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Fluxys: recurrent resultaat 2011 in lijn met verwachtingen en 
aanpassing financiële structuur 
 
 Voorstel tot splitsing Fluxys-aandeel in 100 om de liquiditeit te 

stimuleren en de toegankelijkheid te vergroten 
 Resultaat 2011 levert nettodividend van € 2,16 per gesplitst aandeel op 
 Uitkering van reserves om te evolueren naar een financiële structuur 

meer in lijn met het regulatoir kader: bijkomend niet-recurrent 
nettodividend van € 4,50 per gesplitst aandeel 

 Records in aardgasverbruik op de Belgische markt in februari 2012 
 Verdere versterking van het Fluxys-net als aardgasdraaischijf in 

Noordwest-Europa: € 253 miljoen investeringen in 2011 
 Zeebrugge: LNG-terminal bijzonder intensief gebruikt en records op 

Hub Zeebrugge 
 Belangrijke vraag naar lange- en kortetermijnopslagcapaciteit en naar 

kortetermijncapaciteit voor grens-tot-grensvervoer 
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1. Fluxys groep – resultaten 2011 (volgens IFRS) 
 
Woord vooraf: opheffing van de tarifaire onzekerheden over de jaren 2008 en 2009 
 
De rekeningen van 2008 en 2009 werden opgesteld in een regulatoire omgeving die 
aanzienlijke onzekerheden op de erkenning van de resultaten van onze activiteiten bevatte, 
evenals op de definitieve waarde van de grens-tot-grensvervoersactiviteit van Distrigas & C° 
welke in 2008 werd aangekocht van Distrigas. De toenmalige aandeelhouders, SUEZ-
Tractebel en Publigas, hadden zich tegenover Fluxys borg gesteld ten belope van € 250 
miljoen ter dekking van de onzekerheid verbonden aan de waardering van deze activiteit. Na 
het vertrek van SUEZ-Tractebel als aandeelhouder werd deze garantie volledig overgenomen 
door Publigas en Caisse de dépôt et placement du Québec en dit in verhouding tot hun 
respectieve belangen in het kapitaal van Fluxys G, de moedervennootschap van Fluxys. 
 
Nu alle partijen in 2011 hebben afgezien van de hangende procedures voor het Hof van 
beroep en de Raad van State worden de tarifaire afrekeningen 2008-2009 met de 
goedkeuring van de CREG definitief. 
 
Die tarifaire afrekeningen brengen de definitieve waarde van de grens-tot-
grensvervoersactiviteit van Distrigas & C° op € 282 miljoen; dat is lager dan de 
overeengekomen waarde van € 350 miljoen en heeft aanleiding gegeven tot een beroep op 
de waarborg van de aandeelhouders voor een bedrag van € 68 miljoen op basis van de 
Vergoedingsovereenkomst van 1 juli 2008. Die waardering werd voorgelegd aan een comité 
van onafhankelijke bestuurders van Fluxys, dat er begin 2012 een positief advies over heeft 
gegeven. 
 
Het verdwijnen van deze onzekerheden en de betaling van de prijsherziening door de 
aandeelhouders zorgen ervoor dat Fluxys een waardevermindering op de immateriële vaste 
activa heeft geboekt - zoals voorlopig erkend sinds 2008 - en dat de aangelegde 
voorzieningen en schulden ter dekking van regulatoire risico’s en geschillen worden 
teruggenomen.  
 
