nieuw: onderbreekbare transitcapaciteit. Fluxys voerde vanaf oktober 2008 de 

beschikbare transitcapaciteit in het Belgische aardgasvervoersnet op door onderbreekbare 

capaciteit aan te bieden. Dankzij die nieuwe dienst kunnen de transitklanten extra flexibiliteit 

inbouwen in hun portfolio en kan nog meer ingespeeld worden op behoeften op korte 

termijn.  

 

Weggevallen stromen vanuit het oosten gedeeltelijk gecompenseerd vanuit 

Zeebrugge. In het Fluxys-net kan aardgas op de oost/west-as in beide richtingen stromen. 

Bij het wegvallen van de stromen vanuit het oosten heeft die bidirectionaliteit zijn waarde 

bewezen voor de bevoorrading van de Europese markt: netgebruikers gebruikten een 

substantiële hoeveelheid van de capaciteit in de richting van Duitsland en Frankrijk om de 

leveringsverplichtingen naar eindverbruikers in Europa na te komen. 

 

Fluxys voortaan eigenaar van alle transitcapaciteit in België. Fluxys is in 2008 dankzij 

twee overnames eigenaar geworden van alle transitcapaciteit in België: 

 De overname van Distrigas & C°, met als activiteit onder meer de commercialisering van 

de transitcapaciteit in de leidingen Zeebrugge-Blaregnies (Troll) en Zeebrugge-

Zelzate/Eynatten (VTN1). De naam Distrigas & C° werd vervolgens veranderd in Fluxys & 

Co. 

 De overname van de 25%-deelneming van Gaz de France in SEGEO, eigenaar van de 

infrastructuur voor het vervoer van aardgas tussen ’s-Gravenvoeren en Blaregnies. 

Daarvoor had Fluxys al een 75%-deelneming in SEGEO. 

 

Uitwisseling van capaciteit tussen netgebruikers. Om de uitwisseling van capaciteit 

tussen netgebruikers te stimuleren, hebben Fluxys en GRTgaz in 2008 onder de naam 

capsquare een gemeenschappelijk elektronisch platform voor capaciteitshandel ontwikkeld. 

Netgebruikers kunnen via het platform capaciteit aanbieden die ze in het net van Fluxys of 

GRTgaz hebben geboekt maar niet van plan zijn te gebruiken. Dat aanbod biedt andere 

netgebruikers de kans om op korte termijn bijkomende capaciteit te kopen.  

 

5.4 Opslag 

 

Aanbod opslagcapaciteit Loenhout opgetrokken. In 2007 startte Fluxys de werken om 

de capaciteit van de ondergrondse aardgasopslag in Loenhout uit te breiden. Tegen 2010 

wordt ook de flexibiliteit in het gebruik van de opslag versterkt door zowel de 

uitzendcapaciteit als de injectiecapaciteit te verhogen. 
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5.5 LNG-terminalling 

 

Activiteiten 2008. In 2008 werd in 37 cargo’s 2,2 miljoen ton LNG (2,9 miljard kubieke 

meter aardgas) naar de LNG-terminal in Zeebrugge gebracht. Het overgrote deel van de 

schepen werd geladen in Ras Laffan, Qatar. Daarnaast leverden schepen ook LNG uit Egypte, 

Noorwegen en Trinidad & Tobago. In de loop van 2008 meerden 12 schepen voor de eerste 

keer aan op de LNG-terminal. 

 

Grotere LNG-schepen. Sinds de zomer van 2008 kan de terminal grotere LNG-schepen 

ontvangen. Sindsdien zijn verschillende zogenoemde Q-Flex-schepen – die een capaciteit tot 

217 000 kubieke meter LNG hebben – aangemeerd in Zeebrugge. Vóór de baggerwerken die 

het Havenbestuur Brugge (MBZ) uitvoerde, konden alleen schepen met een 

maximumcapaciteit van 155 000 kubieke meter LNG aanmeren op de terminal.  

 

Voortaan ook LNG-laaddiensten. Sinds augustus 2008 kunnen op de LNG-terminal niet 

alleen LNG-schepen worden gelost maar ook geladen. Met de nieuwe LNG-laaddiensten 

speelt Fluxys LNG in op de vraag van terminalgebruikers om nog beter de commerciële 

opportuniteiten op de LNG-markt te kunnen benutten: ligt de LNG-prijs elders in de wereld 

voldoende hoog, dan kunnen ze LNG vanuit Zeebrugge naar een andere 

eindverbruikersmarkt verschepen. In 2008 werd zes keer beroep gedaan op de nieuwe 

laaddiensten. 

