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Fluxys realiseert recordinvestering van € 393 miljoen in 2010  
 

 Totaal nettodividend van € 336 per aandeel waarvan € 171 eenmalig 

reeds uitgekeerd interimdividend   

 Herschikking van de groepsstructuur voltooid  

 Recordinvesteringen: € 393 miljoen in 2010  

 Vervoer voor België en de andere markten in Noordwest-Europa: 

hoogste volumes ooit (+ 7%) 

 

1. Fluxys groep – resultaten 2010 (volgens IFRS) 

1.1 Consolidatiekring: evolutie in 2010 

 

Overnames 

Fluxys LNG: Fluxys NV heeft de 6,8%-deelneming van Electrabel in Fluxys LNG 

overgenomen. Fluxys LNG, actief in de terminallingdiensten, is zo een 100% 

dochteronderneming van Fluxys NV geworden met ingang van 1 januari 2010 in de 

geconsolideerde rekeningen. 

 

Guimard NV: De groep Fluxys heeft 100% van de vennootschap Guimard NV overgenomen 

met ingang van 1 april 2010 in de geconsolideerde rekeningen.  

 

Herschikking van de groepsstructuur 

Zoals meegedeeld op 30 juni 2010 zijn Fluxys en zijn meerderheidsaandeelhouder Publigas 

overgegaan tot een herschikking van de groep Fluxys. Publigas heeft Fluxys G (aanvankelijk 

Fluxys Holding) opgericht als 100% dochteronderneming waarin Publigas op 10 september 

2010 zijn volledige deelneming (89,97%) in Fluxys NV heeft ingebracht. 

 

Fluxys heeft daarop de volgende overdrachten uitgevoerd: 

 Verkoop aan Fluxys G van de deelneming in Fluxys Europe BV (voordien Fluxys NL), 

waarin de deelnemingen in Fluxys Deutschland, BBL en Interconnector zijn 

ondergebracht (de laatste twee bedrijven exploiteren elk een pijpleiding tussen het 

Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk), 

 Verkoop aan Fluxys G van de deelneming in Fluxys Finance NV (voordien Fluxys Europe) 

waarin het thesaurie- en financieringsbeheer van de groep Fluxys G wordt 

gecentraliseerd, en 

 Verkoop aan Fluxys Europe BV van de deelnemingen in Huberator NV (operator van de 

spotmarkt van Hub Zeebrugge), Gas Management Services Ltd (ondersteunende 

diensten aan aardgasbedrijven die actief zijn in vervoersnetten), APX-Endex BV (groep 

van internationale beurzen voor aardgas en elektriciteit) en C4Gas SAS 

(aankoopplatform voor gasmaterieel). 
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1.2 Samenvatting van de geconsolideerde resultaten (in duizenden €) 

 

in duizenden € 31-12-2010 31-12-2009 

Bedrijfsopbrengsten 657.715 688.030 
Overige exploitatiebaten 11.488 8.360 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen -34.262 -30.332 

Diensten en diverse goederen -144.091 -159.562 
Personeelslasten -119.881 -114.615 
Overige exploitatielasten -39.165 -9.514 
Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen -115.865 -122.830 
Nettotoevoegingen aan de voorzieningen -243 -77.468 
Bijzondere waardeverminderingen 1.998 -115 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 217.694 181.954 

Winst (verlies) uit de overdracht van financiële activa 121.943 198 

Waardeschommelingen van financiële instrumenten 828 668 

Financiële opbrengsten 18.578 11.603 

Financieringskosten -52.728 -40.554 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 

financieel nettoresultaat 306.315 153.869 

Winstbelastingen -58.625 -48.712 

Winst (verlies) van de periode 247.690 105.157 
   
Gedeelte Fluxys 247.355 103.242 
Gedeelte minderheidsbelangen 335 1.915 
   

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar 
aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van 

de moedermaatschappij in €  
352,0 146,9 

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

352,0 146,9 

 

 

 

