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1. Stijging van de verkoop 
 
Ondanks de slechte economische omgeving en de daling in 
het aardgasverbruik heeft Fluxys Belgium zijn totale 
verkoopscijfers kunnen opkrikken met nieuwe kortetermijn 
vervoerscapaciteit en door het intense gebruik van de 
laaddiensten op de LNG-terminal. Het nettoresultaat van 
2012 bedroeg € 88,8 miljoen, een daling van € 33,3 miljoen 
tegenover 2011. Die daling is het gevolg van de uitkering 
van beschikbare reserves in 2012 en van de historisch lage 
interestvoeten, beide determinerende factoren in het 
nettoresultaat van de gereguleerde activiteiten. Het resultaat 
levert wel een nettodividend van € 1,20 per aandeel op. 
 

2. Groep Fluxys Belgium – resultaten 
2012 (volgens IFRS) 
 
Het boekjaar 2011 werd gekenmerkt door de afwikkeling van 
het overnamedossier van de transitactiviteiten (Distrigas & 
C°). Die had een impact op verschillende rubrieken van de 
resultatenrekening, maar niet op het nettoresultaat van 
Fluxys Belgium.  
 

2.1. Consolidatiekring: evolutie in 2012 

 
De consolidatiekring werd in 2012 niet gewijzigd. Wij 
merken evenwel op dat de groep bij het einde van het 
boekjaar heeft beslist de dochteronderneming Fluxys & Co te 
verkopen die voornamelijk actief is in het beheer van een 
LNG-schip. Bijgevolg werden de activa en verplichtingen van 
deze vennootschap geboekt als activa en verplichtingen 
bestemd voor verkoop. De onderneming Fluxys & Co werd 
op 18-01-2013 verkocht voor een bedrag van € 70 miljoen. 
De bijdrage van die vennootschap tot het nettoresultaat van 
2012 bedraagt € 3,6 miljoen. 
 
  

 
Walter Peeraer, 
CEO: 
 
“Ik ben bijzonder 
trots op het werk dat 
de mannen en 
vrouwen van Fluxys 
in 2012 hebben 
geleverd en ik ben 
verheugd mee te 
delen dat meer 
capaciteit werd 
verkocht en dat onze 
vervoerstarieven in 
oktober zijn gedaald 
met de invoering van 
het nieuwe 
entry/exit-
marktmodel. En 
dankzij onze 
investeringen, ten 
belope van € 106 
miljoen, konden wij 
de Belgische 
aardgasbevoorrading 
versterken en de 
draaischijfrol van ons 
land voor de grote 
gasstromen 
consolideren.” 
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2.2. Samenvatting van de geconsolideerde resultaten (in duizenden €) 

 
In duizenden € 31-12-2012 31-12-2011 
Bedrijfsopbrengsten 626.306 709.857 
Overige exploitatiebaten 26.744 11.427 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen -44.365 -39.128 
Diensten en diverse goederen -168.609 -139.653 
Personeelslasten -125.368 -131.028 
Overige exploitatielasten -7.720 -9.174 
Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen -142.830 -128.698 
Nettotoevoegingen aan de voorzieningen 23.395 184.477 
Bijzondere waardeverminderingen -811 -233.680 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 186.742 224.400 
Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten 3.400 1.477 
Financiële opbrengsten 11.224 13.838 
Financieringskosten -60.627 -52.944 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na 
financieel nettoresultaat 140.739 186.771 
Winstbelastingen -51.898 -64.692 
Winst (verlies) van het boekjaar 88.841 122.079 

 
Gedeelte Fluxys Belgium 88.841 122.078 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 1 

 
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan 
de aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 1,2644 1,7374* 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar 
aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 1,2644 1,7374* 

 
* De voorstelling van de gewone en verwaterde nettowinst per aandeel werd gewijzigd ten gevolge van 

de beslissing van de algemene vergadering van 8 mei 2012 om het aandeel in 100 te splitsen. 

 
Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het boekjaar 2012 bedragen € 626,3 
miljoen tegenover € 709,9 miljoen voor het boekjaar 2011, een daling van € 83,6 miljoen. 
 
