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 Dalende interestvoeten wegen op toegelaten rendement en dus op 

nettoresultaat  
 Nettodividend van € 0,99 per aandeel 
 Voor €101 miljoen investeringen in infrastructuur gerealiseerd in 2013 
 Markt voor aardgas als brandstof voor vervoer trekt aan 
 Piek in verkoop kortetermijn-vervoerscapaciteit en ook stijging in 

vervoerde volumes 
 Hoge gebruiksgraad op LNG-terminal in Zeebrugge 
 Marktvraag opslag momenteel sterk onder druk 
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1. Markante feiten 
 
Klanten tevreden over deugdelijkheid en flexibiliteit entry/exit-systeem. De 
flexibiliteit in het gebruik van capaciteit is voor de klanten een grote troef en de 
deugdelijkheid van de informaticasystemen met onder meer ieder uur geactualiseerde 
balanceringsgegevens wordt bijzonder geapprecieerd. Ook de marktgebaseerde 
netbalancering komt volledig tegemoet aan de verwachtingen en de grote beschikbaarheid 
en ontvankelijkheid van de commerciële ploegen werd erg gewaardeerd. 
 
Verkoop kortetermijn-vervoerscapaciteit piekt. Dankzij de flexibiliteit van het nieuwe 
entry/exit-systeem kunnen klanten op een bijzonder wendbare manier capaciteit in het 
Belgische net gebruiken als omliggende landen met onverwachte piekvraag komen te zitten. 
Zo verkocht Fluxys Belgium in maart 2013 recordhoeveelheden kortetermijncapaciteit om 
aardgas te vervoeren naar het Verenigd Koninkrijk dat op dat moment met een tekort 
kampte. Eind mei, begin juni was er dan weer grote vraag naar kortetermijncapaciteit 
richting Duitsland. 
 
Verdere liquiditeitsgroei op ZTP en Zeebrugge Beach. De gunstige liquiditeitsgroei op 
ZTP en Zeebrugge Beach maakt van 2013 het jaar met de hoogste verhandelde 
hoeveelheden op de gashandelsplaatsen in België. Hoewel de volumes op ZTP bescheiden 
zijn in vergelijking met naburige gashandelsplaatsen, zien we de interesse van de markt 
gestaag verdiepen en het potentieel van ZTP wordt bevestigd door het groeiende aantal 
producenten, traders en verbruikers die op de handelsplaats actief is. 
 
Markt voor aardgas als brandstof voor vervoer in volle ontwikkeling. Met een 
emissieprofiel dat op alle vlakken beter is dan andere fossiele brandstoffen heeft aardgas een 
veelbelovende toekomst als brandstof voor vervoer en alles wijst erop dat de markt definitief 
aantrekt. Zo was er op het Brusselse autosalon begin 2014 grote interesse voor wagens op 
aardgas en op de LNG-terminal in Zeebrugge kwam een recordaantal tankwagens ladingen 
ophalen om onder meer tankstations te bevoorraden voor vrachtwagens die op LNG rijden of 
om industriële sites tot in Spanje, Duitsland en Polen toe te bevorraden met aardgas. 
 
Stromen uit Frankrijk: project Duinkerke-Zeebrugge krijgt vorm. Fluxys Belgium en 
de Franse vervoersnetbeheerder GRTgaz werken aan nieuwe capaciteit om de LNG-terminal 
van Duinkerke te verbinden met de zone Zeebrugge. Daarmee zal voor het eerst aardgas 
fysiek van Frankrijk naar België kunnen stromen. GRTgaz zal een leiding aanleggen tot aan 
de Frans-Belgische grens en Fluxys Belgium zal in Alveringem een nieuw interconnectiepunt 
bouwen en vanaf daar een leiding aanleggen tot in Maldegem. Die leiding maakt aansluiting 
op de oost-west-vervoersas doorheen België en op die manier kunnen netgebruikers hun gas 
verder brengen naar de Europese markten. Op 28 februari 2014 heeft de Vlaamse regering 
definitief het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de leiding tussen Alveringem en 
Maldegem vastgelegd. De planning is om alle vergunningsprocedures succesvol te beëindigen 
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tegen het einde van 2014, zodat de aanleg kan starten in de lente van 2015 om 
gebruiksklaar te zijn gelijktijdig met de opstart van de LNG-terminal in Duinkerke. 
 
