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Fluxys realiseert belangrijk investeringsprogramma en stelt 
een nettodividend van € 52,5 per aandeel voor 
 

 Nettodividend van € 52,5 per aandeel 
 Evolutie in het aandeelhouderschap: Publigas is 

meerderheidsaandeelhouder 
 Recordinvesteringen 
 Evolutie in het wettelijk en regulerend kader: Fluxys en Fluxys 

LNG aangeduid als netbeheerders onder het definitief stelsel 
 Vrijspraak van Fluxys in het proces van de ramp in Ghislenghien: 

de correctionele rechtbank van Doornik oordeelde dat Fluxys geen 
enkele fout beging  

 

1. Fluxys Groep – resultaten 2009 (volgens IFRS) 
 

1.1 Inleiding 

 

In 2008 werd de bedrijfscombinatie van de ondernemingen Fluxys & Co (voordien Distrigas & 

C°) en SEGEO op voorlopige basis geboekt. De respectievelijke goodwills van k€ 402.638 en 

k€ 4.890 waren nog niet toegerekend aan de overgenomen activa en passiva. Deze 

boekhoudkundige verwerking werd definitief vastgelegd op 31 december 2009. Naar 

aanleiding hiervan werden de rekeningen van 2008 met terugwerkende kracht herwerkt 

conform de norm IFRS 3. 

 

Op het vlak van de balans werden de bovenvermelde goodwills toegerekend aan de 

materiële vaste activa (k€ 326.854), de immateriële vaste activa (k€ 286.665), de vlottende 

activa (k€ 47.259) en de uitgestelde belastingverplichtingen (k€ 210.998). De voltooiing van 

deze boekhoudkundige verwerking brengt een stijging van het eigen vermogen mee van k€ 

42.252. Op het vlak van het resultaat had de herwerking een invloed op de toevoegingen 

aan de afschrijvingen (k€ -10.906), het financieel resultaat (k€ +7.246), de niet-

exploitatiebaten (k€ +7.499) en de belastingen (k€ +1.244). Dit heeft een stijging van het 

nettoresultaat van 2008 met k€ 5.083 tot gevolg.  

 

 

1.2 Aanhoudende onzekerheden over het regulerend kader 

 

Net zoals in 2008 werden de rekeningen voor 2009 opgesteld in een regulerend kader dat 

aanzienlijke onzekerheden meebrengt over de erkenning van de resultaten die voortvloeien 

uit onze activiteiten. Aan de basis van die onzekerheden liggen de beslissingen van de 

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in verband met de 

tarieven. 
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De regulator heeft de tarifaire voorstellen voor meerjarentarieven – ingediend door Fluxys 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 hanteerde Fluxys die tarieven 

sedert 1 januari 2008. 

 

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

beslissing werd opgeschort door een Koninklijk Besluit van 27 mei 2008, maar op 6 juni 

2008 heeft de CREG haar eerste beslissing bevestigd en tegelijk een beslissing toegevoegd 

die nieuwe voorlopige vervoers- en opslagtarieven vastlegde. 

 

Fluxys heeft beslist een vordering tegen die beslissingen in te dienen bij het hof van beroep 

en te bewarenden titel de toegepaste tarieven te behouden. 

 

Het hof van beroep heeft op 28 november 2008 en 29 juni 2009 arresten uitgesproken die 

de betwiste beslissingen van de CREG schorsen. Het gaat om voorlopige beslissingen die 

door een definitieve uitspraak ten gronde dienen te worden bevestigd 

 

Bij gebrek aan definitieve beslissingen op het moment van het afsluiten van de rekeningen, 

heeft Fluxys besloten, hoewel de Groep de standpunten van de CREG betwist, om uit te gaan 

van het voorzichtigheidsprincipe en de financiële staten voor 2009 op te stellen rekening 

houdend met de betwiste beslissingen van de CREG, voornamelijk door het boeken van 

voorzieningen, net zoals bij de afsluiting van de rekeningen in 2008. 

 

 

1.3 Consolidatiekring 

 

In 2009 is de consolidatiekring als volgt geëvolueerd: 

- Fluxys Europe NV, met een kapitaal van k€ 81.000, werd op 10 december 2009 

opgericht door Fluxys (99,9 %) en Flux Re (0,1 %). Die onderneming heeft als 

hoofddoel om participaties in internationale activiteiten te verwerven. 