 De opbrengsten afkomstig uit de gereguleerde activiteiten, namelijk het vervoer en de 

opslag van aardgas en de terminallingdiensten voor vloeibaar aardgas in België, bedragen 
€ 595,4 miljoen, wat een daling betekent van € 86 miljoen tegenover vorig jaar. Deze 
evolutie vindt zijn oorsprong enerzijds in de afwikkeling van het dossier Distrigas & C° die 
de bedrijfsopbrengsten van 2011 gunstig hadden beïnvloed en anderzijds in de dalende 
OLO’s tijdens het jaar 2012. Hoewel de onderschreven capaciteit door de klanten hoger 
ligt dan vorig jaar werd het gereguleerde toegestane omzetcijfer (revenue cap) verlaagd 
door de impact van de OLO op de tarifaire afrekeningen. 
 
De groep wenst te benadrukken dat de tarieven die worden toegepast door Fluxys 
Belgium tot de meest competitieve van Europa behoren. 
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 De opbrengsten afkomstig uit niet-gereguleerde activiteiten bedragen € 30,9 miljoen, wat 
een stijging van € 2,5 miljoen betekent tegenover vorig jaar. 

 
De overige exploitatiebaten registreren de verzekeringstussenkomsten ter dekking van een 
deel van de vergoedingen gestort aan de slachtoffers van het ongeval van Ghislenghien. 
 
Winst van het boekjaar. Het geconsolideerde nettoresultaat van het boekjaar bedraagt € 
88,8 miljoen, wat een daling van € 33,3 miljoen betekent ten opzichte van het resultaat van 
2011. Het nettoresultaat van de gereguleerde activiteiten wordt in hoofdzaak bepaald door 
het geïnvesteerde eigen vermogen, de financiële structuur en de interestvoeten (OLO): 
 De uitkering van € 421,6 miljoen beschikbare reserves in 2012 doet het eigen vermogen 

dalen en vertaalt zich meteen in een vermindering van het operationeel resultaat met  
€ 5,6 miljoen. Het rendement verkregen op het overgebleven eigen vermogen 
daarentegen is verhoogd dankzij de verbetering van de financiële structuur die nu meer in 
lijn ligt van het regulatoir kader. 

 De interestvoeten die als referentie worden gebruikt voor de berekening van het 
toegelaten rendement op de gereguleerde activa zijn de lineaire obligaties op 10 jaar 
uitgegeven door de Belgische staat. Die interestvoeten kennen dit jaar een historisch laag 
niveau. Ter vergelijking: de gemiddelde OLO-rente op 10 jaar bedroeg de afgelopen 5 
jaar 4%, terwijl het gemiddelde in 2012 iets lager dan 3% lag. Het gevolg is een daling 
met € 23,7 miljoen van het gereguleerde nettoresultaat. 

 

2.3. Samenvatting van de geconsolideerde balans (in duizenden €) 

 
Activa (in duizenden €) 31-12-2012 31-12-2011 
I. Vaste activa 2.492.625 2.610.631 

Materiële vaste activa 2.416.548 2.528.848 
Immateriële vaste activa 17.024 15.263 
Overige financiële vaste activa 3.962 42 
Vorderingen uit financiële lease 22.850 25.303 
Leningen en vorderingen 32.241 41.175 

II. Vlottende activa 484.598 617.872 
Voorraden 51.208 43.335 
Overige financiële vlottende activa 0 25.600 
Vorderingen uit financiële lease 2.453 2.067 
Belastingvorderingen 1.064 2.673 
Handels- en overige vorderingen 50.515 90.784 
Geldbeleggingen’ 48.541 41.984 
Geldmiddelen en kasequivalenten 213.480 405.622 
Overige vlottende activa 5.154 5.807 
Activa bestemd voor verkoop 112.183 0 

Totaal der activa 2.977.223 3.228.503 
 
Vaste activa. De daling in de materiële vaste activa vloeit voornamelijk voort uit de 
herclassificatie van de activa van Fluxys & Co naar de rubriek ‘Activa bestemd voor verkoop’ 
(€ 79,3 miljoen). Daarenboven liggen de investeringen die in 2012 werden gerealiseerd  
(€ 106,4 miljoen) lager dan de afschrijvingen (€ 133,9 miljoen). Die investeringen hebben 
voornamelijk betrekking op de compressiestations (€ 27,9 miljoen), de aanleg van 
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vervoersleidingen (€ 27,6 miljoen), de uitbreiding van de opslagcapaciteit in Loenhout  
(€ 10,6 miljoen) alsook de verdere bouw van de Open Rack Vaporizer (€ 11,4 miljoen) op de 
LNG-terminal in Zeebrugge. 
 