Stromen vanuit Italië: nieuwe marktconsultatie in de zomer van 2014. Fluxys 
Belgium, FluxSwiss, Fluxys TENP en de Italiaanse netwerkbeheerder Snam Rete Gas zetten 
samen hun schouders onder een project om vervoersdiensten aan te bieden van Italië, over 
Zwiterserland, naar Frankrijk, Duitsland en België. Vandaag kan op die as aardgas alleen van 
noord naar zuid stromen. Door vervoerscapaciteit in omgekeerde richting te creëren, zal de 
bronnendiversiteit verhogen omdat op die manier voor Noordwest-Europa bijkomende 
aanvoermogelijkheden worden gecreëerd vanuit Italië. Het zal ook de marktliquiditeit 
vergroten doordat de gashandelsplaatsen in Italië, Duitsland, België en het Verenigd 
Koninkrijk volledig met elkaar worden verbonden. Hoewel de markt tijdens een eerste 
consultatie sterke interesse liet blijken, werd het proces bevroren omdat er onzekerheden 
waren over onder meer de impact in Duitsland van geodoriseerd gas uit het Franse net. De 
opzet bestaat erin om in de zomer van 2014 opnieuw een marktconsultatie te houden. 
 
Historisch lage interestvoeten wegen op nettoresultaat. Het operationeel resultaat van 
de gereguleerde activiteiten (vervoer, opslag en LNG-terminalling) wordt voornamelijk 
bepaald op basis van het geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële structuur en de 
interestvoeten (Lineaire Obligaties op tien jaar, uitgegeven door de Belgische Staat). Die 
interestvoeten zitten de jongste twee jaren in een dalende trend: de gemiddelde rentevoet 
voor 2013 bedroeg 2,43%, een stuk lager nog dan de gemiddelde rentevoet voor 2012 
(2,98%). Het feit dat de OLO’s zo laag waren in 2013 heeft een negatief effect van € 8,4 
miljoen op het nettoresultaat. 
 
€ 101 miljoen investeringen. In 2013 investeerde Fluxys Belgium € 101 miljoen, met als 
grootste projecten de vervanging van de leiding tussen Ben-Ahin en Bras door een leiding 
met een grotere diameter (die in gebruik is genomen in september 2013) en de bouw van 
een tweede aanlegsteiger op de LNG-terminal in Zeebrugge (waarvan de werken op schema 
zitten). 
 
In de periode 2009-2013 investeerde de onderneming € 1 miljard in zijn infrastructuur om 
de rol van België als internationale draaischijf verder te ontwikkelen, de 
bevoorradingszekerheid van het land te versterken en de basis voor de verdere verbetering 
van de marktliquiditeit te leggen. De jaren 2010 en 2011 waren in dat opzicht recordhouders 
en nu keert de onderneming weer naar een normaal investeringspeil. 
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2. Groep Fluxys Belgium – resultaten 2013 (in IFRS) 
 
Algemene evolutie van het resultaat. De meerderheid van de activiteiten van de Fluxys 
Belgium groep is gereguleerd. Hun resultaat wordt voornamelijk bepaald op basis van het 
geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële structuur en de interestvoeten. 
 
Vermindering van het geïnvesteerd eigen vermogen en aanpassing van de 
financiële structuur. De uitkering van de beschikbare reserves van Fluxys Belgium, 
doorgevoerd op 15 mei 2012 voor een bedrag van 421,6 M€, heeft de vennootschap 
toegelaten de financiële structuur meer in lijn te laten evolueren met het gereguleerd 
Belgisch kader (1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen). 
 
De daling van het eigen vermogen door deze uitkering heeft automatisch een daling van het 
netto toegestaan resultaat van 6,3 M€ tegenover 2012 tot gevolg. Als deze uitkering van 
reserves niet had plaatsgevonden zou het nettoresultaat van 2013 hoger geweest zijn maar 
het gemiddelde rendement op het eigen vermogen zou lager geweest zijn. 
 
