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Kerngegevens eerste semester 2009 
 
 Geconsolideerd nettoresultaat: € 61,0 miljoen  
 € 84 miljoen investeringen gerealiseerd  
 Versterking rol Fluxys-net als draaischijf voor West-

Europese aardgasstromen: 
- Leiding Eynatten-Opwijk (VTN2) 
- Marktbevraging transit naar Luxemburg gestart 
- Bouw Open Rack Vaporizer op LNG-terminal in 

Zeebrugge 
 Ontwikkelingen van de commerciële activiteiten: 

- Hoge bezettingsgraad LNG-terminal in Zeebrugge 
- Nieuwe records op Hub Zeebrugge 
- Nieuwe procedure capaciteitsreserveringen voor 

vervoersklanten 
- Nieuwe stap in publicatie operationele gegevens 
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1. Fluxys Groep – Resultaten op 30 juni 2009 
(volgens IFRS) 

 

Een tussentijds jaarverslag is, conform de geldende voorschriften, beschikbaar op onze 

website www.fluxys.com. 

 

1.1 Inleiding : Belangrijke onzekerheid in het regulerend kader 

 

Net zoals in 2008 werden de rekeningen van het eerste semester van 2009 opgesteld in een 

regulerend kader dat aanzienlijke onzekerheden meebrengt bij het bepalen van de resultaten 

uit onze activiteiten. 

 

Aan de basis van die onzekerheden liggen de beslissingen die de Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft genomen in verband met de 

tarieven. De CREG heeft de Fluxys-voorstellen voor meerjarentarieven – ingediend in 2007 - 

verworpen en heeft in haar beslissing van 19 december 2007 voor de vervoers- en 

opslagactiviteiten voorlopige tarieven opgelegd op het niveau van de tarieven die in 2007 

werden toegepast. 

 

In overeenstemming met die beslissing hanteert Fluxys die tarieven sedert 1 januari 2008. 

 

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

 

De CREG-beslissing van 15 mei 2008 werd door een Koninklijk Besluit van 27 mei 2008 

opgeschort, maar de CREG heeft op 6 juni 2008 haar eerste transitbeslissing bevestigd en 

tegelijk een beslissing toegevoegd met nieuwe voorlopige vervoers- en opslagtarieven.  

 

Fluxys heeft de CREG-beslissingen bestudeerd en gaat niet akkoord met een aantal analyses 

van de CREG. De vennootschap heeft dan ook beslist vorderingen tegen die beslissingen in te 

dienen bij het Hof van beroep en te bewarende titel de gehanteerde tarieven aan te houden. 

 

De twee betwiste beslissingen van de CREG werden opgeschort door arresten van het Hof 

van beroep. Het gaat om voorlopige arresten die door een definitief arrest dienen te worden 

bevestigd. De procedure tot nietigverklaring wordt voortgezet. 

 

In afwezigheid van definitieve beslissingen op het moment van het afsluiten van de 

rekeningen, heeft Fluxys besloten, hoewel de Groep de beslissingen van de CREG formeel 

betwist, om uit te gaan van het voorzichtigheidsprincipe en de verkorte financiële staten voor 

het 1e semester van 2009 op te stellen in overeenstemming met de betwiste beslissingen 

van de CREG, voornamelijk door het boeken van voorzieningen. 
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1.2 Boekhoudkundige principes en methodes 

 

De boekhoudkundige principes en methodes in de halfjaarlijkse staten 2009 zijn dezelfde als 

in de meest recente jaarlijkse financiële staten. 

 

1.3 Consolidatiekring 

 

De onderneming Fluxys & Co (ex Distrigas & C°) die door de Groep werd overgenomen in 

2008, werd partieel gesplitst in het afgelopen semester. Haar activiteit van verkoop van 

gastransitcontracten werd op 12 mei 2009 overgenomen door Fluxys NV met ingang van 1 

januari 2009. Fluxys & Co behoudt de deelneming in het partnerschap naar Noors recht 

« Partrederiet BW Gas Fluxys DA » net als de rechten en plichten verbonden met de 

hangende geschillen in het regulerend en fiscaal kader. 