Vlottende activa. De overige financiële vlottende activa betroffen Fluxys & Co en werden 
zoals eerder besproken overgeboekt naar de rubriek ‘Activa bestemd voor verkoop’. De 
daling van de overige vorderingen vloeit voort uit het feit dat een beroep werd gedaan op de 
waarborg van de aandeelhouders als gevolg van de definitieve waardebepaling van de grens-
tot-grensvervoersactiviteit van Distrigas & C° (€ 68 miljoen), zoals meegedeeld bij de 
jaarresultaten 2011. Die daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van de 
openstaande handelsvorderingen als gevolg van de invoering van het nieuwe 
vervoerscontract. 
 
De geldbeleggingen, geldmiddelen en kasequivalenten dalen in totaal met € 185,6 miljoen, 
voornamelijk ingevolge de uitkering van reserves en de gerealiseerde investeringen. 
 
Passiva (in duizenden €) 31-12-2012 31-12-2011 
I. Eigen vermogen 828.062 1.362.816 

Eigen vermogen toerekenbaar aan 
aandeelhouders van de moedermaatschappij 828.062 1.362.815 

Maatschappelijk kapitaal en agio 60.310 60.310 
Reserves en niet uitgekeerd resultaat 767.752 1.302.505 

Minderheidsbelangen 0 1 
II. Langlopende verplichtingen 1.869.401 1.540.656 

Rentedragende verplichtingen 1.458.093 1.058.341 
Voorzieningen 6.884 24.423 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 47.686 54.443 
Overige langlopende financiële verplichtingen 990 0 
Uitgestelde belastingverplichtingen 355.748 403.449 

III. Kortlopende verplichtingen 279.760 325.031 
Rentedragende verplichtingen 91.129 148.903 
Voorzieningen 17.869 14.008 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 3.341 3.715 
Overige kortlopende financiële verplichtingen 0 1.989 
Belastingverplichtingen 49.388 53.264 
Kortlopende handels- en overige schulden 73.912 100.740 
Overige kortlopende verplichtingen 2.221 2.412 
Verplichtingen verbonden met activa bestemd 
voor verkoop 41.900 0 

Totaal van het eigen vermogen en de 
verplichtingen 

2.977.223 3.228.503 

 
Eigen vermogen. (zie tabel hieronder “Mutatieoverzicht van het eigen vermogen”) 
 
Verplichtingen. De stijging van de langlopende rentedragende verplichtingen vloeit 
hoofdzakelijk voort uit de uitgifte van de obligatielening in april (€ 350 miljoen). Hierdoor 
diende het kortlopend schuldpapier niet te worden verlengd, wat aan de basis ligt van de 
daling van de kortlopende rentedragende verplichtingen. 
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De uitgestelde belastingverplichtingen worden beïnvloed door de overdracht naar de 
verplichtingen verbonden met activa bestemd voor verkoop van het deel aangaande Fluxys & 
Co (€ 36,1 miljoen). 
 