Overzicht van het totaalresultaat 

 

in duizenden € 31-12-2010 31-12-2009 

Winst (verlies) van het boekjaar 247.690 105.157 

Actuariële verschillen m.b.t. verplichtingen na 
uitdiensttreding 

3.738 5.203 

Omrekeningsverschillen 97 511 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat 

-1.271 -1.768 

Andere componenten van het totaalresultaat 2.564 3.946 

Totaalresultaat van de periode 250.254 109.103 

Gedeelte Fluxys 249.919 107.181 
Gedeelte minderheidsbelangen 335 1.922 
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Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het boekjaar 2010 bedragen k€ 657.715 

tegenover k€ 688.030 voor het boekjaar 2009, een daling van k€ 30.315. 

 De opbrengsten uit de vervoersactiviteit noteerden een daling ten opzichte van 2009. Ter 

herinnering dient te worden vermeld dat de nieuwe meerjarentarieven voor het vervoer 

en de opslag van aardgas voor alle netgebruikers van toepassing zijn vanaf 1 januari 

2010. Die nieuwe tarieven behoren tot de meest competitieve in Europa en liggen 

beduidend lager dan de tarieven voor 2009 wat de evolutie van de bedrijfsopbrengsten 

voor de vervoersactiviteit verklaart. Een eenmalig element lag aan de basis van de 

stijging van de opbrengsten uit de opslagactiviteit, namelijk de beslissing om de 

piekopslag-activiteit in Dudzele stop te zetten. Overeenkomstig de tariefwetgeving 

werden de kosten voor buitendienststelling van die installatie alsook het niet-

afgeschreven gedeelte van de buiten dienst gestelde Regulated Asset Base in de tarieven 

als regulatoir actief geboekt. 

 De opbrengsten van de LNG-terminallingactiviteit liggen in lijn met die van het vorige 

boekjaar. De tarieven voor terminalling behoren ook tot de meest competitieve van 

Europa. 

 De andere bedrijfsopbrengsten omvatten bepaalde diensten tot 30-09-2010, de dag 

waarop Fluxys Europe, Huberator en GMSL de groep Fluxys NV verlieten. De daling van 

k€ 7.284 van de andere bedrijfsopbrengsten is hoofdzakelijk het gevolg van wijzigingen 

in de bovenvermelde consolidatiekring. 

 

Winst (verlies) van de periode. Het geconsolideerde nettoresultaat van het boekjaar 

bedraagt € 247,7 miljoen, wat een stijging van € 142,5 miljoen betekent ten opzichte van 

het resultaat van 2009. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van eenmalige elementen 

die in 2010 werden geboekt, namelijk: 

 de overdracht door de groep van deelnemingen, goed voor een meerwaarde van k€ 

121.943 en 

 de positieve impact van k€ 5.658 op het resultaat ten gevolge van de stopzetting van de 

piekopslag-activiteit in Dudzele waarvan de opbrengsten werden vermeerderd met het 

niet-afgeschreven deel in de tarieven van de buitendienstgestelde Regulated Asset Base. 
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1.3 Samenvatting van de geconsolideerde balans (in duizenden €) 

 

in duizenden € 31-12-2010 31-12-2009 

I. Vaste activa 2.827.466 2.739.610 
Materiële vaste activa 2.444.505 2.326.330 

Immateriële vaste activa 295.353 296.485 

Goodwill 0 3.465 
Overige financiële vaste activa 39 84.242 

Vorderingen uit financiële lease 27.370 29.088 
Leningen en vorderingen 60.199 0 

II. Vlottende activa 724.267 704.555 

Voorraden 51.902 67.851 
Overige financiële vlottende activa 24.368 23.250 

Vorderingen uit financiële lease 1.718 1.395 

Belastingvorderingen 2.525 4.838 
Handels- en overige vorderingen 59.998 64.511 

Kortetermijnbeleggingen 18.592 16.025 
Geldmiddelen en kasequivalenten 559.173 514.389 

Overige vlottende activa 5.991 12.296 

Totaal der activa 3.551.733 3.444.165 

 

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

investeringen in materiële vaste activa tijdens het jaar (k€ 392.576), onder aftrek van  

k€ 107.022 afschrijvingen, buitendienststellingen en wijzigingen in de consolidatiekring en 

van k€ 34.430 ontvangen subsidies. Die investeringen hebben hoofdzakelijk betrekking op 

vervoer (k€ 308.642) en opslag (k€ 45.720).  