- De onderneming Fluxys & Co (voorheen Distrigas & C°) die in 2008 werd 

overgenomen door de Groep, werd in het eerste semester van 2009 partieel 

gesplitst. Haar activiteit inzake de commercialisering van gastransitcontracten werd 

op 12 mei 2009 door Fluxys NV overgenomen met ingang van 1 januari 2009. De 

deelneming in het partnerschap naar Noors recht “Partrederiet BW Gas Fluxys DA”, 

dat een LNG-schip bevracht, evenals de rechten en verplichtingen met betrekking tot 

de hangende regulatoire en fiscale geschillen blijven in Fluxys & Co. 

- De onderneming SEGEO, eigenaar van de leiding ‘s-Gravenvoeren – Blaregnies en 

waarvan Fluxys met ingang van 1 juli 2008 over 100% van de aandelen beschikte, 

werd ook overgenomen door Fluxys op dezelfde datum en met dezelfde 

terugwerkende kracht. Die onderneming verdwijnt dus uit de consolidatiekring. 

 

Die overnames hebben geen impact op de geconsolideerde financiële staten. 
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1.4 Samenvatting van de geconsolideerde resultaten (in duizenden €) 
                  
  Herwerkt  
in duizenden € 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2008 
    
Bedrijfsopbrengsten 688.030 592.203 592.203 
Overige exploitatiebaten 8.360 13.224 13.224 

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen -30.332 -30.498 -30.498 

Diensten en diverse goederen  -159.562 -148.242 -148.242 
Personeelslasten -114.615 -106.474 -106.474 
Overige exploitatielasten -9.514 -8.117 -8.117 
Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen -122.830 -89.157 -78.251 
Nettotoevoegingen aan de voorzieningen -77.468 -53.728 -53.728 
Waardeverminderingen -115 -3.140 -3.140 
Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten 181.954 166.071 176.977 

Winst (verlies) uit de overdracht van 
financiële activa 

198 3.016 3.016 

Kosten van financiële instrumenten 668 -2.531 -9.777 
Financiële opbrengsten 11.603 24.400 24.400 
Financieringskosten -40.554 -35.398 -35.398 
Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten 
na financieel nettoresultaat  153.869 155.558 159.218 
Overige niet-exploitatiebaten 0 7.499 0 
Winstbelastingen -48.712 -45.079 -46.323 
Winst (verlies) van het boekjaar 105.157 117.978 112.895 
    
Gedeelte Fluxys 103.242 116.047 110.964 
Gedeelte minderheidsbelangen 1.915 1.931 1.931 
    
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel 
toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de 
moedermaatschappij in € 

146,9 165,2 157,9 

Verwaterde nettowinst (verlies) per 
aandeel toerekenbaar aan de houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de 
moedermaatschappij in € 

146,9 165,2 157,9 
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Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het boekjaar 2009 bedragen k€ 688.030 

tegenover k€ 592.203 voor het boekjaar 2008, een stijging van k€ 95.827. 

 

Die opbrengsten worden uitgesplitst in: 

- k€ 617.549 (of 89,76 %) afkomstig van activiteiten die onder de gaswet vallen, 

namelijk gastransport, -opslag en -terminalling in België. Ze stijgen met k€ 94.045 

en werden positief beïnvloed door de volgende elementen: 

o De transitactiviteiten Troll en VTN die in 2009 voor een volledig jaar 

bijdragen tot de bedrijfsopbrengsten tegenover een half jaar in 2008 

(k€ +81.688). 
o De transitactiviteiten SEGEO die in 2009 door Fluxys werden overgenomen 

en tot 30 juni 2008 proportioneel werden geïntegreerd (k€ +703). 
o De indienstname van de installaties voor de uitbreiding van de LNG-terminal 

in Zeebrugge op 1 april 2008 waarvan de gefactureerde capaciteit geleidelijk 

van 66 tot 110 “slots” per jaar is gestegen. 

o De gerealiseerde investeringen die bijdragen tot een stijging van de 

bedrijfsopbrengsten. 

- k€ 70.481 (of 10,24 %) van de andere activiteiten van de groep. De stijging van die 

opbrengsten met k€ 1.782 is voornamelijk het gevolg van inkomsten uit de 

bevrachting van het LNG-schip dat in 2009 voor een volledig jaar wordt opgenomen 

tegenover een semester in 2008. 