2.4. Mutatieoverzicht van het eigen vermogen (in duizenden €) 

 

 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan de 

aandeelhouders  
van de 

moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal 
eigen 

vermogen 

EINDSALDO OP 31-12-2011  1.362.815 1 1.362.816 
1. Totaalresultaat van de periode 89.188 0 89.188 
2. Uitgekeerde dividenden -623.941 -1 -623.942 
EINDSALDO OP 31-12-2012 828.062 0 828.062 

 
Op 31-12-2012 bedraagt het eigen vermogen € 828,1 miljoen. De daling met € 534,8 
miljoen ten opzichte van het vorige boekjaar is het gevolg van de in 2012 uitgekeerde 
dividenden (€ -623,9 miljoen, uitkering van de reserves inbegrepen) die hoger ligt dan het 
totaalresultaat van de periode (€ +89,2 miljoen). De vermindering van het eigen vermogen 
brengt de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen beter in lijn met de verhouding die 
het Belgisch regulatoir kader naar voor schuift en heeft een gunstig effect op het rendement 
op eigen vermogen dat met meer dan 25 basispunten (bruto) toeneemt. 
 

2.5. Samenvattende tabel van de kasstromen (in duizenden €) 

 
 31-12-2012 31-12-2011 
Geldmiddelen bij het begin van de periode* 447.606 577.765 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 249.370 298.782 
Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -112.399 -209.937 
Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -322.556 -219.004 

Nettowijziging van de geldmiddelen -185.585 -130.159 
Geldmiddelen bij het einde van de periode* 262.021 447.606 

 
 
(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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3. Fluxys Belgium NV – resultaten 2012 (volgens Belgische 
normen): voorstel van resultaatverwerking 

 
Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt € 72,6 miljoen tegenover € 157,2 
miljoen in 2011, waarin een niet-recurrent dividend was begrepen van € 66,2 miljoen door 
uitkering van beschikbare reserves van Fluxys LNG aan Fluxys Belgium.  
 
Het nettoresultaat in 2012 daalt tegenover 2011 – uitgezonderd de bovenvermelde 
eenmalige factor - hoofdzakelijk als gevolg van de uitkering van beschikbare reserves door 
Fluxys Belgium in 2012 en door historisch lage interestvoeten (OLO), die het gereguleerd 
rendement nadelig hebben beïnvloed. Daarnaast hebben ook de netto vergoedingen gestort 
aan de slachtoffers van het ongeval in Ghislenghien een impact op het resultaat in 2012. 
 
Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen voorziet Fluxys Belgium om jaarlijks 
het nettoresultaat voor 100% uit te keren, verhoogd met de reserves die vrijkomen aan het 
ritme van de afschrijving op de herwaarderingsmeerwaarde.  
 
Gelet op een overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 47,8 miljoen en een 
onttrekking aan de reserves van € 42,1 miljoen zal de raad van bestuur de algemene 
vergadering voorstellen het resultaat als volgt te verwerken:  
 € 112,4 miljoen als dividenduitkering, 
 € 3,3 miljoen als onbeschikbare reserves, 
 € 46,8 miljoen als over te dragen winst. 
 
Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard zal het totale brutodividend per 
aandeel € 1,60 bedragen voor het boekjaar 2012 (€ 1,20 netto). Dat bedrag zal betaalbaar 
worden gesteld vanaf 22 mei 2013. 
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4. Activiteiten en diensten 

4.1 Invoering entry/exit-marktmodel en ZTP-handelspunt 

 
Nieuw entry/exit-marktmodel succesvol gelanceerd. Dankzij een intense en 
vruchtbare samenwerking met de federale energieregulator CREG, de netgebruikers en de 
aangesloten grootverbruikers heeft Fluxys Belgium met succes zijn entry/exit-marktmodel op 
1 oktober 2012 gelanceerd, zoals gepland. Het model ligt volledig in de lijn van de blauwdruk 
die de Europese unie voor ogen heeft voor de geïntegreerde Europese aardgasmarkt: een 
geheel van optimaal geïnterconnecteerde vervoersnetten dat leveranciers en producenten via 
flexibele entry/exit-systemen kunnen gebruiken en liquide gashandelsplaatsen waartussen ze 
aardgas kunnen doen stromen. In Noordwest-Europa heeft die blauwdruk in de praktijk al 
stevig vorm gekregen. De prijzen op de verschillende gashandelsplaatsen tonen immers een 
grote convergentie: als de prijs op een gashandelsplaats voldoende stijgt, dan stroomt er 
vanuit de andere markten aardgas naartoe totdat de prijsverschillen weer op het niveau 
komen te liggen van de transportkost tussen de markten. 
 