 

De daling van de overige financiële vaste activa (k€ - 84.203) is het gevolg van de 

bovenvermelde herschikking van de groepsstructuur en het verdwijnen van de deelneming in 

Interconnector (UK) Ltd die er betrekking op heeft. 

 

In de rubriek „Leningen en vorderingen‟ worden in 2010 voornamelijk de regulatoire activa 

geboekt in verband met de buitendienststelling van de piekopslaginstallatie in Dudzele (k€ 

50.583).  

 

Vlottende activa. De stijging van de vlottende activa is hoofdzakelijk het gevolg van een 

stijging van de thesaurie (k€ + 47.351) die vooral wordt verklaard door de herschikking van 

de groep waardoor de groep M€ 322,6 heeft ontvangen voor de verkoop van zijn 

dochterondernemingen. De overeenkomstige meerwaarde werd evenwel door Fluxys NV 

uitgekeerd in december 2010 in de vorm van een interimdividend van M€ 160,2. 
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in duizenden € 31-12-2010 31-12-2009 

I. Eigen vermogen 1.400.717 1.388.995 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van 
eigenvermogensinstrumenten van de 

moedermaatschappij 
1.400.716 1.369.083 

Maatschappelijk kapitaal en agio 60.310 60.310 
Niet uitgekeerd resultaat 1.340.406 1.309.992 
Omrekeningsverschillen 0 -1.219 

Minderheidsbelangen 1 19.912 

II. Langlopende verplichtingen 1.761.342 1.659.646 
Rentedragende verplichtingen 1.161.314 1.040.580 

Voorzieningen 29.016 23.542 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 58.925 65.165 

Uitgestelde belastingverplichtingen 512.087 530.359 

III. Kortlopende verplichtingen 389.674 395.524 
Rentedragende verplichtingen 86.366 81.998 

Voorzieningen 178.796 178.232 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 3.965 4.342 

Overige kortlopende financiële verplichtingen 3.005 3.806 

Belastingverplichtingen 15.129 11.717 
Kortlopende handels- en overige schulden 100.314 113.034 

Overige kortlopende verplichtingen 2.099 2.395 

Totaal van het eigen vermogen en de 
verplichtingen 

3.551.733 3.444.165 

 

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

 

Langlopende verplichtingen. De stijging van de rentedragende verplichtingen  

(k€ +120.734) is het gevolg van enerzijds de uitgegeven thesauriebewijzen ter waarde van 

k€ 47.985 en anderzijds een stijging van de regulatoire verplichtingen. 

 

Kortlopende verplichtingen. De daling van de kortlopende verplichtingen wordt 

hoofdzakelijk verklaard door de evolutie van de rubriek 'Kortlopende handels- en overige 

schulden‟ (k€ -12.720). Die werd immers beïnvloed door de ontvangst van een groot aantal 

investeringsfacturen in december 2009. 

 

1.4 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 31-12-2009  1.369.083 19.912 1.388.995 

1. Winst (verlies) van het boekjaar 247.355 335 247.690 

2. Andere componenten van het 
totaalresultaat van de periode 

2.564 0 2.564 

3. Uitgekeerde dividenden -209.386 -450 -209.836 

4. Wijzigingen in de consolidatiekring -8.900 -19.796 -28.696 

EINDSALDO OP 31-12-2010 1.400.716 1 1.400.717 
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Op 31-12-2010 bedroeg het eigen vermogen van houders van eigenvermogensinstrumenten 

van de moedermaatschappij k€ 1.400.716. De stijging met k€ 31.633 ten opzichte van het 

vorige boekjaar is het gevolg van het totaalresultaat van de periode toerekenbaar aan de 

houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij (k€ +249.919), 

onder aftrek van de in 2010 uitgekeerde dividenden (k€ -49.185) volgens de beslissing van 

de algemene vergadering van Fluxys NV, het in december 2010 uitgekeerde interimdividend 

(k€ -160.201) en de gevolgen van de overname van 6,80% van de minderheidsbelangen in 

Fluxys LNG (k€ -8.900). 