 

5.6 Hubdiensten 

 

Historisch record. Huberator, de Fluxys-dochter die Hub Zeebrugge exploiteert, zag in 

oktober 2008 de netto verhandelde volumes op verschillende dagen de hoogste cijfers ooit 

bereiken. Op 22 oktober 2008 bedroeg het netto verhandelde dagvolume 2404 GWh 

(ongeveer 207 miljoen kubieke meter). Daarmee werd het eerdere record van 4 januari 2006 

gebroken met 38%. Het netto verhandelde volume van 22 oktober komt overeen met bijna 6 

keer het volume hoogcalorisch aardgas dat diezelfde dag in België werd verbruikt. 

 

5 nieuwe traders op Hub Zeebrugge. Nieuwe interesse om aardgas te verhandelen op 

Hub Zeebrugge bleef in 2008 aanhouden. Huberator ondertekende contracten met 5 nieuwe 

leden, wat begin januari 2009 het aantal Huberator-leden op 72 bracht. De nettoverhandelde 

volumes stegen met 13% in vergelijking met de volumes in 2007. 
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5.7 Veilig werken in de nabijheid van Fluxys-infrastructuur 

 

Sensibiliseringsacties. Ernstige incidenten met pijpleidingen zijn hoofdzakelijk het gevolg 

van beschadigingen door derden. Fluxys voert daarom sinds jaren sensibiliseringsacties rond 

veilig werken in de nabijheid van zijn infrastructuur. De onderneming richt zich daarbij naar 

al wie betrokken is bij zulke werken: bouwheren, ontwerpers en al wie voor eigen rekening 

of voor rekening van een bouwheer werken uitvoert. In de sensibiliseringsacties gaat 

bijzondere aandacht naar de wettelijke verplichting om in geval van werken informatie bij 

Fluxys in te winnen over de aanwezigheid van aardgasvervoersinfrastructuur. 

 In 2008 heeft Fluxys zijn rollend programma hernomen om in de loop van de 

gemeentelijke legislatuur een individuele informatievergadering te houden met alle 391 

gemeenten die op hun grondgebeid of in de onmiddellijke omgeving ervan een Fluxys-

leiding hebben.  

 Fluxys ontmoette ook diverse andere netbeheerders zoals Belgacom, Telenet, Infrabel 

en de aardgasdistributienetbeheerders om te overlopen met welke veiligheidsaspecten 

rekening moet gehouden worden bij werken in de buurt van Fluxys-infrastructuur.  

 Voorts ondernam Fluxys een doelgerichte communicatie naar notarissen over de 

erfdienstbaarheid die berust op aardgasvervoersleidingen en over het gebruik van het 

internetportaal KLIM. Via KLIM kan sinds 2008 ook via het kadasternummer informatie 

worden opgevraagd over de aanwezigheid van vervoersinfrastructuur. 

 

Koppeling KLIM- KLIP. Het internetportaal KLIM, het Kabels- en Leidingen Informatie 

Meldpunt, is een federaal initiatief. Daarnaast bestaat ook KLIP, het Kabel- en Leiding 

Informatie Portaal, een initiatief voor de melding van werken in het Vlaamse Gewest aan alle 

kabel- en leidingbeheerders. Om ervoor te zorgen dat voor de melding van geplande werken 

niet zowel KLIM als KLIP moeten worden gebruikt, is een module ontwikkeld om de 

uitwisseling van gegevens tussen beide systemen mogelijk te maken. De 

uitwisselingsmodule zal in de loop van het eerste semester van 2009 in gebruik worden 

genomen. Daarmee zullen meldingen via KLIP automatisch worden doorgegeven aan KLIM 

en meldingen in KLIM van werken in het Vlaams Gewest zullen automatisch doorgegeven 

worden aan KLIP.  

 

5.8 Corporate governance 

 

Fluxys heeft in de loop van het boekjaar 2008 de structuren van de onderneming aangepast 

aan de recente ontwikkelingen in het wettelijk en regulerend kader en aan de aanbevelingen 

op het vlak van corporate governance. In lijn daarmee voldoet de onderneming ook aan de 

nieuwe verplichtingen van genoteerde bedrijven op vlak van transparantie. 

 

De statuten van Fluxys werden gewijzigd tijdens de buitengewone algemene 

aandeelhoudersvergadering van 13 mei 2008 om in het maatschappelijk doel van Fluxys de 

beperkingen op te nemen die gelden krachtens de gaswet voor de activiteiten en 

deelnemingen van beheerders. Die wijziging ligt in de lijn van het kandidaatsdossier dat 



 

 

Persbericht 
Resultaten 2008 – 5 maart 2009 

 

 

Fluxys NV • www.fluxys.com • Kunstlaan 31 • B-1040 Brussel • Fax : +32 (0)2 282 79 43 

BTW: BE 0402.954.628 • RPR BRUSSEL • Pagina 13 van 14 

Fluxys op 21 mei 2007 heeft ingediend om als beheerder van het aardgasvervoersnet, de 

aardgasopslaginstallatie en de LNG-installatie te worden aangeduid onder het definitieve 

stelsel en voor een hernieuwbare termijn van 20 jaar. Het kandidaatsdossier is nog in 

onderzoek door de regering. 