Rekening houdend met de simultane terugname van de uitgestelde belastingverplichtingen 
en het in rekening nemen van de belastingverplichtingen, vertaalt de definitieve regeling van 
de geschillen zich in een nuleffect op het resultaat na belastingen voor de onderneming: 
 

 k€ volgens IFRS-normen 
Bedrijfsopbrengsten A 65.993 
Waardeverminderingen op immateriële vaste activa B - 234.572 
Terugname voorzieningen voor risico’s en kosten C 168.579 
Totaaleffect op het resultaat uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten 

 0 

Belastingverplichtingen op A en C  - 79.731 
Terugname uitgestelde belastingverplichtingen op B  79.731 
Totaaleffect op het resultaat van de periode  0 
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Aangezien de uitgestelde belastingen niet worden opgenomen in de niet geconsolideerde 
rekeningen, bedraagt de waardevermindering opgenomen in de rekeningen van Fluxys NV 
154.841 k€, en is het effect op het nettoresultaat eveneens nul. 
 
Hoewel het eigen vermogen evenmin wordt beïnvloed, leidt deze afwikkeling toch tot een 
aanzienlijke daling van het balanstotaal, zowel in de statutaire rekeningen als in de 
geconsolideerde financiële staten. 
 

1.1 Consolidatiekring: evolutie in 2011 

 
Mutaties van de consolidatiekring. De buitengewone algemene vergaderingen van Fluxys 
NV (10 mei 2011) en van zijn 100%-dochteronderneming Guimard NV (9 mei 2011) hebben 
beslist om Guimard te doen opslorpen door Fluxys NV. Guimard was eigenaar van het 
gebouw dat Fluxys gebruikt om een deel van zijn centrale diensten te huisvesten. De 
vereenvoudigde fusie kadert in de herschikking van de structuur van de groep Fluxys die in 
2010 werd doorgevoerd. De transactie heeft geen impact op de geconsolideerde financiële 
staten. 
 
Herschikking van de groepsstructuur. In september 2010 werd de structuur van de 
groep Fluxys herschikt. De dochterondernemingen Fluxys Europe, Huberator en GMSL, die 
verkocht werden op 30 september 2010, hebben in de eerste negen maanden van 2010 nog 
bijgedragen tot de geconsolideerde winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten ten belope van 
€ 21 miljoen. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de vergelijking tussen de twee 
jaren. Fluxys en zijn dochterondernemingen worden gecontroleerd door Fluxys G. 
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1.2 Samenvatting van de geconsolideerde resultaten (in duizenden €) 
 
In duizenden € 31-12-2011 31-12-2010 
Bedrijfsopbrengsten 709.857 657.715 
Overige exploitatiebaten 11.427 11.488 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen -39.128 -34.262 
Diensten en diverse goederen -139.653 -144.091 
Personeelslasten -131.028 -119.881 
Overige exploitatielasten -9.174 -39.165 
Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen -128.698 -115.865 
Nettotoevoegingen aan de voorzieningen 184.477 -243 
Bijzondere waardeverminderingen -233.680 1.998 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 224.400 217.694 
Winst (verlies) uit de overdracht van financiële activa 0 121.943 
Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten 1.477 828 
Financiële opbrengsten 13.838 18.578 
Financieringskosten -52.944 -52.728 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 
financieel nettoresultaat 186.771 306.315 
Winstbelastingen -64.692 -58.625 
Winst (verlies) van het boekjaar 122.079 247.690 

Gedeelte Fluxys 122.078 247.355 
Gedeelte minderheidsbelangen 1 335 

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan 
de aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 173,7 352,0 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar 
aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 173,7 352,0 

 
 
Overzicht van het totaalresultaat 
 
in duizenden € 31-12-2011 31-12-2010 
Winst (verlies) van het boekjaar 122.079 247.690 
Actuariële verschillen m.b.t. verplichtingen na 
uitdiensttreding -8.179 3.738 

Omrekeningsverschillen 0 97 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat 2.780 -1.271 

Andere componenten van het totaalresultaat -5.399 2.564 
Totaalresultaat van de periode 116.680 250.254 
Gedeelte Fluxys 116.679 249.919 
Gedeelte minderheidsbelangen 1 335 
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Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het boekjaar 2011 bedragen k€ 709.857 
tegenover k€ 657.715 voor het boekjaar 2010, een stijging van k€ 52.142. 
- De opbrengsten uit de activiteiten vervoer en terminalling stijgen voor een totaal bedrag 

van 136.827 k €. Deze verhoging vindt zijn oorsprong in de tarifaire afrekeningen van de 
jaren 2008 en 2009 enerzijds en in de uitbreiding van het netwerk en de eraan verbonden 
capaciteit anderzijds. In 2011 valt voornamelijk de ingebruikneming van de infrastructuur 
VTN2 op.  