 

De minderheidsbelangen dalen met k€ 19.911 wegens de overname door de groep van 6,8% 

van de minderheidsbelangen in Fluxys LNG en de verkoop van Huberator. 

 

 

1.5 Samenvattende tabel van de kasstromen (in duizenden €) 

 

 31-12-2010 31-12-2009 

Geldmiddelen bij het begin van de periode* 530.414 166.658 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 279.745 354.363 

Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -16.939 -312.070 

Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -215.455 321.463 

Nettowijziging van de geldmiddelen 47.351 363.756 

Geldmiddelen bij het einde van de periode * 577.765 530.414 

 

(1) De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens de beweging 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 beleggingen op 

korte termijn. In 2010 is het niveau van de geldmiddelen bij het einde van de periode het 

gevolg van de overdracht van dochterondernemingen. 

 

2. Fluxys NV – resultaten 2010 (volgens Belgische normen) 

 

Het nettoresultaat van Fluxys NV bedraagt € 267,7 miljoen tegenover € 65,9 miljoen in 

2009. Zoals aangegeven, wordt het resultaat van het boekjaar positief beïnvloed door 

eenmalige factoren zoals de meerwaarde gerealiseerd bij de herschikking van de 

groepsstructuur en de positieve impact op het resultaat van de terugvordering van het niet-

afgeschreven deel van de buiten dienst gestelde Regulated Asset Base naar aanleiding van 

de stopzetting van de piekopslag-activiteit in Dudzele. 
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Gelet op een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 56,6 miljoen en een 

onttrekking aan de reserves van € 43,6 miljoen zal de raad van bestuur de algemene 

vergadering voorstellen het resultaat als volgt te verwerken:  

 € 53,1 miljoen als over te dragen winst, 

 € 314,8 miljoen voor dividenduitkering. 

 

Indien dat voorstel wordt aanvaard, bedraagt het totale brutodividend per aandeel € 448 

voor het boekjaar 2010 (€ 336 netto) waarvan € 228 (€ 171 netto) al werden uitgekeerd als 

interimdividend. Het saldo van € 220 (€ 165 netto) zal betaalbaar worden gesteld vanaf 19 

mei 2011. 

 

De stijging van het dividend voor 2010 ten opzichte van 2009 is het gevolg van enerzijds 

zeer belangrijke eenmalige factoren die hierboven werden uiteengezet, maar ook van de 

invoering van een nieuw uitkeringsbeleid vanaf het boekjaar 2010. De raad van bestuur 

heeft immers beslist de uitkering voor te stellen van 100% van het nettoresultaat van het 

boekjaar verhoogd met, behoudens onvoorziene gebeurtenissen, de geboekte 

herwaarderingsmeerwaarde op de materiële vaste activa aan het ritme van haar afschrijving. 

Aan de hand van dit nieuwe uitkeringsbeleid zou Fluxys zijn financiële structuur kunnen laten 

evolueren naar een ratio eigen vermogen/vreemd vermogen die meer in de lijn ligt van het 

regulerend kader van onze activiteiten. 

 

Ter informatie: het dividend voor 2010 zonder eenmalige elementen, bedraagt € 123 netto 

per aandeel. 