 

Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten en netto financieel resultaat. De stijging 

van de bedrijfsopbrengsten zorgt niet voor een gelijkwaardige stijging van de winst (verlies) 

uit voortgezette activiteiten na financieel resultaat door de principes voor de bepaling van de 

resultaten van de gereguleerde activiteiten die bij wet zijn vastgelegd. De daling van dit 

resultaat wordt voornamelijk verklaard door eenmalige elementen die in 2008 werden 

geboekt.  

 

Winstbelastingen. De stijging van de belastingen is het gevolg van een daling van de 

notionele interesten en eenmalige elementen in 2008. 

 

Winst (verlies) van de periode. De winst (verlies) van de periode daalt ten opzichte van 

2008 (herwerkt). Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de herwerkingen en eenmalige 

elementen geboekt in 2008, namelijk de erkenning van een badwill in het resultaat ten 

gevolge van de terugkoop van een deelneming van 25% in SEGEO en de meerwaarden op 

overdrachten van financiële activa. 
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1.5 Samenvatting van de geconsolideerde balans (in duizend €) 

 
  Herwerkt  
in duizenden € 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2008 

    
I. Vaste activa 2.739.610 2.551.407 2.345.416 

Materiële vaste activa 2.326.330 2.210.260 1.883.406 
Immateriële vaste activa 296.485 304.214 17.549 

Goodwill 3.465 3.230 410.758 
Overige financiële vaste activa 84.242 2.989 2.989 

Vorderingen uit financiële lease 29.088 30.486 30.486 
Overige vaste activa 0 228 228 

    
II. Vlottende activa 704.555 363.445 316.186 

Voorraden 67.851 67.981 67.981 
Overige financiële vlottende activa 23.250 22.552 15.306 

Belastingvorderingen 4.838 26.125 26.125 
Vorderingen uit financiële lease 1.395 1.093 1.093 

Handelsvorderingen en overige vorderingen 64.511 71.792 31.779 
Korte termijnbeleggingen 16.025 0 0 

Geldmiddelen en kasequivalenten 514.389 166.658 166.658 
Overige vlottende activa 12.296 7.244 7.244 

    
Totaal van de activa 3.444.165 2.914.852 2.661.602 

 

 

Vaste activa. De stijging van de vaste activa is in het bijzonder het gevolg van 

investeringsuitgaven in materiële vaste activa tijdens het jaar (k€ 226.648), onder aftrek 

van k€ 104.963 afschrijvingen. Die investeringen hebben hoofdzakelijk betrekking op 

transport (k€ 105.977), opslag (k€ 37.595) en compressie (k€ 39.338). De investeringen in 

immateriële vaste activa (uitgezonderd toegerekende goodwill) bedragen k€ 10.423 en de 

bijbehorende afschrijvingen k€ 8.173. 

 

Zoals vermeld in de inleiding werd de in 2008 geboekte goodwill (k€ 407.528) in het tweede 

semester van 2009 toegewezen en werden de rekeningen van 2008 met terugwerkende 

kracht aangepast om met die toewijzing rekening te houden. 

 

Vlottende activa. De stijging van de vlottende activa situeert zich voornamelijk op het vlak 

van de geldmiddelen naar aanleiding van de opname van het saldo van de in 2008 

afgesloten EIB-lening, hetzij k€ 120.000, en de uitgifte van een obligatielening ten belope 

van k€ 350.000. 
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  Herwerkt  

in duizenden € 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2008 
    

I. Eigen vermogen 1.388.995 1.330.763 1.288.511 
Eigen vermogen toerekenbaar aan 

houders van eigenvermogensinstrumenten 
van de moedermaatschappij 

1.369.083 1.311.086 1.268.834 

Maatschappelijk kapitaal en agio 60.310 60.310 60.310 
Niet uitgekeerd resultaat 1.309.992 1.252.506 1.210.254 
Omrekeningsverschillen -1.219 -1.730 -1.730 

Minderheidsbelangen 19.912 19.677 19.677 

    

II. Langlopende verplichtingen 1.659.646 1.178.477 967.479 

Rentedragende verplichtingen 1.040.580 534.157 534.157 

Voorzieningen 23.542 23.541 23.541 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 65.165 72.196 72.196 

Uitgestelde belastingverplichtingen 530.359 548.583 337.585 
    

III. Kortlopende verplichtingen 395.524 405.612 405.612 
Rentedragende verplichtingen 81.998 186.500 186.500 

Voorzieningen 178.232 95.486 95.486 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 4.342 4.789 4.789 