- Als gevolg van de in 2010 genomen beslissing om de piekopslagactiviteiten in Dudzele 
stop te zetten, wat tot een éénmalige impact leidde, dalen de opbrengsten ten belope van 
49.940 k € in de opslagactiviteit. 

- De overige bedrijfsopbrengsten bevatten de opbrengsten die voortvloeiden uit de 
ondernemingen Fluxys Europe, Huberator en GMSL tot 30 september 2010, de datum 
waarop zij na herschikking van de groepsstructuur vertrokken uit de groep Fluxys NV. De 
daling van 34.745 k€ van de overige bedrijfsopbrengsten is hoofdzakelijk het gevolg van 
die wijziging in de consolidatiekring. 

 
De groep wenst te benadrukken dat de tarieven die worden toegepast door Fluxys tot de 
meest competitieve van Europa behoren. 
 
Winst van het boekjaar. Het geconsolideerde nettoresultaat van het boekjaar bedraagt € 
122,1 miljoen, wat een daling van € 125,6 miljoen betekent ten opzichte van het resultaat 
van 2010. Deze daling is voornamelijk het gevolg van eenmalige elementen die in 2010 
werden geboekt, namelijk: 
- de overdracht van deelnemingen door de groep, 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. 
 
De impact van die elementen op de evolutie van het resultaat tussen de twee periodes werd 
afgeremd dankzij de impact van het investeringsprogramma en de toename van de 
intrestvoeten die het verkregen rendement op het geïnvesteerde kapitaal in de gereguleerde 
activiteiten beïnvloeden. 
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1.3 Samenvatting van de geconsolideerde balans (in duizenden €) 
 
Activa (in duizenden €) 31-12-2011 31-12-2010 
I. Vaste activa 2.610.631 2.827.466 

Materiële vaste activa 2.528.848 2.444.505 
Immateriële vaste activa 15.263 295.353 
Overige financiële vaste activa 42 39 
Vorderingen uit financiële lease 25.303 27.370 
Leningen en vorderingen 41.175 60.199 

II. Vlottende activa 617.872 724.267 
Voorraden 43.335 51.902 
Overige financiële vlottende activa 25.600 24.368 
Vorderingen uit financiële lease 2.067 1.718 
Belastingvorderingen 2.673 2.525 
Handels- en overige vorderingen 90.784 59.998 
Korte termijnbeleggingen 41.984 18.592 
Geldmiddelen en kasequivalenten 405.622 559.173 
Overige vlottende activa 5.807 5.991 

Totaal der activa 3.228.503 3.551.733 
 
Vaste activa. De stijging van de materiële vaste activa resulteert uit de gerealiseerde 
investeringen tijdens het jaar (k€ 253.309), onder aftrek van k€ 120.410 afschrijvingen, 
buitendienststellingen en wijzigingen in de consolidatiekring en van k€ 43.374 ontvangen 
subsidies. Die investeringen hebben hoofdzakelijk betrekking op de vervoersactiviteiten (k€ 
228.136) en opslag (k€ 21.152). 
 
De daling van de immateriële vaste activa is het gevolg van de definitieve regeling voor het 
dossier Distrigas & C°, zoals gemeld in het Woord vooraf (p. 2). 
 
Vlottende activa. De stijging van de handels- en overige vorderingen is grotendeels het 
gevolg van de eerder besproken definitieve prijsbepaling van de vervoersactiviteit van 
Distrigas & C°, die tot de erkenning heeft geleid van een vordering van k€ 68.000 op 
Publigas en op Caisse de dépôt et placement du Québec. 
 