Verkoop van de vennootschap Fluxys & Co. Fluxys Belgium heeft de verkoopoptie gelicht 
die zij had ten opzichte van GDF SUEZ. De vennootschap Fluxys & Co werd zodoende op  
18 januari 2013 verkocht voor een bedrag van 70 miljoen €. De bijdrage van deze 
vennootschap in het nettoresultaat van 2012 bedroeg 3,6 miljoen €. 
 
Boekhoudkundige aanpassing met retroactief effect: herwerking op basis van IAS 
19 met betrekking tot personeelsbeloningen. Het in voege treden op 1 januari 2013 van 
de amendementen op IAS 19 (IAS 19R) maakt een correctie met retroactief effect van de 
financiële staten van de groep noodzakelijk. De impact van deze herwerking blijft 
voornamelijk beperkt tot het in lijn brengen van het verwachte rendementspercentage op de 
dekkingsactiva met de verdisconteringsvoet gebruikt voor het bepalen van de actuariële 
schuld. Die herwerking leidt tot een daling van het financieel resultaat van 2012 met 600 k€ 
en bijgevolg van het nettoresultaat met 396 k€. Op balansniveau valt enkel een transfer 
tussen rubrieken van het eigen vermogen op te merken. 
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2.1. Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 

 
In duizenden € 31-12-2013 31-12-2012 

herwerkt 
Bedrijfsopbrengsten 620.074 626.306 
Overige exploitatiebaten 21.380 26.744 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen -71.030 -44.365 
Diensten en diverse goederen -155.977 -168.609 
Personeelskosten -125.341 -125.368 
Andere exploitatielasten -9.882 -7.720 
Afschrijvingen -142.220 -142.830 
Voorzieningen 19.732 23.395 
Bijzondere waardeverminderingen -1.535 -811 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 155.201 186.742 
Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten 1.146 3.400 
Financiële opbrengsten 2.385 5.819 
Financieringskosten -53.326 -55.822 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
na financieel nettoresultaat 

 
105.406 140.139 

Winstbelastingen -36.788 -51.694 
Winst (verlies) van het boekjaar 68.618 88.445 

  
 

Gedeelte Fluxys Belgium 68.618 88.445 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 0 

  
 

Gewone nettowinst (verlies) per aandeel toerekenbaar aan 
de aandeelhouders van de moedermaatschappij in € 

0,9766 1,2588 

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

0,9766 1,2588 
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2.2. Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 

 
In duizenden € 31-12-2013 31-12-2012 

herwerkt 
Winst (verlies) van de periode 68.618 88.445 
Elementen die in de toekomst niet geherklasseerd 
zullen worden naar de winst- en verliesrekening  

 

Actuariële verschillen m.b.t. personeelsbeloningen 9.989 1.126 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat 

-3.395 
-383 

Andere componenten van het totaalresultaat 6.594 743 
Totaalresultaat van de periode 75.212 89.188 
Gedeelte Fluxys Belgium 75.212 89.188 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 0 

 
 
Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten voor boekjaar 2013 bedragen 620,1 miljoen 
€, tegenover 626,3 miljoen € voor boekjaar 2012, ofwel een daling van 6,2 miljoen €. 
 
- De opbrengsten afkomstig van de gereguleerde activiteiten, t.t.z. het vervoer en de 

opslag van aardgas en de terminalling-diensten voor LNG in België, bedragen 602,5 
miljoen €, wat een stijging is van 7,1 miljoen € t.o.v. het voorgaande boekjaar.  
Dat laatste valt te verklaren door het effect van een stijging in de verkoop van gas dat 
nodig is voor het in evenwicht houden van het net enerzijds, gecompenseerd door de 
negatieve impact op de gereguleerde omzet van de dalende trend van de notering van de 
lineaire obligaties (OLO) anderzijds.  
Dankzij de commerciële inspanningen met het oog op het verkopen van grens-tot-grens-
capaciteit op korte termijn vertonen de inkomsten van de verkochte capaciteiten slechts 
een beperkte daling. 
De groep wil benadrukken dat de tarieven die door de groep Fluxys Belgium toegepast 
worden, tot de meest concurrentiële tarieven in Europa behoren. 