 

Daarnaast werd ook de onderneming SEGEO, eigenaar van de leiding ’s Gravenvoeren – 

Blaregnies en waarvan Fluxys met ingang van 1 juli 2008 voor 100 % eigenaar was, op 12 

mei 2009 overgenomen door de Groep met ingang van 1 januari 2009. De onderneming 

SEGEO verdwijnt op die manier uit de consolidatiekring. 

 

1.4 Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening  

(in duizenden €) 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening in IFRS (in duizenden €) 

  30-06-2009 30-06-2008 

Bedrijfsopbrengsten  350.548 244.287 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten  102.211 75.678 

Winst uit de overdracht van financiële activa  0 1.791 

Waardeschommelingen op financiële instrumenten  2.318 0 

Andere netto financiële resultaten   -13.903 2.042 
Winst (verlies) na financieel nettoresultaat uit 
voortgezette bedrijfsactiviteiten  90.626 79.511 

Winstbelastingen  -29.603 -22.854 

Winst (verlies) van de periode  61.023 56.657 

Aandeel Fluxys  59.968 55.774 

Aandeel minderheidsbelangen  1.055 883 

 

Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester 2009 bedragen 

350.548 k€ tegenover 244.287 k€ voor de eerste helft van 2008, dit is een stijging met 

106.261 k€. 
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Deze opbrengsten worden uitgesplitst in: 

 315.179 k€ (of 89,9%) afkomstig van activiteiten die onder de gaswet vallen, namelijk 

gastransport, -opslag en -terminalling in België, dit is een stijging met 101.689 k€ in 

vergelijking met dezelfde periode in 2008. Deze stijging is hoofdzakelijk het gevolg van 

de overname van de gastransitactiviteit van Fluxys & Co op 1 juli 2008 en de stijging 

van de inkomsten van de activiteit van de LNG-terminal in Zeebrugge door de verhoging 

van de gereserveerde capaciteiten als gevolg van de indienststelling van de nieuwe 

installaties in april 2008. 

 35.369 k€ (of 10,1%) van andere bedrijfsactiviteiten: een stijging met 4.572 k€ ten 

opzichte van de eerste helft van 2008, voornamelijk door de overname van Fluxys & Co 

waarvan de inkomsten van de verhuur van het LNG-schip sinds 1 juli 2008 zijn 

opgenomen. 

 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Dit resultaat is voor onze 

gereguleerde activiteiten gestegen in vergelijking met het eerste semester van 2008 

hoofdzakelijk door de gerealiseerde investeringen en de invloed van belangrijkere financiële 

kosten op de tarieven. De overname van Fluxys & Co in het tweede semester van 2008 ligt 

ook aan de basis van de stijging van het resultaat. 

 

Netto financieel resultaat. Zonder rekening te houden met de waardeschommelingen op 

financiële instrumenten, ligt het financieel resultaat 15.945 k€ lager dan in dezelfde periode 

in 2008. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de stijging van de interestlasten doordat 

een financiering van 400.000 k€ in 2008 werd afgesloten bij de Europese Investeringsbank 

om het investeringsprogramma van de Fluxys Groep te financieren net als het stopzetten 

van het activeren van de intercalaire interesten bij de indienstname van de installaties van 

de LNG-terminal in Zeebrugge (01-04-2008). 