De korte termijnbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten dalen in totaal met  
k€ 130.159 voornamelijk als gevolg van de gerealiseerde investeringen tijdens het jaar. 
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Passiva (in duizenden €) 31-12-2011 31-12-2010 
I. Eigen vermogen 1.362.816 1.400.717 

Eigen vermogen toerekenbaar aan 
aandeelhouders van de moedermaatschappij 1.362.815 1.400.716 

Maatschappelijk kapitaal en agio 60.310 60.310 
Reserves en niet uitgekeerd resultaat 1.302.505 1.340.406 

Minderheidsbelangen 1 1 
II. Langlopende verplichtingen 1.540.656 1.761.342 

Rentedragende verplichtingen 1.058.341 1.161.314 
Voorzieningen 24.423 29.016 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 54.443 58.925 
Uitgestelde belastingverplichtingen 403.449 512.087 

III. Kortlopende verplichtingen 325.031 389.674 
Rentedragende verplichtingen 148.903 86.366 
Voorzieningen 14.008 178.796 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 3.715 3.965 
Overige kortlopende financiële verplichtingen 1.989 3.005 
Belastingverplichtingen 53.264 15.129 
Kortlopende handels- en overige schulden 100.740 100.314 
Overige kortlopende verplichtingen 2.412 2.099 

Totaal van het eigen vermogen en de 
verplichtingen 

3.228.503 3.551.733 

 
Eigen vermogen. (zie tabel hieronder “mutatieoverzicht van het eigen vermogen”) 
 
Langlopende verplichtingen. De daling van de uitgestelde belastingverplichtingen vloeit 
hoofdzakelijk voort uit de waardevermindering geboekt op de immateriële vaste activa, als 
gevolg van de definitieve afwikkeling van het dossier Distrigas & C°. 
 
Kortlopende verplichtingen. De voorzieningen voor regulatoire risico’s die in 2008 en 
2009 werden opgebouwd, zijn in 2011 teruggenomen dankzij de opheffing van de eraan 
verbonden tarifaire onzekerheden, wat tevens heeft geleid tot een verhoging van de 
belastingverplichtingen. 
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1.4 Mutatieoverzicht van het eigen vermogen (in duizenden €) 
 

 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan de 

aandeelhouders  
van de 

moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal 
eigen 

vermogen 

EINDSALDO OP 31-12-2010  1.400.716 1 1.400.717 
1. Totaalresultaat van de periode 116.679 1 116.680 
2. Uitgekeerde dividenden -154.580 -1 -154.581 
EINDSALDO OP 31-12-2011 1.362.815 1 1.362.816 

 
Op 31-12-2011 bedraagt het eigen vermogen k€ 1.362.816. De daling met k€ 37.901 ten 
opzichte van het vorige boekjaar is het gevolg van het totaalresultaat van de periode  
(k€ +116.680), onder aftrek van de in 2011 uitgekeerde dividenden (k€ -154.581). 
 
 
1.5 Samenvattende tabel van de kasstromen (in duizenden €) 
 
 31-12-2011 31-12-2010 
Geldmiddelen bij het begin van de periode* 577.765 530.414 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 298.782 279.745 
Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -209.937 -16.939 
Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -219.004 -215.455 

Nettowijziging van de geldmiddelen -130.159 47.351 
Geldmiddelen bij het einde van de periode* 447.606 577.765 

 
(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 
geldbeleggingen. 
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2. Fluxys NV – splitsing van het aandeel 
 
Het Fluxys-aandeel wordt beschouwd als een ‘goede huisvader’- aandeel maar door zijn hoge 
prijs blijft het verhandelde volume op de beurs laag. Om de toegankelijkheid en de liquiditeit 
van het aandeel te verhogen, heeft de raad van bestuur beslist aan de buitengewone 
algemene vergadering van 8 mei 2012 voor te stellen om het aandeel te splitsen. Als het 
voorstel wordt aanvaard, krijgt de aandeelhouder vanaf 9 mei 2012 voor één oud aandeel 
100 nieuwe aandelen. 
 