 
- De opbrengsten afkomstig van niet gereguleerde activiteiten bedragen 17,6 miljoen €, 

wat een daling is van 13,3 miljoen € in vergelijking met vorig jaar. De opbrengsten 
afkomstig van het aandeel van de groep in vervoer per LNG schip, dat uit de 
consolidatiekring verdwenen is in 2013, bedroeg 11.322 k€ in 2012. De nieuwe tarieven 
die horen bij de verlenging van een contract voor het ter beschikking stellen van 
installaties verklaren de evolutie van het saldo van die inkomsten. 

 
De overige bedrijfsopbrengsten omvatten de interventies ontvangen van de 
verzekeringen, als dekking van een deel van de uitbetaalde schadevergoedingen aan de 
slachtoffers van het ongeval in Gellingen en dit voor een bedrag dat in 2012 hoger was dan 
in 2013.  
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Winst van het boekjaar. Het geconsolideerde nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 
68,6 miljoen €, een daling van 19,8 miljoen € in vergelijking met wat er in 2012 werd 
opgetekend. 
 
Het nettoresultaat van de gereguleerde activiteiten wordt in hoofdzaak bepaald door het 
geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële structuur en de interestvoeten (OLO).  
 
De volgende elementen verklaren de evolutie van het resultaat: 
- De interestvoeten die als referentie worden gebruikt voor de berekening van het 

toegestaan rendement op de gereguleerde activa zijn de lineaire obligaties op 10 jaar, 
uitgegeven door de Belgische Staat. Die interestvoeten hebben in de afgelopen twee jaar 
een historisch laagtepunt gekend. Het gemiddelde van de noteringen bedraagt in 2013 
2,43% in vergelijking met een gemiddelde van 2,98% in 2012. Het gevolg is een daling 
met 8,4 miljoen € van het door het regulatoir kader toegestane nettoresultaat, alle 
overige elementen ongewijzigd. 

- De uitkering van de beschikbare reserves door Fluxys Belgium, doorgevoerd op 15 mei 
2012 voor een bedrag van 421,6 M€, heeft haar toegelaten de financiële structuur meer 
in lijn te laten evolueren met het gereguleerd Belgisch kader (1/3 eigen vermogen en 2/3 
vreemd vermogen). De daling van het eigen vermogen door deze uitkering heeft 
automatisch een daling van het toegestane nettoresultaat van 6,3 M€ tegenover 2012 tot 
gevolg. Als deze uitkering van reserves niet had plaatsgevonden zou het nettoresultaat 
van 2013 hoger geweest zijn maar het rendement op het eigen vermogen zou lager 
geweest zijn. 

- De afsluiting van de tarifaire afrekeningen van de voorgaande boekjaren weegt op het 
nettoresultaat voor een aanvullend bedrag van 2,2 miljoen € in vergelijking met het 
voorgaande boekjaar. 

- Ook werd de vennootschap Fluxys & Co op 18 januari 2013 verkocht voor een bedrag van 
70 miljoen €. De bijdrage van deze vennootschap in het nettoresultaat van 2012 bedroeg 
3,6 miljoen €. 
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2.3. Geconsolideerde verkorte balans  

 
In duizenden € 31-12-2013 31-12-2012 

herwerkt 
I. Vaste activa 2.449.788 2.492.625 

Materiële vaste activa 2.377.315 2.416.548 
Immateriële vaste activa 16.174 17.024 
Overige financiële vaste activa 115 3.962 
Vorderingen uit financiële lease 19.975 22.850 
Leningen en vorderingen 18.098 32.241 
Overige vaste activa 18.111 0 

II. Vlottende activa 408.467 484.598 
Voorraden 46.741 51.208 
Vorderingen uit financiële lease 2.874 2.453 
Belastingvorderingen 1.064 1.064 
Handels- en overige vorderingen 66.303 50.515 
Geldbeleggingen 143.738 48.541 
Geldmiddelen en kasequivalenten 130.758 213.480 
Overige vlottende activa 16.989 5.154 
Activa bestemd voor verkoop 0 112.183 

Totaal der activa 2.858.255 2.977.223 
 
 
Vaste activa. De investeringen gerealiseerd in 2013 (100,7 M€), liggen lager dan de 
afschrijvingen over het jaar (133,9 M€), wat de daling van de materiële vaste activa 
verklaart. Deze investeringen betreffen hoofdzakelijk de compressiestations (7,2 M€), andere 
vervoersinstallaties (50,0 M€), de opslag te Loenhout (3,9 M€) en de LNG-Terminal in 
Zeebrugge (39,4 M€), met name de tweede steiger en de installatie om LNG te hervergassen 
met de warmte van zeewater (Open Rack Vaporizer). 
 