ZTP: nieuw centraal handelspunt met Belgische prijsindex. Parallel met het nieuwe 
entry/exit-marktmodel riep Fluxys Belgium ook het nieuwe centrale handelspunt ZTP in het 
leven. Iedere kubieke meter aardgas die in het Belgische net binnenkomt, is in de nieuwe 
aanpak automatisch beschikbaar op ZTP. In de zone Zeebrugge blijft Zeebrugge Beach als 
punt voor bilaterale gashandel een belangrijke liquide markt op het continent. Op Zeebrugge 
Beach en ZTP samen werd in 2012 een totaalvolume verhandeld van 752 TWh. Tijdens de 
eerste drie maanden na de opstart van ZTP lagen de dagelijks verhandelde volumes 
gemiddeld op 100 GWh, een bescheiden maar veelbelovend volume.  
 

4.2 Vervoer: meer capaciteit verkocht, minder vervoerd 

 
In 2012 tekende Fluxys Belgium een stijging op van de verkochte vervoerscapaciteit door 
een actieve commercialisering van nieuwe kortetermijnproducten. De vervoerde volumes 
daarentegen daalden. Die daling heeft geen effect op de omzet van 2012, omdat de 
geboekte capaciteiten niet beïnvloed worden door de evolutie van de gasstromen en dankzij 
de nieuwe korte termijn vervoersproducten die Fluxys Belgium aan de markt heeft 
aangeboden in 2012. 
 
Verbruik op de Belgische markt. Bij de vervoerde energie voor verbruik op de Belgische 
markt is de stijging van het verbruik bij de distributienetbeheerders voornamelijk toe te 
schrijven aan een hoger verbruik in de erg koude periodes in februari en december 2012. De 
scherpe daling in het verbruik van de elektriciteitscentrales is vooral toe te schrijven aan het 
gecombineerd effect van de lage prijs voor steenkool, de bodemprijs voor CO2-
emissierechten en de negatieve spark spread voor aardgas die de stroomproductie met 
steenkool in Europa in het voordeel brengen. Tegelijkertijd steeg ook het aandeel van 
hernieuwbare energie in de energiemix en werd meer elektriciteit ingevoerd. 
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Vervoerde volumes voor het buitenland. De daling in 2012 van de netto vervoerde 
volumes naar het buitenland is een resultaat van verschillende elementen: 
 de impact van de huidige economische crisis op het aardgasverbruik in Europa, 
 de negatieve spark spread in de elektriciteitsproductie op aardgas die uiteraard ook speelt 

in de buurlanden, 
 de prijsconvergentie tussen de spotmarkten in Noord-Europa door de hogere liquiditeit op 

die markten. Die prijsconvergentie vertaalt zich in een daling van de vervoersbehoeften 
tussen de spotmarkten. 

 
 

4.3 Ontwikkeling Zeebrugge tot hub voor kleinschalig LNG-gebruik 

 
Tweede steiger: nieuwe langetermijncapaciteit geboekt. Nieuwe terminalgebruikers 
hebben op de terminal voor LNG in Zeebrugge capaciteit geboekt om meer dan 200 kleine 
schepen te laden. Dat zal kunnen gebeuren aan de tweede steiger die in aanbouw is en 
waaraan vanaf 2015 LNG-schepen van klein tot groot kunnen aanmeren. Daarmee zet de 
terminal, na het commercialiseren van truck loadings, een nieuwe stap in zijn ontwikkeling 
tot hub voor kleinschalig LNG-gebruik.  
 
Truck loading kent succes. Sinds juni 2010 kunnen naast schepen ook tankwagens op de 
LNG-terminal Zeebrugge terecht om er LNG te laden. In 2012 werden in totaal 316 ladingen 
uitgevoerd, een sterk stijgend aantal. Het LNG was voornamelijk bestemd voor Groot-
Brittanië, Nederland, Duitsland en Polen waar de markt voor LNG als brandstof in de 
transportsector sterk in ontwikkeling is.  
 