Overige financiële verplichtingen 3.806 3.333 3.333 
Belastingverplichtingen 11.717 8.361 8.361 

Handelsschulden en overige schulden 113.034 103.659 103.659 
Overige verplichtingen 2.395 3.484 3.484 

    
Totaal van het eigen vermogen en 
verplichtingen 

3.444.165 2.914.852 2.661.602 

 

 

Eigen vermogen. (zie tabel hieronder “mutatieoverzicht van het eigen vermogen”) 

 

Langlopende verplichtingen. De stijging van de langlopende verplichtingen is het gevolg 

van een stijging van de rentedragende schulden naar aanleiding van het opnemen van het 

saldo (k€ 120.000) van de in 2008 afgesloten EIB-lening en de uitgifte van een 

obligatielening van k€ 350.000 in december 2009 om de in 2010 en 2011 geplande 

investeringen te financieren. 

 

Kortlopende verplichtingen. De kortetermijnschulden blijven stabiel. De rentedragende 

korte termijnschulden dalen echter door het vervallen van door de Groep uitgegeven 

handelspapieren eind 2009. Anderzijds stijgt het bedrag van de voorzieningen door het 

aanleggen van nieuwe voorzieningen voor het geschil met de CREG (zie hierboven). 
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1.6 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen (in duizenden €) 

 

 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan de 

houders van 
eigenvermogens-

instrumenten in de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal 
eigen 

vermogen 

EINDSALDO OP 31-12-2008 
(herwerkt) 

1.311.086 19.677 1.330.763 

1. Winst (verlies) van het boekjaar 103.242 1.915 105.157 
2. Rechtstreeks in het eigen vermogen 
opgenomen baten (lasten) 

3.939 7 3.946 

3. Uitgekeerde dividenden -49.184 -1.687 -50.871 
4. Wijzigingen in de consolidatiekring 0 0 0 
5. Overige wijzigingen 0 0 0 
EINDSALDO OP 31-12-2009 1.369.083 19.912 1.388.995 

 

 

De mutatie van het eigen vermogen stemt overeen met het resultaat van het boekjaar en 

met de baten en lasten rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen na aftrek van de in 

de loop van het boekjaar uitgekeerde dividenden. 

 

Het eigen vermogen van 2008 werd ten belope van k€ 42.252 herwerkt door de toerekening 

van de goodwill van Fluxys & Co en SEGEO. 

 

 

1.7 Samenvattende tabel van de kasstromen (in duizenden €) 

 

 31-12-2009 31-12-2008 
Geldmiddelen bij het begin van de periode* 166.658 219.500 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 354.363 277.044 
Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -312.070 -1.190.046 

Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) 321.463 315.282 

Nettowijziging van de geldmiddelen 363.756 -597.720 

Wijzigingen in de consolidatiekring 0 544.878 
Geldmiddelen bij het einde van de periode* 530.414 166.658 

 

 

(1) De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens de wijziging in de 

behoefte aan werkkapitaal. 

(2) Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen. 

(3) Die stromen bevatten de betaalde dividenden. 

* De ‘geldmiddelen’ bevatten de geldmiddelen en kasequivalenten evenals de korte 

termijnbeleggingen. 
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2. Fluxys NV – resultaten 2009 (volgens Belgische normen) 
 

Het nettoresultaat van Fluxys NV bedraagt € 65,9 mln. en is gelijk aan dat van 2008.  

 

Rekening houdend met een overgedragen winst van € 43,1 mln., een toevoeging aan de 

belastingvrije reserves van € 3,3 mln. en de statutaire verplichting om minimaal 75% van 

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

algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt te verdelen:  

- € 56,6 mln. als over te dragen winst, 

- € 49,2 mln. als dividenduitkering. 

 

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

boekjaar 2009 (€ 52,5 netto) en is dus gelijk aan dat van 2008. Het dividend wordt vanaf 20 

mei 2010 betaalbaar gesteld. 

 

 

3. Externe controle 
 

De commissaris heeft bevestigd dat zijn nazicht geen elementen aan het licht heeft gebracht 

die een significante verbetering vereisen aan de boekhoudkundige informatie in het 

persbericht. 