Vlottende activa. De activa bestemd voor verkoop betroffen de onderneming Fluxys & Co, 
die in januari 2013 werd verkocht. 
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In duizenden € 31-12-2013 31-12-2012 

herwerkt 
I. Eigen vermogen 790.852 828.062 

Eigen vermogen toerekenbaar aan 
aandeelhouders van de moedermaatschappij 790.852 828.062 

Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies 60.310 60.310 
Reserves en niet uitgekeerd resultaat 730.542 767.752 

Minderheidsbelangen 0 0 
II. Langlopende verplichtingen 1.899.978 1.869.401 

Rentedragende verplichtingen 1.503.758 1.458.093 
Voorzieningen 4.316 6.884 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 50.130 47.686 
Overige langlopende financiële verplichtingen 122 990 
Uitgestelde belastingverplichtingen 341.652 355.748 

III. Kortlopende verplichtingen 167.425 279.760 
Rentedragende verplichtingen 84.326 91.129 
Voorzieningen 8.009 17.869 
Voorzieningen voor personeelsbeloningen 3.503 3.341 
Belastingverplichtingen 7.423 49.388 
Kortlopende handels- en overige schulden 62.494 73.912 
Overige kortlopende verplichtingen 1.670 2.221 
Verplichtingen verbonden met activa bestemd 
voor verkoop 0 41.900 

Totaal van het eigen vermogen en de 
verplichtingen 

2.858.255 2.977.223 

 
Kortlopende verplichtingen. De voorzieningen voor milieu en wederinstaatstelling van 
sites werden voor 6,0 M€ gebruikt en voor 8,1 M€ teruggenomen in 2013. Dit laatste is toe 
te schrijven aan de neerwaartse bijstelling van de ontmantelingkost van de 
piekopslaginstallatie te Dudzele. Deze terugname van de voorziening heeft geen impact op 
het resultaat van de periode vermits zij opgenomen wordt in tarifaire afrekening en 
zodoende in mindering komt van de regulatoire vordering van de activiteit ‘Opslag’. De 
betaling van het saldo van de winstbelasting over het jaar 2011 verklaart de daling in de 
belastingverplichtingen. De verplichtingen verbonden met activa bestemd voor verkoop 
betroffen de onderneming Fluxys & Co, die in januari 2013 werd verkocht. 
 
Eigen vermogen. De afname van het eigen vermogen wordt verklaard door de betaling van 
het dividend over het voorgaande boekjaar zoals blijkt uit de tabel op de volgende pagina: 
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2.4. Verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen  

 

In duizenden € 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan de 

aandeelhouders  
van de 

moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van 
het eigen 
vermogen 

EINDSALDO OP 31-12-2012  828.062 0 828.062 
1. Totaalresultaat van de periode 75.212 0 75.212 
2. Uitgekeerde dividenden -112.422 0 -112.422 
EINDSALDO OP 31-12-2013 790.852 0 790.852 

 
 

2.5. Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht  

 

In duizenden € 31-12-2013 
31-12-2012 

herwerkt 
Geldmiddelen bij het begin van de periode* 262.021 447.606 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 146.564 249.370 
Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -24.717 -112.399 
Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -109.372 -322.556 

Netto wijziging van de geldmiddelen 12.475 -185.585 
Geldmiddelen bij het einde van de periode* 274.496 262.021 

 
 
(1) De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens de wijziging in de 
behoefte aan werkkapitaal. Het verschil in de stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten 
in vergelijking met 2012 vloeit voornamelijk voort uit de bewegingen in werkkapitaal. 
(2) Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen, meer bepaald de 
verkoop van de onderneming Fluxys & Co voor 70 M€. 
(3) Die stromen bevatten de betaalde dividenden en uitgekeerde reserves. In 2012 omvatten 
die stromen de reserves die door Fluxys Belgium werden uitgekeerd, een beweging die 
gedeeltelijk werd gecompenseerd door de uitgifte van een obligatielening. 
 