 

Winstbelastingen. De stijging van 6.749 k€ van deze belasting is te wijten aan de evolutie 

van het resultaat voor belastingen en een daling van de notionele interesten door de 

overname van Distrigas & C°. 
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1.5 Geconsolideerde verkorte balans (in duizenden €)  

 

ACTIVA (in duizenden €) 

  30-06-2009 31-12-2008 

I. Vaste activa  2.382.630 2.345.416 

Materiële vaste activa  1.918.885 1.883.406 

Immateriële vaste activa  19.107 17.549 

Goodwill  411.145 410.758 

Overige activa  33.493 33.703 

II. Vlottende activa  405.115 316.186 

Voorraden  66.002 67.981 

Belastingvorderingen  5.151 26.125 

Handelsvorderingen en overige vorderingen  13.524 31.779 

Korte termijnbeleggingen  114.403 0 

Geldmiddelen en kasequivalenten  176.436 166.658 

Overige activa  29.599 23.643 

Totaal van de activa  2.787.745 2.661.602 

 

Vaste activa. De toename van de vaste activa is hoofdzakelijk het gevolg van de 

investeringen tijdens het eerste semester (84.087 k€) die voornamelijk betrekking hebben 

op de aanleg van transportleidingen (31.538 k€, waaronder de VTN2-installaties (22.259 

k€)), de compressiestations (19.501 k€) en de uitbreiding van de opslagcapaciteit in 

Loenhout (5.236 k€). 

 

De afschrijvingen in dit semester bedragen 46.818 k€. 

 

Vlottende activa. Het totaal van de vlottende activa is voornamelijk gestegen door de 

stijging van de korte termijnbeleggingen en de thesaurie door de opname van de tweede 

schijf (€ 120 mln.) van de EIB-lening van € 400 mln. 
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PASSIVA (in duizenden €) 

  30-06-2009 31-12-2008 

I. Eigen vermogen  1.298.170 1.288.511 

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van eigen-

vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij  
 1.279.126 1.268.834 

Aandelenkapitaal en agio  60.310 60.310 

Niet-uitgekeerd resultaat  1.219.827 1.210.254 

Omrekeningsverschillen  -1.011 -1.730 

Minderheidsbelangen  19.044 19.677 

II. Langlopende verplichtingen  1.079.356 967.479 

Rentedragende verplichtingen  652.053 534.157 

Voorzieningen  97.519 95.737 

Uitgestelde belastingverplichtingen  329.784 337.585 

III. Kortlopende verplichtingen  410.219 405.612 

Rentedragende verplichtingen  152.092 186.500 

Voorzieningen  147.089 100.275 

Belastingverplichtingen  18.676 8.361 

Handelsschulden en overige schulden  81.866 103.659 

Overige verplichtingen  10.496 6.817 

Totaal van het eigen vermogen en verplichtingen  2.787.745 2.661.602 

 

Eigen vermogen. Het eigen vermogen is tijdens het semester als volgt geëvolueerd: 

 

GECONSOLIDEERD VERKORT MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN  (in duizenden €) 

 

Eigen vermogen toerekenbaar 

aan houders van eigen-

vermogensinstrumenten van 

de moedermaatschappij  

Minderheids-

belang 

Totaal 

eigen 

vermogen 

    

EINDSALDO OP 31-12-2008 1.268.834 19.677 1.288.511 
1. Winst (verlies) van de periode 59.968 1.055 61.023 
2. Andere componenten van het 
totaalresultaat -491 -2 -493 
3. Uitgekeerde dividenden -49.185 -1.686 -50.871 
4. Wijzigingen in de consolidatiekring 0  0 
5. Overige toename (afname) 0 0 0 

V. EINDSALDO OP 30-06-2009 1.279.126 19.044 1.298.170 
 

    

 

Langlopende verplichtingen. De stijging van de rentedragende verplichtingen is 

voornamelijk het gevolg van de opname van de tweede schijf (€ 120 mln.) van de EIB-lening 

van € 400 mln. 
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Kortlopende verplichtingen. Het totaal van de kortlopende verplichtingen blijft relatief 

stabiel. Toch zijn de voorzieningen gestegen doordat de raad van bestuur het 

voorzichtigheidsprincipe heeft toegepast met betrekking tot de erkenning van het resultaat 

van de gastransitactiviteit in de hiervoor beschreven regulatorische context. 