 

 

6. Vooruitzichten 
 

6.1 Investeringen  

 

Nieuwe oost/west-capaciteit. De raad van bestuur van Fluxys heeft beslist nieuwe 

capaciteit te bouwen op de oost/west-as (project VTN2). Het VTN2-project vloeit voort uit 

een marktbevraging die Fluxys in 2005-2006 hield en heeft geleid tot contracten met 16 

netgebruikers voor nieuwe transitstromen in beide richtingen op de oost/west-as Zeebrugge-

Zelzate/Eynatten.  

 

Nieuwe noord/zuid-capaciteit: marktbevraging succesvol afgerond. In december 

2008 heeft Fluxys zijn marktbevraging voor nieuwe grensoverschrijdende noord/zuid-

capaciteit afgerond. De marktbevraging verliep in coördinatie met operatoren van de 

buurnetten en 14 netgebruikers hebben langetermijncontracten gesloten voor nieuwe 

capaciteit vanuit Zeebrugge, ’s-Gravenvoeren (Belgisch-Nederlandse grens) of Eynatten 

(Belgisch-Duitse grens) naar Blaregnies (Belgisch-Franse grens). Gelet op onder meer de 

vergunningsprocedures en de omvang van de nodige investeringen is voorzien om de nieuwe 

capaciteit eind 2013 in gebruik te nemen.  

 

Limburgse Kempen: onderzoek voortgezet. Samen met de Vlaamse Instelling voor 

Technologisch Onderzoek en de Limburgse Reconversiemaatschappij onderzoekt Fluxys 

potentiële plaatsen voor ondergrondse aardgasopslag in de Limburgse Kempen. In de tweede 

helft van 2008 is uit het seismisch onderzoek door de VITO-geologen gebleken dat er 

mogelijk structuren aanwezig zijn. Om de karakteristieken van de ondergrond te bevestigen 

en mogelijke reservoirstructuren te analyseren hebben Fluxys en VITO samen de 

principebeslissing genomen om een exploratieboring uit te voeren. Die boring is gepland voor 

2010. 

 

LNG-terminalling: marktbevraging lopend met het oog op eventuele tweede 

capaciteitsuitbreiding. In 2007 lanceerde Fluxys LNG een internationale marktbevraging 

om te peilen naar interesse voor onder meer bijkomende capaciteit op de terminal. 

Verschillende actoren hebben een niet-bindende interesse betoond en de vraag is veelzijdig.  

 

Fluxys LNG heeft de concrete technische en economische aspecten van de vragen bestudeerd 

en met de geïnteresseerde klanten wordt het projectvoorstel voor de tweede uitbreiding 

besproken. Zodra ze bindende overeenkomsten voor nieuwe capaciteit hebben gesloten, kan 
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een investeringsbeslissing worden genomen. De timing van de investeringsbeslissing hangt 

ook af van het overleg met de regulator CREG over de tarieven voor die nieuwe capaciteit. In 

de tussentijd zet Fluxys LNG alle mogelijke stappen qua overleg met het havenbestuur, 

overheden en vergunningsinstanties om bij een positieve investeringsbeslissing de looptijd 

van de tweede uitbreiding zo kort mogelijk te houden. 

 

Capaciteitsverhoging Balgzand-Bacton Leiding. De Balgzand-Bacton Leiding (BBL) is 

naast de Interconnector (Zeebrugge-Bacton) de tweede onderzeese leiding tussen het 

Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk. De bouw, exploitatie en commercialisering 

van de leiding gebeurt door BBL Company, een joint venture van Gasunie (NL), Fluxys en 

E.ON Ruhrgas (D). De leiding werd op 1 december 2006 in gebruik genomen. 

 

Uit een marktbevraging van BBL Company is interesse van de markt gebleken voor 

bijkomende capaciteit in de BBL. Daarom zal tegen eind 2010 een vierde compressor worden 

gebouwd. Fluxys heeft beslist om naar rato van zijn deelneming in BBL Company (20%) mee 

te investeren in de bijkomende compressie-installaties. 

 

6.2 Transit: nieuwe Belgische regelgeving transit  

 

In februari 2009 keurde de Senaat een ontwerp van wet goed dat inzake transit de gaswet 

verduidelijkt. Het ontwerp omvat een aantal bepalingen die een nieuw kader scheppen voor 

de gereguleerde transitactiviteiten . 

 

6.3 Resultaten 2009 

Rekening houdend met de ontwikkeling van zijn activiteiten voor het lopende boekjaar, en 

behoudens onvoorziene omstandigheden, verwacht Fluxys om voor het boekjaar 2009 een 

dividend te kunnen uitkeren dat minstens gelijk is aan dat van het boekjaar 2008.  
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