* De ‘geldmiddelen’ bevatten de geldmiddelen en kasequivalenten, evenals de 
geldbeleggingen. 
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3. Fluxys Belgium NV – resultaten 2013 (volgens Belgische 
normen): voorstel van resultaatverwerking 

 
Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt 55,7 miljoen €, tegenover 72,6 miljoen € 
in 2012.  
 
Het nettoresultaat daalt in 2013 in vergelijking met 2012. Die daling is hoofdzakelijk te 
wijten aan de uitkering van de beschikbare reserves door Fluxys Belgium in 2012 en de 
historisch lage interestvoeten (OLO) die het gereguleerd rendement negatief beïnvloed 
hebben. Verder heeft Fluxys Belgium geen dividenden meer ontvangen van de vennootschap 
Fluxys & Co, die laatste werd in januari 2013 verkocht. 
 
Sinds 2010 en behoudens onvoorziene gebeurtenissen, voorziet Fluxys Belgium om over te 
gaan tot een jaarlijkse verdeling van 100% van het nettoresultaat, vermeerderd met de 
reserves die vrijkomen aan het ritme van de afschrijvingen op de 
herwaarderingsmeerwaarde.  
 
Rekening houdende met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van 46,8 miljoen € 
en een onttrekking aan de reserves van 41,5 miljoen €, zal de raad van bestuur aan de 
algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:  
- 92,7 miljoen € als dividenduitkering, 
- 6,2 miljoen € als onbeschikbare reserves, 
- 45,1 miljoen € als over te dragen winst. 
 
Indien dat voorstel van resultaatverwerking aanvaard wordt, dan zal het totale brutodividend 
€ 1,32 per aandeel bedragen voor het boekjaar 2013 (€ 0,99 netto). Dat bedrag zal 
betaalbaar worden gesteld vanaf 20 mei 2014.  
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4. Activiteiten 
 

4.1 Meer vervoerd per pijpleiding en ook meer vervoerscapaciteit verkocht 

 
In 2013 tekende Fluxys Belgium een stijging op van de verkochte vervoerscapaciteit door 
een actieve commercialisering van kortetermijnproducten, onder meer door het aanbod van 
gebundelde capaciteitsproducten op het Prisma-platform. Ook de vervoerde volumes stegen 
(met 6,2%). 
 
Vervoerde volumes voor de Belgische markt stabiel. Bij de vervoerde energie voor 
verbruik op de Belgische markt (183,2 TWh, tegenover 185,6 TWh in 2012) is het opvallend 
dat de afnames door de distributie stegen met 6,5% en de afnames door 
elektriciteitscentrales daalden met 11,7%. De stijging in het verbruik bij de distributie is toe 
te schrijven aan de aanhoudende koude periode in de eerste jaarhelft en aan de stijging in 
het aantal aansluitingen van huizen en KMO’s op het distributienetwerk. De 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 (de prijs van het aardgas ten opzichte van de marktprijs voor elektriciteit) 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 werden 
de stilgelegde nucleaire installaties weer opgestart. Sommige centrales werden tijdelijk en 
andere definitief uit gebruik genomen. 
 
Vervoerde volumes naar het buitenland. Met 252,8 TWh stegen de vervoerde volumes 
naar het buitenland in 2013 gevoelig met 11,3% ten opzichte van 2012. Anders dan 
voorgaande jaren werden in maart 2013 grote volumes richting Verenigd Koninkrijk 
vervoerd. Daarnaast piekte de kortetermijncapaciteitsvraag richting Duitsland eind mei, 
begin juni en ging de verkoop van capaciteit op het Prisma-platform de hoogte in. Tot slot 
werd voor de periode 1 oktober 2012 – 30 september 2013 uitzonderlijk veel 
kortetermijncapaciteit verkocht van het ingangspunt Zelzate naar het uitgangspunt 
Zeebrugge door spelers die het Belgische net gebruikten om aardgas van de Nederlandse 
markt naar de Britse markt te brengen. 
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4.2 Zeebrugge LNG-terminal : hoge gebruiksgraad 