 

Deze stijging wordt gecompenseerd door de daling van de rentedragende verplichtingen en 

handelsschulden en overige schulden als gevolg van de registratie van een aanzienlijk aantal 

investeringsfacturen eind 2008. 

 

1.6 Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (in duizenden €) 

 

 30-06-2009 30-06-2008 

Geldmiddelen bij het begin van de periode 166.658 219.500 
   Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 189.918 144.226 
   Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -83.725 -104.247 
   Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -96.415 -32.927 
   Effect van wijzigingen in de consolidatiekring 0 -3.438 
Nettowijziging van de geldmiddelen 9.778 3.614 

Geldmiddelen bij het einde van de periode 176.436 223.114 

   
(1) De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens het verschil in 

de behoefte aan werkkapitaal. 
(2) Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen.  
(3) Die stromen bevatten de betaalde dividenden en de schommelingen van de korte 

termijnbeleggingen. 

 

 

2. Gebeurtenissen na de halfjaarlijkse afsluiting 
 

Geen enkele gebeurtenis die zich na de afsluiting heeft voorgedaan, heeft gevolgen van 

wezenlijke betekenis op de voorgestelde verkorte financiële staten. 
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3. Ontwikkeling van de infrastructuur en de 
commerciële diensten 

 

€ 84 miljoen investeringen. Fluxys voert een actieve investeringspolitiek om te 

anticiperen op de vraaggroei in België, nieuwe transitstromen aan te trekken en zijn netwerk 

te ontsluiten voor zo veel mogelijk aardgasbronnen. Door de rol van België als draaischijf 

van internationale aardgasstromen in Noordwest-Europa verder te ontwikkelen, draagt 

Fluxys bij tot de bevoorradingszekerheid, de bronnendiversificatie en de verhoging van de 

liquiditeit op de aardgasmarkt. 

 

Het investeringsprogramma van de Groep Fluxys omvat infrastructuurprojecten in de drie 

kernactiviteiten van de Groep: transport, opslag en LNG-terminalling. De 

investeringsuitgaven voor het eerste semester 2009 bedroegen € 84 miljoen, waarvan circa 

€ 49 miljoen voor vervoer en opslag ten behoeve van de eindverbruikers in België.  

 

3.1 Transport 

 

Afnames. De economische crisis brengt mee dat de afgenomen hoeveelheden door de 

industrie beduidend lager liggen dan voorgaande jaren. De industriële bedrijven die 

rechtstreeks zijn aangesloten op het Fluxys-net verbruikten in de periode januari-februari-

maart van dit jaar ongeveer 23% minder ten opzichte van dezelfde periode in 2008, 2007 en 

2006. Die neerwaartse trend was minder uitgesproken in april-mei-juni: toen lag het 

verbruik circa 15% onder het niveau van 2008, 2007 en 2006. In juli daalde het verbruik 

echter terug sterk onder de niveaus van 2008, 2007 en 2006. In tegenstelling hiermee lag 

het verbruik van de elektriciteits-centrales die rechtstreeks zijn aangesloten op het Fluxys-

net en van de openbare distributie in het eerste semester van 2009 eerder gelijk aan of zelfs 

hoger dan het verbruik in dezelfde periode van de voorbije 3 jaren. 

 

In het eerste semester van 2009 weerspiegelt die daling van de afnames in de industrie zich 

niet in een daling van de geboekte capaciteit en dus ook niet van de gefactureerde bedragen 

voor de vervoersactiviteit. 

 

Weggevallen stromen vanuit het oosten gedeeltelijk gecompenseerd vanuit 

Zeebrugge. In het Fluxys-net kan aardgas op de oost/west-as in beide richtingen stromen. 

Bij het wegvallen van de stromen vanuit het oosten in het begin van 2009 heeft die 

bidirectionaliteit zijn waarde bewezen voor de bevoorrading van de Europese markt: 

netgebruikers gebruikten een substantiële hoeveelheid van de capaciteit in de richting van 

Duitsland en Frankrijk om de leveringsverplichtingen naar eindverbruikers in Europa na te 

komen. 