 

3. Fluxys NV – resultaten 2011 (volgens Belgische normen) 
 

3.1 Voorstel van resultaatverwerking 

 
Het nettoresultaat van Fluxys NV bedraagt € 157,2 miljoen tegenover € 267,7 miljoen in 
2010.  
 
Het resultaat van het boekjaar 2010 werd 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 
installaties die buiten dienst werden gesteld naar aanleiding van het stopzetten van de 
piekopslag-activiteit in Dudzele. 
 
In 2011 werd van Fluxys LNG een niet-recurrent dividend ontvangen dat overeenstemt met 
de opgebouwde beschikbare reserves ten belope van € 66,2 miljoen.  
 
Uitgezonderd die eenmalige factoren is het nettoresultaat in 2011 toegenomen met  
€ 22,6 miljoen dankzij het gerealiseerd investeringsprogramma en de evolutie van de 
rentevoeten. 
 
Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen voorziet Fluxys om jaarlijks het 
nettoresultaat voor 100% uit te keren, verhoogd met de reserves die vrij komen aan het 
ritme van de afschrijving op de herwaarderingsmeerwaarde.  
 
Nu de belangrijke tarifaire onzekerheden achter de rug liggen, zal de raad van bestuur aan 
de algemene vergadering voorstellen om de beschikbare reserves uit te keren ten belope van 
€ 421,6 miljoen. De uitkering zal voor het grootste deel gefinancierd worden door de 
beschikbare liquide middelen. 
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Gelet op een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 53,1 miljoen en een 
onttrekking aan de reserves van € 464,8 miljoen zal de raad van bestuur de algemene 
vergadering voorstellen het resultaat als volgt te verwerken:  
- € 47,8 miljoen als over te dragen winst, 
- € 623,9 miljoen als dividenduitkering, 
- € 3,4 miljoen als onbeschikbare reserves. 
 
Indien dat voorstel voor resultaatverwerking wordt aanvaard en als de buitengewone 
algemene vergadering overgaat tot de splitsing van het aandeel, bedraagt het totale 
brutodividend per gesplitst aandeel € 8,88 voor het boekjaar 2011 (€ 6,66 netto). Dat 
bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 15 mei 2012. 
 
Ter informatie: het dividend voor 2011 zonder eenmalige elementen, bedraagt € 1,43 netto 
per gesplitst aandeel. 
 

3.2 Positief effect van de uitkering van de beschikbare reserves 

 
De uitkering van de beschikbare reserves maakt het Fluxys mogelijk om te evolueren naar 
een financiële structuur die meer in lijn ligt met het Belgische regulatoir kader (verhouding 
1/3 eigen vermogen, 2/3 vreemd vermogen) en vergelijkbaar is met die van Europese 
ondernemingen met een Standard & Poor’s ‘A’ rating. Na de uitkering van de reserves blijft 
de onderneming de draagkracht voor zijn investeringsprogramma behouden. De nieuwe 
financiële structuur zal tevens het rendement op eigen vermogen verbeteren en biedt ook de 
mogelijkheid om in de toekomst de tarieven competitief te houden. 
 
Het gedeelte beschikbare reserves dat aan moederbedrijf Fluxys G wordt uitgekeerd, zal 
worden gebruikt voor de financiering van de ontwikkeling van de groep en voor 
investeringen om bijkomende aardgasstromen aan te trekken naar België en zo de 
bevoorradingszekerheid en de draaischijfrol van het Belgische net te versterken. 
 