 
37 LNG-schepen gelost. In 2013 werden 37 LNG-schepen gelost, tegenover 46 in 2012. 
De 37 geloste schepen voerden samen 2,2 miljoen ton LNG aan, grotendeels uit Ras Laffan 
in Qatar. Van die 37 schepen waren er 7 van het Q-Flex-type, één van de grootste LNG-
scheepstypes in de wereld. Sinds de start van de commerciële activiteiten in de LNG-terminal 
in 1987 tot eind 2013 werden in totaal 1351 schepen gelost.  
 
21 LNG-schepen geladen. Het grote aanbod van aardgas in Europa in combinatie met een 
grote vraag naar aardgas in Zuid-Amerika en Azië betekenden dat de laaddiensten op de 
terminal de voorbije 2 jaar erg in trek waren: in 2013 kwamen 21 schepen LNG laden, in 
2012 waren dat er 25. De 21 schepen die LNG kwamen laden in 2013 hebben samen 1,1 
miljoen ton LNG aan boord genomen. 
 
819 truckloadings: groot succes. In 2013 werden in totaal 819 trucks met LNG geladen, 
terwijl dat in 2012 er nog 316 waren. December 2013 was een absolute recordmaand met 
niet minder dan 114 geladen LNG-tankwagens. Het LNG was voornamelijk bestemd voor 
Nederland, Frankrijk, Groot-Brittanië, Duitsland, Scandinavië, Zwitserland en Polen waar de 
markt voor LNG als brandstof in de transportsector sterk in ontwikkeling is.  
 
Ook 2014 belooft een sterk jaar te worden: tijdens het onderschrijvingsvenster van oktober-
november werden in totaal 3.600 slots geboekt door transportbedrijven, waarvan 1.847 
laadbeurten in 2014. 
 
 

4.3 Marktvraag opslag sterk onder druk 

 
Momenteel bestaat er een relatief overaanbod aan opslagmogelijkheden in Europa. 
Daarnaast creëert de stagnerende vraag naar aardgas ook een overaanbod van aardgas op 
de gashandelsplaatsen, wat dan weer leidt tot zeer kleine prijsverschillen tussen zomer en 
winter. De opslagactiviteit van Fluxys Belgium in België staat bovendien ook in concurrentie 
met niet-gereguleerde opslagdiensten elders in Europa. 
 
Een deel van de opslagdiensten in Loenhout is op lange termijn verkocht: tot 2016 is ruim 
70% van opslagcapaciteit verkocht op lange termijn, na 2016 is nagenoeg 60% van de 
opslagcapaciteit verkocht op lange termijn. De opslagdiensten op jaarbasis ondervinden 
bijzonder harde concurrentie. Toch is Fluxys Belgium erin geslaagd om voor het opslagjaar 
2013-2014 in vergelijking met andere opslagsites een zeer goed verkoopscijfer te halen: 
nagenoeg alle jaarcapaciteit is verkocht, onder meer dankzij een vernieuwd dienstenaanbod.  
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5. Financiële vooruitzichten 2014 
 
Het nettoresultaat van de gereguleerde activiteiten wordt in hoofdzaak bepaald door het 
geïnvesteerd eigen vermogen, de financiële structuur en de interestvoeten (OLO). Het 
recurrent dividend zal de evolutie van die drie parameters volgen. De huidige vooruitzichten 
op de financiële markten laten niet toe om duidelijke vooruitzichten naar voren te schuiven 
voor wat betreft de evolutie van de rentevoeten en dus van het rendement op gereguleerde 
activiteiten. 
 
 

6. 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 
jose.ghekiere@fluxys.com 
 

 
Pers 
Rudy Van Beurden 
Tel.: +32 2 282 72 30 
Fax: +32 2 282 79 43 
rudy.vanbeurden@fluxys.com 
 
Laurent Remy 
Tel.: +32 2 282 74 50 
Fax: +32 2 282 79 43 
laurent.remy@fluxys.com  

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