 



 

 

Persbericht  
Resultaten eerste semester 2009 – 28 augustus 2009 

 

 

Fluxys NV • www.fluxys.com • Kunstlaan 31 • B-1040 Brussel • Fax: +32 (0)2 282 79 43  

BTW: BE 402 954 628 • RPR BRUSSEL 0402.954.628 • Pagina 9 van 14 

 

 

 

Bouw nieuwe oost/west-capaciteit beslist. De raad van bestuur van Fluxys heeft in 

februari 2009 de investeringsbeslissing genomen voor het VTN2-project: de aanleg van 

Eynatten tot Opwijk van een tweede leiding op de oost/west-as langs de bestaande VTN1-

leiding (Zeebrugge – Zelzate/Eynatten). De stijgende vervoersbehoeften voor de Belgische 

markt vormde een belangrijke motor voor het VTN2-project. Daarnaast vloeit het VTN2-

project ook voort uit een marktbevraging die Fluxys in 2005-2006 hield en die heeft geleid 

tot langetermijncontracten met netgebruikers voor nieuwe transitstromen in beide richtingen 

op de oost/west-as van ongeveer 10 miljard kubieke meter per jaar. De ingebruikneming 

van VTN2 is voorzien voor eind 2010. In het kader van haar herstelplan kende de Europese 

Commissie principieel een subsidie van €35 miljoen toe aan het VTN2-project. 

 

Nieuwe procedure capaciteitsreserveringen vervoer. In nauwe samenwerking met de 

CREG heeft Fluxys ten behoeve van de vervoersklanten voor de Belgische markt een nieuwe 

manier uitgewerkt om capaciteit te reserveren op de ingangspunten waar de vraag het 

aanbod overstijgt: tijdens een welbepaalde capaciteitsreserveringsperiode wordt opgelijst 

hoeveel capaciteit de vervoersklanten op middellange termijn willen boeken om zo een 

globaal beeld te krijgen van de vraag, waarna de beschikbare capaciteit volgens 

transparante regels wordt toegewezen. Voor de overige ingangspunten blijven 

vervoersklanten zoals voordien capaciteit reserveren volgens het principe first come, first 

served. Het aanbod voor de eerste capaciteitsreserveringsperiode kon op ruime interesse van 

de netgebruikers rekenen. Momenteel overlegt Fluxys met de CREG om de nieuwe aanpak 

ook toe te passen voor capaciteitsreserveringen op lange termijn. 

 

Nieuwe stap in publicatie van operationele gegevens. Sinds medio januari 2009 geeft 

de Fluxys-website dagelijks 4 types geactualiseerde informatie over de aardgasstromen op 

de interconnectiepunten. Elke dag worden de gegevens geactualiseerd over de nominaties 

voor de volgende dag, de definitieve nominaties, de voorlopige en definitieve allocaties en de 

onderbrekingen op de aangeboden onderbreekbare capaciteit. De operationele gegevens op 

de Fluxys-website omvatten nu het volledige scala van informatie die op dit moment binnen 

het Northwest Gas Regional Initiative relevant wordt geacht voor de markt.  

 

3.2 LNG-terminalling 

 

Hoge bezettingsgraad LNG-terminal. In de eerste helft van 2009 was er op de LNG-

terminal in Zeebrugge veel meer activiteit dan in dezelfde periode in 2008: in 2009 losten 43 

schepen LNG in de terminal, tegenover 17 in het eerste semester van 2008. Op maandag 17 

augustus meerde het LNG-schip Grandis voor het eerst aan in Zeebrugge. De Grandis is het 

eerste LNG-schip dat dit jaar gebruik maakt van de laaddienst. Sinds de lancering van de 

dienst in augustus 2008 hebben in totaal 7 LNG-schepen LNG geladen in Zeebrugge. 
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Bouw Open Rack Vaporizer beslist. In maart 2009 besliste de raad van bestuur van 