 

 

4. Ghislenghien 
 

Op 22 februari 2010 heeft de correctionele rechtbank van Doornik Fluxys vrijgesproken in 

het proces over de ramp in Ghislenghien en oordeelde dat Fluxys geen enkele fout heeft 

begaan. Het openbaar ministerie heeft aangekondigd beroep aan te tekenen tegen het 

vonnis in eerste aanleg. 
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5. Ontwikkelingen 2009 

5.1 Wettelijk en regulerend kader 

 

Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2010. Fluxys en de CREG zijn nieuwe meerjarentarieven 

voor het transport en de opslag van aardgas overeengekomen. De nieuwe tarieven gelden 

vanaf 1 januari 2010 tot het einde van de lopende regulatoire periode (eind 2011). De 

nieuwe tarieven behoren ze tot de meest competitieve in Europa. 

 

De nieuwe tarieven gaan uit van een entry/exit-model met een eenvormige 

tariefmethodologie voor transport, zowel voor de Belgische markt als van grens tot grens. 

Het akkoord bepaalt tevens de opslagtarieven. Tevens voorziet het akkoord in stabiele 

tarieven tot in 2015 en ook op langere termijn is het principe van tarifaire stabiliteit 

ingebouwd, rekening houdend met het omvangrijke investeringsprogramma van Fluxys. 

 

Het akkoord slaat niet op de historische contracten voor transport van grens tot grens 

betreft. Voor de netgebruikers die de bescherming van de historische contracten kunnen 

inroepen, factureert Fluxys sedert 1 januari 2010 de gereguleerde tarieven onder 

voorbehoud van een correctie ex post in functie van de definitieve uitspraak van het hof van 

beroep. 

 

Op 21 januari 2010 hebben 4 netgebruikers beroep aangetekend bij het hof van beroep van 

Brussel tegen de tariefbeslissing van de CREG. 

 

Fluxys en Fluxys LNG aangeduid als netbeheerders. In 2006 werden Fluxys en Fluxys 

LNG voorlopig aangeduid als de respectieve enige beheerder van de transport- en 

opslaginstallaties en van de installaties op de terminal. Een jaar later startte de procedure 

van oproep tot kandidaten om definitief te worden erkend als enige beheerder van die 

verschillende installaties. Na advies van de CREG en de CBFA (Commissie voor het Bank-, 

Financie- en Assurantiewezen) en op voorstel van de federale minister van Energie, Paul 

Magnette, heeft de ministerraad van 12 februari 2010 Fluxys aangeduid als enige beheerder 

van het transportnet en de opslaginstallaties voor aardgas en Fluxys LNG als enige 

beheerder van de LNG-installaties.  

 

5.2 Recordinvesteringen  

 

€ 226 miljoen investeringen in infrastructuur. In 2009 realiseerde de Fluxys Groep 

investeringsprojecten in infrastructuur voor een bedrag van € 226 miljoen. Van het totale 

investeringsbedrag ging 81% naar projecten voor transport, 17% naar opslagprojecten en 

2% naar projecten voor LNG-terminalling. In 2009 stegen de investeringsuitgaven met 14% 

ten opzichte van 2008. Die trend zal zich nog versterken in de volgende jaren.  
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Fluxys neemt voor € 81 miljoen 10%-participatie in IUK. In december 2009 nam 

Fluxys van E.ON Ruhrgas een deelneming van 10% over in Interconnector UK Ltd (IUK), de 

operator van de onderzeese pijpleiding tussen Zeebrugge en Bacton (VK). 

 

 

5.3 Gereguleerde activiteiten 

 

Transportklanten. Op 1 januari 2010 hadden 28 bedrijven een leveringsvergunning voor 

transport voor de Belgische markt en het aantal klanten voor grensoverschrijdend transport 

is stabiel gebleven op een 40-tal.  

 

Afnames. De totale afnames van aardgas in 2009 bleven met 17,5 miljard m³ nagenoeg 

gelijk aan de afnames in 2008 en 2007. De afnames van de elektriciteitscentrales die 

rechtstreeks zijn aangesloten op het Fluxys-net lagen in 2009 24% hoger dan in 2007 en 

25% hoger dan in 2008.  

 

Winterpiek probleemloos verlopen. Het aardgasverbruik op de Belgische markt bereikte 

op vrijdag 8 januari 2010 een recordwaarde van net geen 100 miljoen kubieke meter 

aardgas, ongeveer 4% meer dan het vorige record van 6 januari 2009. De Fluxys-

infrastructuur kon zonder het inzetten van de piekinstallaties probleemloos de nodige 

capaciteit leveren.  