 

3. Externe controle 

 

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn 

afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de 

boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten doorgevoerd 

worden. 
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4. Ontwikkelingen 2010 

4.1 Wettelijk en regulerend kader 

 

Fluxys en Fluxys LNG aangeduid als netbeheerders. Op 23 februari 2010 werden drie 

Ministeriële Besluiten van kracht over de definitieve aanwijzing van Fluxys als beheerder van 

het aardgasvervoersnet en van de opslaginstallatie voor aardgas, en van Fluxys LNG als 

beheerder van de LNG-installatie. De aanduiding trad in werking op 30 mei 2010 en geldt 

voor een hernieuwbare termijn van 20 jaar. 

 

Wat de aanduiding van beheerders betreft, introduceert het derde Europese wetgevende 

energiepakket een certificeringsprocedure. Daardoor zal een nieuwe procedure voor de 

aanwijzing van de drie beheerders moeten worden opgestart nadat het derde pakket in 

Belgisch recht is omgezet. 

 

Nieuwe gedragscode. De gedragscode bepaalt de voorwaarden voor toegang tot de 

aardgasinfrastructuur. Een eerste gedragscode werd vastgelegd door het Koninklijk Besluit 

van 4 april 2003. De nieuwe gedragscode voorziet in de opmaak van documenten die ter 

goedkeuring aan de CREG moeten worden voorgelegd: standaardcontracten, 

toegangsreglementen en dienstenprogramma‟s. De systeemgebruikers worden bij de 

uitwerking van de documenten geconsulteerd zodat de aangeboden diensten 

overeenstemmen met de noden van de markt. 

 

4.2 € 393 miljoen investeringen in 2010  

 

In 2010 realiseerde de groep Fluxys investeringen in België voor een bedrag van € 393 

miljoen, waarvan € 362 miljoen investeringen in infrastructuur. Van het investeringsbedrag 

voor infrastructuur ging 85,2% naar projecten voor vervoer, 12,6% naar opslagprojecten en 

2,2% naar projecten voor LNG-terminalling. De belangrijkste projecten in 2010 waren: 

 Aanleg van nieuwe leidingen: nieuwe oost/west-capaciteit (VTN2-leiding, 170 km), Gent-

Zeehaven (6 km), Dilsen-Boslaan (8 km), Lommel–Ham–Tessenderlo (24 km), Vedrin–

Namen (4 km), Péronnes–Leernes–Dampremy (27 km), Dudzele-Zeebrugge (1 km) en 

Leuven (2,4 km). Op 11 november is bij de ingebruikneming van een gedeelte van de 

VTN2-leiding een gaslek ontstaan in Wilsele. Fluxys heeft de omstandigheden van het 

incident onderzocht en de nodige maatregelen genomen om herhaling te vermijden. 

Sinds eind februari 2011 is Fluxys herbegonnen met het stapsgewijs vullen van het 

leidingstuk tussen Opwijk en Oupeye. Tegen eind van de zomer zullen de werken op het 

leidingstuk zijn afgerond. 

 Werken in compressiestations in Berneau, in Weelde en in Winksele. 

 Bouw van een Open Rack Vaporizer in de LNG-terminal in Zeebrugge: met de installatie 

zal de warmte van het zeewater kunnen worden gebruikt om LNG te hervergassen. 

 Voortzetting van de werken om de opslagcapaciteit van de ondergronde aardgasopslag in 

Loenhout uit te breiden.  
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 7 nieuwe aansluitingen voor industriële eindklanten, voornamelijk elektriciteitscentrales.  

 Werken aan drukreduceerstations ten behoeve van de distributienetbeheerders. 

 

4.3 Activiteiten 

 

Vervoerde volumes + 7%. De totale vervoerde volumes aardgas zijn in 2010 met 7% 

toegenomen ten opzichte van 2009. De volumes die vervoerd werden voor verbruik op de 

Belgische markt lagen 11,5% hoger dan het vorige jaar, terwijl de volumes die doorheen 

België vervoerd werden voor andere verbruikersmarkten met 3,4% stegen. De verhoging 

van de vervoerde volumes heeft geen invloed op de omzet, omdat die gebaseerd is op de 

verkochte capaciteiten. 