Fluxys om de hervergassingsinstallaties op de LNG-terminal in Zeebrugge uit te breiden met 

een zogeheten Open Rack Vaporizer (ORV). Een ORV zet vloeibaar aardgas (LNG) om in 

gasvormig aardgas door de warmte van het zeewater te gebruiken en kan op momenten van 

piekvraag bijkomende hervergassingscapaciteit leveren. Bovendien zal de Open Rack 

Vaporizer een belangrijke vermindering meebrengen van het energiegebruik en ook de 

uitstoot van koolstofdioxide en stikstofoxides doen dalen. Fluxys is het overleg gestart met 

de diverse betrokken federale en gewestelijke administraties om het project te realiseren. 

 

3.3 Nieuwe records op Hub Zeebrugge 

 

Fluxys-dochter Huberator, de operator van Hub Zeebrugge, heeft sinds januari 4 nieuwe 

klanten en dat brengt het totaal momenteel op 73. Voor het eerst zit daar ook een Spaanse 

onderneming bij: Gas Natural Aprovisionamientos.  

 

Begin juni vestigde Hub Zeebrugge ook nieuwe records, zowel voor het nettoverhandelde 

volume als het fysiek aangeleverde volume. Op 4 juni bedroeg het nettoverhandelde volume 

215 miljoen kubieke meter (2.503 GWh), 4% meer dan het vorige record van 22 oktober 

2008. Het nieuwe record komt overeen met meer dan 7 keer het volume hoogcalorisch 

aardgas dat diezelfde dag in België werd verbruikt (ongeveer 30 miljoen kubieke meter of 

349 GWh). Op 3 juni steeg ook het fysiek aangeleverde volume naar een nieuwe piek: 57 

miljoen kubieke meter (668 GWh), 4% meer dan het vorige record van 11 januari 2005. 

 

 

4. Veiligheid: melden werken vereenvoudigd 
 

Sedert eind maart 2009 kunnen aannemers, studiebureaus en bouwheren voor werken in 

Vlaanderen met één enkele melding de plannen opvragen van alle infrastructuur in de 

ondergrond. Die administratieve vereenvoudiging is opnieuw een stap voor de preventie van 

graafschade en daarmee meteen ook voor de veilige exploitatie van nutsinfrastructuur. De 

vereenvoudiging vloeit voort uit de koppeling van de federale en Vlaamse meldpunten KLIM 

en KLIP. Als lid van Fetrapi, de Federatie van transporteurs door middel van pipeline, is 

Fluxys nauw betrokken bij de ontwikkeling van KLIM en de koppeling met KLIP. 

 

Tot voor kort moesten planaanvragers die werken planden in het Vlaamse Gewest zowel 

KLIM als KLIP gebruiken om de werken te melden en plannen aan te vragen. Door de 

koppeling tussen beide applicaties is voortaan maar één enkele melding meer nodig. 

Meldingen via KLIP worden immers automatisch doorgegeven aan KLIM en meldingen in 

KLIM van werken in het Vlaamse Gewest worden automatisch doorgegeven aan KLIP. 
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Vanaf 1 september hoeft raadpleging gemeente niet meer in Vlaanderen. Vanaf 1 

september 2009 wordt het uitvoeringsbesluit bij het KLIP-decreet van kracht en zijn alle 

kabel- en leidingbeheerders verplicht zich te registreren in KLIP. Op federaal niveau, met 

name voor KLIM, bestaat die verplichting al. Zo zullen de gebruikers van één van beide 

internettoepassingen ervan kunnen uitgaan dat ze de plannen ontvangen van alle kabel- en 

leidingbeheerders. Vanaf dan zal in Vlaanderen de gemeente niet meer moeten worden 

geraadpleegd voor de lijst met operatoren op haar grondgebied. 