Laaddiensten bijzonder succesvol. In 2012 werden 46 LNG-schepen gelost, tegenover 70 
in 2011. Aangezien de volledige capaciteit op de terminal op lange termijn is gecontracteerd, 
heeft het effectief aantal losbeurten geen invloed op de financiële resultaten van de groep. 
De hoge LNG-prijzen in Azië deed de vraag naar laaddiensten in 2012 behoorlijk stijgen: in 
2012 kwamen 25 schepen LNG laden, tegenover 10 het jaar daarvoor, goed voor 1,3 miljoen 
ton LNG.  
 
 

4.4 Capaciteitsaanbod opslag aangepast aan behoefte van de markt 

 
De gasopslag Loenhout ondervindt voor de jaarcontracten bijzonder harde concurrentie door 
een toenemend aanbod van opslag in Europa en andere flexibiliteitsbronnen zoals de 
gashandelsplaatsen die in de huidige marktcontext een kleiner prijsverschil noteren tussen 
winter en zomer dan de kost voor fysieke opslag. Om op de marktvraag in te spelen heeft 
Fluxys Belgium de wijzigingen in de Gaswet over opslag aangegrepen om een substantieel 
aandeel capaciteit van Opslag Loenhout via contracten op langere termijn te 
commercialiseren. Bij de verkoop van nieuwe contracten eind 2012 was er opnieuw 
onvoldoende vraag voor jaarcontracten in 2013. Daarom is begin dit jaar een 
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gedifferentieerd dienstenpakket uitgewerkt om nauwer te kunnen inspelen op de actuele 
marktbehoefte. 
 
 

4.5 Fluxys Belgium geeft mee vorm aan Europees capaciteitsplatform 

 
Een belangrijke stap in de richting van een geïntegreerde Europese gasmarkt was de 
ontwikkeling van het gezamenlijke capaciteitsplatform Prisma. Negentien netbeheerders uit 
Nederland, Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Italië, waaronder Fluxys 
Belgium en zusterbedrijf Fluxys TENP, verenigen hun gezamenlijke ervaring op het gebied 
van gasvervoer en capaciteitsplatformen. Fluxys Belgium zal in een eerste fase via Prisma 
grensoverschrijdende day ahead-capaciteitsproducten aanbieden met de netbeheerders uit 
de buurlanden. 
 
 

4.6 Nieuwe tarieven goedgekeurd door de CREG 

 
In 2012 heeft de CREG een aangepast tariefvoorstel voor vervoersdiensten en een vernieuwd 
tariefvoorstel voor LNG-terminallingdiensten goedgekeurd. Op die manier kan Fluxys Belgium 
de prijszetting van de vervoersdiensten competitief houden: op 1 oktober daalden de 
vervoerstarieven met ongeveer 6%. Voor LNG werd een specifiek tarief ingevoerd op maat 
van de marktvraag voor kleine schepen om LNG te komen laden in Zeebrugge. 
 
 

5. Investeringen 
 
2012: € 106 miljoen investeringen in infrastructuur in België. De laatste 5 jaar 
realiseerde Fluxys Belgium een belangrijk investeringsprogramma van in totaal bijna € 1,2 
miljard. In 2012 investeerde Fluxys Belgium voor een bedrag van € 106 miljoen in 
infrastructuurprojecten in België. Van het totale investeringsbedrag ging 72,7% naar 
projecten voor vervoer, 11,3% naar opslagprojecten en 16,0% naar projecten voor LNG-
terminalling. 
 
Groen licht voor verbinding Duinkerke-Zeebrugge. Fluxys Belgium en de Franse 
vervoersnetbeheerder GRTgaz hebben beslist om drie infrastructuren met elkaar te 
verbinden: de LNG-terminal in Duinkerke als nieuw ingangspunt voor Europa, het net van 
GRTgaz en het Fluxys-net. GRTgaz bouwt een leiding van de LNG-terminal in Duinkerke tot 
aan de Frans-Belgische grens en Fluxys Belgium bouwt in Alveringem een nieuw 
interconnectiepunt en legt een leiding aan tussen Alveringem en Maldegem. Die bijkomende 
infrastructuur vertegenwoordigt een investering van € 150 miljoen voor Fluxys Belgium. 
Beide vervoersnetbeheerders werken samen om de nieuwe capaciteit eind 2015 
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gebruiksklaar te hebben, gelijktijdig met de ingebruikneming van de LNG-terminal in 
Duinkerke. 
  