 

Door de economische herleving en de bijzonder koude wintermaanden in 2010, lag het totale 

aardgasverbruik op de Belgische markt in 2010 op 19,5 miljard kubieke meter aardgas, 

11,5% hoger dan in 2009.  

 De industriële bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het Fluxys-net verbruikten 

in 2010 ongeveer 14% meer ten opzichte van 2009. 

 Het verbruik van de elektriciteitscentrales lag in 2010 ongeveer 2,6% hoger.  

 De openbare distributie, die het aardgas verder vervoert naar KMO‟s en huishoudens, 

nam bijna 16,3% meer af van het Fluxys-net in 2010 ten opzichte van 2009. Het 

meerverbruik is voornamelijk toe te schrijven aan de koude wintermaanden: 2010 telde 

2.700 graaddagen, de indicator voor de verwarmingsbehoefte, tegenover 2.212 in 2009. 

 

Het aardgas voor verbruik in België vormt maar een gedeelte van de volumes die Fluxys in 

zijn net vervoert. Meer dan de helft van het vervoerde aardgas is bestemd voor andere 
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landen. In 2010 werd zo 24,1 miljard kubieke meter aardgas vervoerd doorheen België, 

tegenover 23,3 miljard kubieke meter in 2009.  

 

Die grotere volumes vertalen zich ook in een verhoogde activiteit op de spotmarkt van 

Zeebrugge. Op de spotmarkt zijn 77 traders actief en in december 2010 wisselden de 

aangeboden volumes gemiddeld 12,8 keer van eigenaar. 

 

Ghislenghien. In het proces over de ramp in Ghislenghien oordeelde de correctionele 

rechtbank in eerste aanleg in februari 2010 dat Fluxys geen enkele fout heeft begaan en 

sprak de onderneming vrij. In maart besliste het openbaar ministerie om beroep aan te 

tekenen tegen het vonnis in eerste aanleg en verschillende vrijspraken aan te vechten, 

waaronder die van Fluxys. De uitspraak in beroep wordt verwacht voor de zomer van 2011. 

 

Piekopslag-activiteit in de Zeebrugse achterhaven afgebouwd. De piekopslag-

activiteit is sinds 1 juli 2010 beëindigd, omdat de markt geen interesse meer toont om 

piekopslagcapaciteit te boeken in de Zeebrugse achterhaven.  

 

71 schepen ontvangen op LNG-terminal. 2010 was voor de LNG-terminal het tweede 

drukste jaar sinds de ingebruikneming van de LNG-terminal in 1987: er werden 71 schepen 

LNG gelost, tegenover 78 in 2009. De schepen voerden 4,58 miljoen ton LNG aan, wat 

overeenkomt met 6 miljard kubieke meter aardgas. Het merendeel van de 71 schepen werd 

geladen in Ras Laffan, Qatar. Daarnaast leverden enkele schepen ook LNG uit Noorwegen, 

Egypte, Nigeria, Peru en Trinidad. Sedert de lancering in augustus 2008 van de nieuwe 

dienstverlening om ook LNG-schepen te laden, meerden al 15 schepen aan om een cargo te 

laden. 

 

4.4 Corporate governance 

 

Mei 2010: Electrabel verkoopt zijn deelneming in Fluxys aan Publigas. In mei 2010 

kocht Publigas van Electrabel de volledige Electrabel-deelneming in Fluxys en nam daarbij 

integraal de waarborg voor zijn rekening die aan Fluxys was toegekend in het kader van de 

overname van de grens-tot-grensvervoersactiviteiten van Distrigas & C°. Daarnaast droeg de 

groep GDF SUEZ zijn deelneming van 6,8% in Fluxys LNG over aan Fluxys en zijn 

deelneming van 5% in Interconnector (UK) Ltd aan Fluxys NL (later hernoemd tot Fluxys 

Europe). 