 

Werken in Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: voorlopig nog KLIM plus 

correspondentie op papier. Voor werken in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest is KLIM vandaag het enige operationele elektronische meldpunt, maar Wallonië heeft 

de portaalsite e-impétrants in voorbereiding en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 

gewerkt aan de portaalsite Iriscom. KLIM neemt zich voor om in de toekomst aan 

gelijkaardige oplossingen als in Vlaanderen mee te werken zodra e-impétrants en Iriscom 

operationeel worden.  

 

 

5. Corporate governance 
 

Wijziging statuten en samenstelling raad van bestuur. GDF SUEZ heeft volgens een 

overeenkomst van de stabiele aandeelhouders van september 2008 een aantal aandelen 

verkocht aan Publigas, dat daarmee een meerderheidsdeelneming in Fluxys heeft verworven. 

Bij de operatie behield GDF SUEZ een deelneming van 38,50% en nam de participatie van 

Publigas toe tot 51,47%. De buitengewone algemene vergadering van Fluxys van 27 mei 

2009 heeft de statuten van de onderneming aangepast rekening houdend met de nieuwe 

verdeling in het aandeelhouderschap.  

 

Na de herschikking van de deelnemingen van GDF SUEZ en Publigas in Fluxys heeft de raad 

van bestuur van Fluxys op 3 juni 2009 zijn samenstelling aangepast. Daniel Termont, 

voorzitter van Publigas, werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur ter 

vervanging van Jean-Pierre Hansen, die benoemd werd tot ondervoorzitter. Om de nieuwe 

samenstelling van de raad van bestuur te weerspiegelen, werd de samenstelling van de 

comités eveneens gewijzigd.  

 

Benoeming voorzitter directiecomité en CEO. De raad van bestuur bevestigde op 3 juni 

2009 de benoeming van Walter Peeraer tot voorzitter van het directiecomité en CEO van 

Fluxys. Op grond van een voorstel van Publigas, overgenomen door het benoemings- en 

vergoedingscomité, had de raad zich op 5 maart 2009 positief uitgesproken over die 

benoeming in afwachting van een positief advies daarover van de CREG dat op 3 april 2009 

werd verkregen.  
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Aanpassing corporate governance charter. Het corporate governance charter werd 

aangepast naar aanleiding van de nieuwe aandeelhouders-overeenkomst na de herschikking 

van de deelnemingen van GDF SUEZ en Publigas in Fluxys.  

 

 

6. Vooruitzichten 
 

6.1 Nieuwe investeringsprojecten 

 

Nieuwe noord/zuid-capaciteit. In december 2008 rondde Fluxys zijn marktbevraging voor 

nieuwe grensoverschrijdende noord/zuid-capaciteit af. De marktbevraging verliep in 

coördinatie met operatoren van de buurnetten en 14 netgebruikers hebben 

langetermijncontracten gesloten voor een nieuwe capaciteit van 10 miljard kubieke meter 

vanuit Zeebrugge, ’s-Gravenvoeren (Belgisch-Nederlandse grens) of Eynatten (Belgisch-

Duitse grens) naar Blaregnies (Belgisch-Franse grens). De definitieve investeringsbeslissing 

moet nog worden genomen. Gelet op onder meer de vergunningsprocedures en de omvang 

van de nodige investeringen is voorzien om de nieuwe capaciteit eind 2013 in gebruik te 

nemen. In het kader van haar herstelplan kende de Europese Commissie principieel een 

subsidie van €200 miljoen toe aan de versterking van de noord/zuidcapaciteit die in de 

komende jaren gedeeltelijk in België en gedeeltelijk in Frankrijk dient te gebeuren. 

 

Marktbevraging transit naar Luxemburg. In juni 2009 heeft Fluxys een marktbevraging 

gelanceerd om de vraag in te schatten naar bijkomende langetermijn-transitcapaciteit naar 

het Groothertogdom Luxemburg. Op dit moment hebben 10 netgebruikers een 

confidentialiteitsovereenkomst ondertekend en wordt met hen bilaterale gesprekken gevoerd 

om de interesse in kaart te brengen. Volgens de huidige planning verwacht Fluxys begin 

september van de geïnteresseerde netgebruikers niet-bindende capaciteitsaanvragen. Op die 

basis kan het project verder worden uitgewerkt en tegen oktober 2009 verwacht Fluxys zicht 

te hebben op de bindende capaciteitsaanvragen. 