Het leidingproject Duinkerke – Zeebrugge is een primeur in Europa: Fluxys Belgium zal als 
eerste vervoersnetbeheerder in Europa via één enkel contract grensoverschrijdende 
capaciteit aanbieden.  
 
Tweede aanlegsteiger op LNG-terminal in Zeebrugge. Op de LNG-terminal is een 
tweede aanlegsteiger in aanbouw voor zowel het laden als lossen van LNG-schepen. Aan de 
steiger zullen schepen kunnen aanmeren met een capaciteit van 2.000 tot 217.000 kubieke 
meter LNG. Op die manier zullen zowel de kleinste als de grootste LNG-schepen in 
Zeebrugge kunnen worden ontvangen. Nadat MBZ, het Havenbestuur van Zeebrugge, de 
onderwaterstructuur heeft afgewerkt, start Fluxys LNG met de bouw van de bovenstructuur. 
De steiger zal in 2015 in gebruik worden genomen. 
 
 

6. Project voor gasvervoer tussen Italië en het Verenigd 
Koninkrijk 

 
Eind december 2012 lanceerden zusterbedrijven Fluxys TENP en FluxSwiss, in samenwerking 
met Fluxys Belgium en de Italiaanse vervoersnetbeheerer Snam Rete Gas, een 
gecoördineerd marktproces om geïnteresseerde netgebruikers de mogelijkheid te geven 
gasvervoerscapaciteit op lange termijn te boeken vanaf het Italiaanse handelspunt PSV via 
Zwitserland naar de Duitse handelspunten NCG en Gaspool en/of het ZTP-handelspunt in 
België. Door vervoerscapaciteit in omgekeerde richting te creëren van Italië via Zwitserland 
naar Duitsland en België zal de bevoorradingszekerheid versterken. Het zal ook de 
marktliquiditeit vergroten doordat de gashandelsplaatsen in Italië, Duitsland, België en het 
Verenigd Koninkrijk beter met elkaar worden verbonden. 
 
 

7. Ghislenghien: definitieve vergoeding van de slachtoffers 
 
Fluxys Belgium is van mening dat slachtoffers van een ongeval zoals dat van Ghislenghien zo 
snel mogelijk moeten worden vergoed en dat het uitblijven ervan tot na de afronding van de 
gerechtelijke procedures het leed nodeloos verzwaart. Daarom heeft Fluxys Belgium zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en los van de gerechtelijke procedures en 
de uitkomst ervan een regeling met de verzekeraars uitgewerkt voor de definitieve 
vergoeding van de slachtoffers. Het gaat om vergoedingen van in totaal meer dan € 30 
miljoen.  
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8. Financiële vooruitzichten 2013 
 
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 geïnvesteerde eigen vermogen als gevolg van de uitkering van 
reserves in 2012 vertaalt zich in een daling van de opbrengsten erop. Tegelijk is de 
rentabiliteit van het overgebleven eigen vermogen verhoogd doordat de financiële structuur 
evolueert naar een evenwicht meer in lijn met het regulatoir kader. Wat de interestvoeten 
betreft, laat de huidige volatiliteit op de financiële markten niet toe duidelijke vooruitzichten 
in positieve of negatieve zin naar voren te schuiven. 
 
 

9. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTPERSONEN 
 
Financiële en boekhoudkundige gegevens 
José Ghekière 
Tel.: +32 2 282 73 39 
Fax: +32 2 282 75 83 
E-mail: jose.ghekiere@fluxys.com 

 
Pers 
Rudy Van Beurden 
Tel.: +32 2 282 72 30 
Fax: +32 2 282 79 43 
E-mail: rudy.vanbeurden@fluxys.com  

 
Andere talen: dit persbericht is eveneens beschikbaar in het Frans en Engels op de website 
van Fluxys Belgium: www.fluxys.com/belgium.  