 

September 2010: herschikking van de structuur van de groep. In de periode van juli 

tot eind september 2010 hebben Fluxys en Publigas hun structuur herschikt tot een geheel 

dat tegemoetkomt aan een wijziging van de Gaswet door de wet van 10 september 2009. 

Tegelijk effent de nieuwe structuur de weg voor de internationale ontwikkeling van de groep 

Fluxys die nodig is om de draaischijffunctie van België op de Noordwest-Europese 

aardgasmarkt te versterken. 
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Zo werd Fluxys Holding NV opgericht (waarvan later de naam werd gewijzigd in Fluxys G), 

volledig in handen van Publigas en waarop de wet van 10 september 2009 niet van 

toepassing is. In Fluxys Holding werden tevens de deelnemingen ondergebracht die Fluxys 

NV had in ondernemingen met niet-gereguleerde activiteiten in België en in ondernemingen 

met activiteiten in het buitenland (zie p. 1-2 voor meer details). 

 

5. Toekomstperspectief 

 

5.1 Activiteiten 

 

Investeringen 2011. Fluxys plant in 2011 € 270 miljoen investeringen in België. 

 

Fluxys en de CREG onderzoeken de invoering van een eengemaakt entry/exit-

systeem. In het verlengde van marktbevragingen van 2010 zijn Fluxys en de CREG 

overeengekomen een project te starten om eind 2012 een nieuw systeem te lanceren voor 

toegang tot het Fluxys-vervoersnet. Met het nieuwe systeem zullen gebruikers voor het 

geheel van de vervoersdiensten nog soepeler capaciteit in het Belgische net kunnen boeken 

en gebruiken. Bij de uitwerking van de regelgevende documenten voor het nieuwe systeem 

zullen nieuwe marktbevragingen worden georganiseerd met de systeemgebruikers, 

distributienetbeheerders en rechtstreeks op het Fluxys-net aangesloten ondernemingen.  

 

Versterking van de vervoersas naar Groothertogdom Luxemburg. In juni 2009 

lanceerde Fluxys een marktbevraging om de vraag in te schatten naar bijkomende 

langetermijncapaciteit voor vervoer naar het Groothertogdom Luxemburg. Eind februari 2010 

ontving Fluxys bindende capaciteitsaanvragen van geïnteresseerde leveranciers voor een 

totaalcapaciteit van 172.000 m³ per uur per jaar voor de periode 2015-2025. In het 

verlengde daarvan zal op de vervoersas in de richting van het Groothertogdom Luxemburg 

de bestaande leiding tussen Ben-Ahin en Bras door een nieuwe leiding met een grotere 

diameter worden vervangen.  

 

Fluxys en GRTgaz: marktbevraging ontwikkeling vaste vervoerscapaciteit van 

Frankrijk naar België. Fluxys en GRTgaz lanceerden op 31 mei 2010 een gezamenlijke 

marktbevraging om te peilen naar de interesse voor vaste langetermijn-vervoerscapaciteit 

van Frankrijk naar België. Op de interconnectie tussen de netten van Fluxys en GRTgaz in 

Blaregnies/Taisnières wordt vandaag immers alleen vaste vervoerscapaciteit aangeboden in 

de richting naar Frankrijk. Het project hangt gedeeltelijk af van het project voor de bouw van 

een LNG-terminal in Duinkerke. In de eerste fase van de marktbevraging hebben 

systeemgebruikers voldoende interesse getoond om in een tweede stap de bindende fase 

van de marktbevraging te starten. 
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Fluxys onderzoekt mogelijkheden voor langetermijnopslag. In het licht van de 

ontwikkeling van de Europese regelgeving en van een Noordwest-Europese opslagmarkt, 

waarin de opslag van Loenhout in concurrentie staat met andere middelen op de markt, 

onderzoekt Fluxys de mogelijkheden voor systeemgebruikers om op lange termijn 

opslagcapaciteit te reserveren in de aardgasopslag in Loenhout. Fluxys heeft in dat verband 

met Gazprom Export en Statoil, twee belangrijke producenten voor Noordwest-Europa en 

België, niet-bindende memoranda getekend om de haalbaarheid te bestuderen. 