 

Detailstudies voor bouw 2de aanlegsteiger op LNG-terminal. Fluxys LNG is de 

detailstudies gestart om op de LNG-terminal in Zeebrugge een tweede aanlegsteiger te 

bouwen zodat ook hervergassingsschepen kunnen aanmeren. Exmar is in dat kader bereid 

om bij Fluxys LNG langetermijncapaciteit te boeken. De mogelijkheid om 

hervergassingsschepen te ontvangen zou opnieuw een verbreding van het dienstenaanbod 

op de terminal betekenen.  
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6.2 Dividend 2009 

 

Door haar activiteiten verder te ontwikkelen, zou de groep voor het lopende boekjaar een 

dividend moeten kunnen uitkeren dat minstens gelijk is aan dat van vorig jaar, behoudens 

belangrijke onvoorziene omstandigheden. 

 

Toch moet in herinnering worden gebracht dat de activiteiten van het eerste semester 

grotendeels werden gekenmerkt door een regulerend kader dat aanzienlijke onzekerheden 

heeft teweeggebracht over de toekomstige evolutie van de resultaten. De Fluxys Groep heeft 

verscheidene vorderingen ingediend bij het hof van beroep tegen de tariefbeslissingen van 

de CREG.  

 

 

7. Verslag van de Commissaris 
 

Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde 

verkorte balans, de geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening, het 

geconsolideerd verkort overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerd 

verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen, het geconsolideerd verkort 

kasstroomoverzicht en selectieve toelichtingen 1 tot 28 (gezamenlijk de 

“tussentijdse financiële informatie”) van FLUXYS NV (“de vennootschap”) en 

haar dochterondernemingen (samen “de Groep”) voor de zes maanden 

eindigend op 30 juni 2009. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het 

opstellen en het getrouw beeld van deze tussentijdse financiële informatie. Onze 

verantwoordelijkheid is een oordeel uit te brengen op deze tussentijdse 

financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht. 

 

De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de 

International Accounting Standard IAS 34, “Tussentijdse financiële 

verslaggeving” zoals aanvaard door de EU. 

 

Ons beperkt nazicht van de tussentijdse financiële informatie werd verricht 

overeenkomstig de in België geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkt 

nazicht zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Een 

beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de bespreking van de financiële 

informatie met het management en analytisch onderzoek en andere ontledingen 

van de tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële data. Een 

beperkt nazicht is minder diepgaand dan een volkomen controle van de 

geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde 

controlenormen i.v.m. de geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Dienovereenkomstig verstrekken wij geen 

controleverslag. 
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Op basis van ons beperkt nazicht kwamen er geen elementen of feiten aan onze 

aandacht welke ons doen geloven dat de tussentijdse financiële informatie voor 

de zes maanden eindigend op 30 juni 2009 niet is opgesteld overeenkomstig IAS 

34, “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard door de EU. 

 

28 augustus 2009 

 
 
 
De Commissaris 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
DELOITTE Bedrijfsrevisoren 
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door Jurgen Kesselaers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONTACTPERSONEN 
Financiële en boekhoudkundige gegevens 
René Sterckx 
Tel.: +32 (0)2 282 74 80 
Fax: +32 (0)2 282 75 83 
E-mail: rene.sterckx@fluxys.com 

Perscontacten 
Bérénice Crabs 
Tel.: +32 (0)2 282 72 30 
Fax: +32 (0)2 282 79 43 
E-mail: berenice.crabs@fluxys.com  

 
Andere talen: het persbericht is ook beschikbaar in het Frans en Engels op de website van 
Fluxys: www.fluxys.com. 

 