 

Nieuwe transport- en opslagdiensten. Fluxys lanceerde verschillende diensten die 

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

flexibiliteit te benutten en ondernam een aantal stappen om meer operationele gegevens te 

publiceren. In april 2009 introduceerde Fluxys ook een nieuw model voor het aanbieden van 

opslagdiensten. Het nieuwe model biedt meer soepelheid in het gebruik van de capaciteit en 

maakt het voor de opslaggebruikers gemakkelijker om hun eigen capaciteit te beheren. 

 

Aansluitingsovereenkomst voor eindklanten. De aansluitingsovereenkomst formaliseert 

de contractuele band tussen Fluxys en een onderneming die rechtstreeks is aangesloten op 

zijn net. Nadat de CREG een marktbevraging had georganiseerd over het voorstel van 

Fluxys, zijn de CREG en Fluxys na overleg tot een finale versie van de overeenkomst 

gekomen. 

 

Hoge activiteitsgraad op de LNG-terminal. In 2009 kende de LNG-terminal een bijzonder 

hoge activiteitsgraad: er werden 78 schepen gelost, tegenover 37 in 2008. De schepen 

voerden 4,83 miljoen ton LNG aan, wat overeenkomt met 6,3 miljard kubieke meter 

aardgas. Op de LNG-terminal werden in 2009 ook 4 schepen met LNG geladen. Sinds de 

lancering van die nieuwe dienst in augustus 2008 werd er in totaal al 10 keer beroep gedaan 

op de LNG-laaddiensten. 
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5.4 Hubdiensten 

 

Historische records. Hub Zeebrugge vierde in 2009 zijn 10e verjaardag met recordcijfers. 

Zowel de fysiek aangeleverde volumes op Hub Zeebrugge als de netto verhandelde volumes 

stegen met circa 42% vergeleken met 2008. Op 24 september werd een nieuw record 

gevestigd met een verhandeld volume van 2.585 GWh, ongeveer 7 keer de verbruikte 

hoeveelheid hoogcalorisch aardgas in België van die dag. Over het hele jaar werd 62 miljard 

kubieke meter aardgas op de Hub verhandeld (721 TWh), wat neerkomt op meer dan 3,5 

keer het jaarverbruik op de Belgische markt. 

 

Nieuwe traders op Hub Zeebrugge. De interesse om aardgas te verhandelen op Hub 

Zeebrugge bleef in 2009 aanhouden. Huberator ondertekende contracten met 6 nieuwe 

leden. Eind 2009 telde Huberator 76 leden. 

 

5.5 Corporate governance 

 

Fluxys heeft in 2009 de samenstelling van de raad van bestuur en de raadgevende comités 

aangepast in lijn met de nieuwe verhoudingen binnen het aandeelhouderschap. De 

onderneming voldoet tevens aan de verplichtingen inzake audit en heeft de aanbevelingen 

van de nieuwe Belgische Corporate Governance Code geïntegreerd. 

 

Meerderheidsdeelneming van Publigas en aandeelhoudersovereenkomst. Op 27 mei 

2009 heeft Publigas een deelneming van 6,25% in Fluxys overgenomen van SUEZ-Tractebel, 

waardoor de participatie van Publigas toenam tot 51,47%. De deelneming van Suez-

Tractebel (Groep GDF SUEZ) is gedaald tot 38,50%. Op 21 december heeft SUEZ-Tractebel 

zijn totale participatie overgedragen aan Electrabel, zijn moedermaatschappij en volle 

dochter van GDF SUEZ. 

 

Evolutie in het aandeelhouderschap. De wet van 10 september 2009 (gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 8 december 2009) tot wijziging van de wet van 12 april 1965 bepaalt 

dat producenten en leveranciers, evenals hun verbonden ondernemingen, vanaf 1 januari 

2010 niet meer dan 24,99% van het kapitaal of van de stemgerechtigde aandelen in een 

transportinfrastructuurbeheerder kunnen bezitten. Het Ministerieel Besluit dat Fluxys 

aanduidt als beheerder van de transport- en opslaginfrastructuur in België herneemt de 

verplichtingen uit die wet met een vervaldag op 30 mei 2010. 