 

4. 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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5. Ontwikkelingen 2011 

5.1 Wettelijk en regulerend kader 

 
Tarieven 2012-2015 voor vervoer en opslag goedgekeurd. Op 22 december 2011 heeft 
de CREG de Fluxys-tarieven die aan onze klanten worden gefactureerd, goedgekeurd voor 
opslag en vervoer voor de regulatoire periode van 2012 tot 2015. De nieuwe tarieven blijven 
behoren tot de laagste in Europa en de kost van de Fluxys-diensten vormt in totaal slechts 2 
à 3% van de aardgasfactuur van de huishoudens en bedrijven in België. 
 

5.2 € 253 miljoen investeringen in 2011  

 
In 2011 realiseerde Fluxys investeringsprojecten in België in infrastructuur voor een bedrag 
van € 253 miljoen om de draaischijfrol van zijn netwerk te versterken en het nieuwe 
entry/exit-model eind 2012 te kunnen invoeren. Van het totale investeringsbedrag ging 
87,1% naar projecten voor vervoer, 8,4% naar opslagprojecten en 4,5% naar projecten voor 
LNG-terminalling.  
 

5.3 Activiteiten 

 
Vervoerde volumes. In 2011 vervoerde Fluxys in zijn net 8% minder aardgas dan in 2010. 
De vervoerde volumes voor verbruik op de Belgische markt daalden met 15% terwijl de 
vervoerde volumes voor andere markten slechts 3% daalden. Bij de vervoerde energie voor 
verbruik op de Belgische markt (183 TWh, tegenover 215 TWh in 2010) bleef het verbruik bij 
de industrie stabiel en deden de zachte temperaturen en het minderverbruik van de 
elektriciteitscentrales het totaalverbruik dalen. 
 
Met 260 TWh daalden de vervoerde volumes naar het buitenland in 2011 slechts licht ten 
opzichte van 2010 (268 TWh). In het licht van de gedaalde volumes voor verbruik op de 
Belgische markt bevestigt de stabiliteit in de volumes voor grens-tot-grensvervoer dat de rol 
van het Belgische net als draaischijf van het aardgas voor Noordwest-Europa verder 
intensiveert. 
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Verkoop van capaciteit. Net zoals in België tekenden ook de omliggende landen een daling 
in het aardgasverbruik op. Ondanks die daling heeft Fluxys zijn verkochte capaciteit voor 
vervoer naar het buitenland op peil kunnen houden door een proactieve aanpak om 
kortetermijncapaciteit te verkopen. 
 
Februari 2012: recordverbruik op de Belgische markt. Door het aanhoudend koude 
weer begin februari 2012 volgden de records in het aardgasverbruik op de Belgische markt 
elkaar in sneltempo op. Die records zijn vooral op het conto te schrijven van het verbruik bij 
de openbare distributie. Zo vervoerde Fluxys op de recorddagen 8 keer meer aardgas voor 
de openbare distributie dan op de warmste dagen van 2011. Om die ononderbroken 
bevoorrading van alle eindverbruikers te blijven garanderen, werden recorddebieten gehaald 
in de opslag in Loenhout, die bovendien ook verschillende dagen op rij werden aangehouden. 
 
Ook in de omliggende landen was er in die periode een koudegolf en werden records 
gebroken in aardgasverbruik. Fluxys heeft met de flexibiliteit in zijn infrastructuur een 
substantiële bijdrage geleverd in de bevoorradingszekerheid en de elektriciteitsproductie in 
de buurlanden. 
 