 

Marktbevraging tweede capaciteitsuitbreiding LNG-terminal voor bindende 

capaciteitsreserveringen. In 2007 lanceerde Fluxys LNG een internationale 

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

terminal. Verschillende bedrijven die actief zijn op de LNG-markt toonden daarbij niet-

bindende interesse voor een waaier van diensten. Op basis van dat vraagspectrum werkte 

Fluxys LNG de krijtlijnen uit voor de tweede capaciteitsuitbreiding van de LNG-terminal in 

Zeebrugge. De raad van bestuur heeft besloten om een tweede aanlegsteiger voor LNG-

schepen te bouwen. De voorbereidende studies voor het project worden medegefinancierd 

door de Europese Unie (Trans European Energy Networks – TEN-E).1 

 

Fluxys LNG heeft ook aan de geconsulteerde partijen gevraagd om hun interesse in 

bijkomende capaciteitsreserveringen op de terminal kenbaar te maken. In afwachting van de 

antwoorden zal Fluxys tegen het eind van het jaar de investeringsbeslissing voorbereiden om 

een vijfde opslagtank op de terminal te bouwen. 

 

5.2 Corporate governance 

 

Toetreding van La Caisse de dépôt et placement du Québec. Op vrijdag 28 januari 

2011 hebben Publigas en La Caisse de dépôt et placement du Québec een 

principeovereenkomst ondertekend op basis waarvan La Caisse de dépôt et placement du 

Québec via een kapitaalverhoging ten belope van € 150 miljoen een deelneming van 10% in 

Fluxys G kan verwerven. De operatie zal in de eerste helft van 2011 worden afgesloten. Met 

de kapitaalverhoging kunnen het investeringsprogramma en de ontwikkeling van de groep in 

België en in het buitenland worden ondersteund.  

 

Op het vlak van corporate governance bepaalt de overeenkomst dat La Caisse de dépôt et 

placement du Québec proportioneel zal worden vertegenwoordigd in de bestuursorganen van 

Fluxys G en Fluxys NV.  

 

Bij de overname van Distrigas & C° door Fluxys in juni 2008 kenden de toenmalige 

referentieaandeelhouders aan Fluxys een waarborg toe met betrekking tot de waarde van de 

grens-tot-grensvervoersactiviteiten die werden gekocht. Publigas nam die waarborg volledig 

over bij de overdracht van de Electrabel-deelneming in Fluxys in 2010. In het raam van de 

                                                
1 In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet 

aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie. 
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overeenkomst tussen Publigas en La Caisse de dépôt et placement du Québec zal La Caisse 

10% van die waarborg voor zijn rekening nemen. De raad van bestuur van Fluxys heeft 

beslist die overdracht goed te keuren op basis van een conform advies van een comité van 

onafhankelijke bestuurders.  

 

6. Financiële vooruitzichten 2011 

 

Gelet op de gereguleerde aard van zijn activiteiten en behoudens onvoorziene 

omstandigheden, verwacht Fluxys op het einde van het boekjaar 2011 een dividend te 

kunnen uitkeren dat vergelijkbaar is met dat van 2010 uitgezonderd eenmalige elementen.  

 

Gelet op de impact van de interestvoeten (OLO) op de billijke marge van de onderneming 

zou het recurrente dividend meer dan in het verleden mee-evolueren met de interestvoeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSONEN 

 

Financiële en boekhoudkundige gegevens 

René Sterckx 

Tel.: +32 2 282 74 80 

Fax: +32 2 282 75 83 

E-mail: rene.sterckx@fluxys.com 

 

Pers 

Bérénice Crabs 

Tel.: +32 2 282 72 30 

Fax: +32 2 282 79 43 

E-mail: berenice.crabs@fluxys.com  

 

Andere talen: dit persbericht is eveneens beschikbaar in het Frans en Engels op de website 

van Fluxys: www.fluxys.com.  
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