 

Op 15 januari 2010 heeft Electrabel Fluxys ingelicht over zijn voornemen om over te gaan tot 

de gehele of gedeeltelijke verkoop van zijn deelneming. 
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6. Vooruitzichten 

6.1 Investeringen  

 

Nieuwe oost/west-capaciteit. In januari 2010 startte Fluxys met het VTN 2-project: langs 

de bestaande VTN 1-leiding (Zeebrugge/Zelzate - Eynatten) legt Fluxys een tweede leiding 

aan tussen Eynatten en Opwijk, een traject van 170 kilometer. De ingebruikneming van die 

versterking, goed voor een investering van ruim € 300 miljoen, is progressief voorzien vanaf 

eind 2010, in functie van het bekomen van de nodige vergunningen. 

 

Nieuwe noord/zuid-capaciteit. Fluxys is van plan om tegen eind 2013 zijn leidingnet te 

versterken om de aardgastransportcapaciteit tussen België en Frankrijk aanzienlijk te 

verhogen. Het project omvat onder meer de aanleg van een nieuwe leiding van ongeveer 

125 km tussen het compressiestation in Winksele en het grensstation in Blaregnies aan de 

Belgisch-Franse grens en vertegenwoordigt een investeringsbedrag van circa € 700 miljoen.  

 

Europese steun voor Fluxys aardgasinfrastructuurprojecten. In de context van haar 

herstelplan (European Economic Recovery Plan) wenst de Europese Commissie de 

investeringen te verhogen en de Europese infrastructuur te moderniseren. Er wordt in totaal 

bijna €4 miljard vrijgemaakt voor energieprojecten. De Commissie voorziet een enveloppe 

van €2,3 miljard voor trans-Europese projecten zoals LNG-projecten en versterkingen van 

interconnecties tussen de netten. In dat kader verleent de Europese Commissie aan Fluxys 

€35 miljoen voor de bouw van het VTN2-project en €67 miljoen voor de bouw van de nieuwe 

noord/zuid-leiding. 

 

Eventuele volgende capaciteitsuitbreiding voor LNG-terminal. In 2007 lanceerde 

Fluxys LNG een internationale marktbevraging om te peilen naar de interesse voor onder 

meer bijkomende capaciteit op de terminal. Verschillende LNG-actoren tonen interesse voor 

diensten waarvoor een bijkomende aanlegsteiger nodig is en die in een eerste fase kan 

worden gebouwd waardoor eveneens hervergassingsschepen kunnen aanmeren. Verdere 

uitbreiding blijft mogelijk in een latere fase. 

 

Marktbevraging voor transport België-Luxemburg. In juni 2009 lanceerde Fluxys een 

marktbevraging om de vraag in te schatten naar bijkomende langetermijncapaciteit voor 

transport naar het Groothertogdom Luxemburg. Fluxys ontving bindende capaciteits-

aanvragen voor een totaal van 172.000 m³/uur per jaar voor de periode 2015-2025.  

 

Marktbevraging voor transport Tsjechië-Duitsland-België. In november 2009 

lanceerden RWE Rheinland Westfalen Netz, Fluxys en RWE Transgas Net een marktbevraging 

om te peilen naar de interesse van de markt voor bijkomende langetermijncapaciteit in beide 

richtingen op de as Tsjechië – Duitsland - Zeebrugge. Fluxys ontving tot nu toe niet-

bindende interesse van de markt voor dit project. 
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Marktbevraging voor transport Frankrijk-België. Fluxys en de Franse netwerkbeheerder 

GRTgaz zijn gesprekken gestart over de mogelijke ontwikkeling van transportcapaciteit van 

Frankrijk naar België, eventueel via een nieuw te creëren interconnectiepunt. Daardoor zou 

aardgas vanuit Noord-Frankrijk naar Zeebrugge gebracht kunnen worden. 

 

6.2 Resultaten 2010 

 

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

behoudens onvoorziene omstandigheden, verwacht Fluxys om voor het boekjaar 2010 een 

dividend te kunnen uitkeren dat minstens gelijk is aan dat van het boekjaar 2009. 
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Financiële en boekhoudkundige gegevens 
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Bérénice Crabs 
Tel.: +32 2 282 72 30 
Fax: +32 2 282 79 43 
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Andere talen: dit persbericht is eveneens beschikbaar in het Frans en Engels op de website 
van Fluxys: www.fluxys.com.  