Nieuwe leiding Opwijk-Eynatten volledig in gebruik. Sinds begin 2010 bouwde Fluxys 
een nieuwe aardgasvervoersleiding tussen Opwijk en Eynatten aan de Duitse grens. De 
leiding werd stapsgewijs in gebruik genomen en de laatste fase in de aanleg van de leiding, 
het herstellen van de gebruikte terreinen in hun oorspronkelijke staat, wordt in de loop van 
het voorjaar 2012 afgerond. 
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Succes voor verkoop lange- en kortetermijnopslagcapaciteit. Voor langetermijn-
opslagcontracten vanaf het opslagjaar 2012-2013 heeft Fluxys tijdens een 
onderschrijvingsvenster eind 2011 het volledige aanbod van 400 miljoen kubieke meter 
verkocht voor de maximumperiode van 10 jaar. Begin 2012 heeft Fluxys met succes zijn 
volledige aanbod kortetermijn-opslagcapaciteit verkocht via een veiling. In totaal was een 
pakket opslagcapaciteit van 280 miljoen kubieke meter beschikbaar voor jaarcontracten 
gedurende opslagjaar 2012-2013. Voor Fluxys was het de eerste keer om capaciteit via een 
veiling te verkopen. De manier van veilen en de algemene aanpak werden uitgewerkt in 
nauw overleg met de netgebruikers en de Belgische federale energieregulator CREG.  
 
Intense activiteit in zone Zeebrugge. De 70 geloste schepen voerden voornamelijk uit 
Qatar, maar ook Yemen, Nigeria en Trinidad vloeibaar aardgas aan. Uitschieter was de 
maand mei, met 11 geloste schepen. 
 
Sinds juni 2010 kunnen naast schepen ook tankwagens op de LNG-terminal Zeebrugge 
terecht om er LNG te laden en werden verschillende testladingen volbracht. In november en 
december 2011 werden in totaal 65 transporten uitgevoerd en voor 2012 is de interesse in 
sterk stijgende lijn.  
 
Het hoge aantal losbeurten bracht de aardgasvolumes die de LNG-terminal van Zeebrugge 
heeft uitgezonden naar recordhoogten. Dat vertaalde zich in een intenser gebruik van de 
vervoerscapaciteit in het Fluxys-net en in een verhoogde activiteit op Hub Zeebrugge. 
 
 

5.4 Aardgas: partner van groene energie 

 
Aardgas speelt een belangrijke rol in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, 
zowel op vlak van elektriciteitsproductie als in de transportsector. Onder de impuls van 
Fluxys werd de vereniging CNGdrive gelanceerd met professionele federaties en 
geïnteresseerde bedrijven uit zowel auto- als gasindustrie om het gebruik van CNG 
(Compressed Natural Gas) en LNG (Liquefied Natural Gas) te promoten voor voertuigen in 
België. Door de aanzienlijk kleinere schadelijke uitstoot dan benzine en diesel, de nagenoeg 
afwezige uitstoot van kleine schadelijke stofdeeltjes, de stillere motoren die minder trillen en 
de voordeliger prijs aan de pomp, is het de uitgelezen brandstof voor voertuigen.  
 
Fluxys ondersteunt eveneens het Europese Blue Corridor-project dat wil bijdragen tot de 
ontwikkeling van corridors uitgerust met LNG-tankstations ten behoeve van vrachtwagens 
voor vervoer over lange afstand. In België vertaalt zich dat in het Blue Cargo-intitiatief voor 
het ontwikkelen van LNG-tankstations in de havens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen. 
Blue Cargo is een initiatief van Drive Systems, ondersteund door Volvo Trucks, Flanders 
Smart Hub en VITO. En Fluxys heeft ook de ambitie om de LNG-terminal in Zeebrugge te 
ontwikkelen als punt van waaruit de Vlaamse havens kunnen worden bevoorraad met LNG 
als brandstof voor schepen. 
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Daarnaast neemt Fluxys ook deel aan een studie over de injectie van biogas in het 
aardgasleidingnet. Biogas is gas dat uit afval wordt gewonnen en dat veel gelijkenissen 
vertoont met aardgas. De studie moet uitmaken welke samenstelling het gas moet hebben 
om in het leidingnet te kunnen worden geïnjecteerd, en welke impact de menging met 
aardgas precies heeft. Uiteindelijk zullen de resultaten dienen als basis voor een Europese 
norm waaraan biogas zal moeten voldoen. 
 

5.5 Ghislenghien 

 
Op 28 juni 2011 werd Fluxys als medeverantwoordelijke veroordeeld voor de ramp in 
Ghislenghien door het hof van beroep in Bergen. Fluxys meent dat het arrest van het hof van 
beroep daarmee ingaat tegen de vaste rechtspraak over aansprakelijkheid. Bovendien wordt 
op die manier een gevaarlijk precedent gecreëerd: veiligheid bij werken in de nabijheid van 
leidingen is immers een zaak van iedereen die erbij betrokken is en niet alleen van de 
beheerder van de infrastructuur. Daarom heeft Fluxys een voorziening in cassatie ingeleid. 
Die voorziening heeft geen invloed op de definitieve vergoeding van de slachtoffers waarvoor 
Fluxys een akkoord heeft bereikt met de verzekeraars. 
 
 

6. Toekomstperspectief 
 
Investeringen 2012. Fluxys plant in 2012 € 111 miljoen investeringen in België. 
 
Invoering van een flexibel capaciteitsboekingssysteem en van een Belgisch 
handelspunt. Fluxys werkt in overleg met de CREG en de marktspelers aan een nieuw 
systeem voor toegang tot het vervoersnet. Met het nieuwe systeem zullen de 
systeemgebruikers het voordeel hebben van een nog grotere soepelheid bij het boeken en 
gebruiken van capaciteit aan de ingangs- en uitgangspunten (herleveringspunten in België of 
interconnectiepunten aan de grens) van het Fluxys-aardgasvervoersnet. Het entry/exit-
systeem zal gepaard gaan met de invoering van het Zeebrugge Trading Point, een 
handelspunt waar de marktpartijen kunnen kiezen uit een waaier aan producten en dat als 
een referentie kan dienen voor de prijszetting van aardgas op de Belgische markt. Fluxys 
werkt daarvoor samen met APX-ENDEX. 
 
Verbinding Duinkerke-Zeebrugge. In het project voor de nieuwe verbinding Duinkerke-
Zeebrugge hebben Fluxys en de Franse vervoersnetbeheerder GRTgaz van netgebruikers 
bindende capaciteitsaanvragen ontvangen. De analyse van de aanvragen zit momenteel in 
de fase van behandeling door de Belgische en Franse energieregulatoren CREG en CRE. Voor 
de verbinding tussen Duinkerke en Zeebrugge zou in België een nieuw interconnectiepunt 
tussen Frankrijk en België worden gebouwd in Alveringem en een leiding van Alveringem 
naar Maldegem om het nieuwe interconnectiepunt met de zone Zeebrugge te verbinden. Het 
budget voor het nieuwe leidingstuk in België wordt geraamd op € 150 miljoen. Met de 
nieuwe infrastructuur zouden substantiële bijkomende hoeveelheden aardgas naar 
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Zeebrugge kunnen worden aangevoerd, wat een aanzienlijke versterking van de 
aardgashandel en de liquiditeit van de markt zou meebrengen. Het project zou ook een 
primeur zijn in Europa: Fluxys zou als eerste in Europa via één enkel contract de 
grensoverschrijdende capaciteit aanbieden, namelijk van Duinkerke naar Zeebrugge en het 
toekomstige virtuele handelspunt in België. 
 
 

7. Financiële vooruitzichten 2012 
 
 
Het nettoresultaat van de gereguleerde activiteiten wordt in hoofdzaak bepaald door het 
geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur en de interestvoeten (OLO). Het 
recurrent dividend zal blijven evolueren in functie van de evolutie van die drie parameters. 
Het verminderen van het eigen vermogen als gevolg van de uitkering van reserves vertaalt 
zich dus meteen in een daling van het uitkeerbare resultaat. Tegelijk zal de rentabiliteit van 
het eigen vermogen verbeteren doordat de financiële structuur evolueert naar een evenwicht 
meer in lijn met het regulatoir kader. 
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