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Resultaten eerste semester 2012 
Toelichting bij de markante feiten sedert 1 januari 2012 
en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium 
 
 

 
 Dalende interestvoeten wegen op nettoresultaat 
 Uitkering reserves draagt bij tot optimalisering financiële structuur 
 Succesvolle uitgifte obligatielening 
 Investeringsbeslissing Fluxys Belgium en Franse vervoersnetbeheerder 

GRTgaz om verbinding tussen Duinkerke en Zeebrugge te bouwen 
 

 
 
Een tussentijds jaarverslag is, conform de geldende voorschriften, beschikbaar op onze 
website www.fluxys.com/belgium. 
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1. Dalende interestvoeten wegen op nettoresultaat 
 
Het nettoresultaat van de groep Fluxys Belgium bedroeg voor de eerste helft van 2012  
€ 46,1 miljoen, tegenover € 58,8 miljoen in dezelfde periode van 2011, een daling van  
€ 12,7 miljoen. 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  
€ 3,9 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 voor de eerste 6 maanden van 2012 net 
hoger dan 3% lag. Het gevolg is een daling met € 6,7 miljoen van het gereguleerde 
nettoresultaat. 

 

2. Uitkering reserves draagt bij tot optimalisering financiële 
structuur  

 
De algemene vergadering van Fluxys Belgium in mei 2012 besliste om de beschikbare 
reserves ten belope van € 421,6 miljoen uit te keren. Die uitkering maakt het mogelijk om te 
evolueren naar een financiële structuur die meer in lijn ligt met het Belgisch regulatoir kader 
(verhouding 1/3 eigen vermogen en 2/3 vreemd vermogen). De nieuwe financiële structuur 
zal het rendement op eigen vermogen verbeteren en biedt de mogelijkheid om onze tarieven 
competitief te houden. 
 

3. Succesvolle uitgifte obligatielening 
 
Op 4 april 2012 schreef Fluxys Belgium een obligatielening uit die dezelfde dag vervroegd 
kon worden afgesloten. Het totaalbedrag van de uitgifte werd vastgesteld op € 350 miljoen. 
Het succes van de obligatie-uitgifte bevestigt het vertrouwen van de markt en de financiële 
instellingen in de financiële betrouwbaarheid van de onderneming en in de draaischijfrol van 
het Belgische aardgasnet in Noordwest-Europa.  
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4. Resultaten op 30 juni 2012 (volgens IFRS) 
 

4.1 Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 

 
Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening (in duizenden €) 

 30.06.2012 30.06.2011 
Bedrijfsopbrengsten 303.882 311.029 
Overige exploitatiebaten 16.609 5.574 
Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen -21.530 -27.302 
Diensten en diverse goederen -89.236 -66.331 
Personeelslasten -61.714 -59.591 
Overige exploitatielasten -3.519 -3.147 
Nettotoevoegingen aan de afschrijvingen -68.945 -59.058 
Nettotoevoegingen aan de voorzieningen 14.837 6.763 
Bijzondere waardeverminderingen -216 0 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 90.168 107.937 
Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten 1.889 476 
Financiële opbrengsten 6.158 6.516 
Financieringskosten -27.675 -25.936 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 
na financieel nettoresultaat 

70.540 88.993 

Winstbelastingen -24.397 -30.187 
Winst (verlies) van de periode 46.143 58.806 

  
Gedeelte Fluxys Belgium 46.143 58.806 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 0 

  
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in € 0,6567 0,8369* 
Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in € 0,6567 0,8369* 

 
* 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. 

4.2 Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat 

 
Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat (in duizenden €) 

 30.06.2012 30.06.2011 
Netto resultaat over de periode 46.143 58.806 
Actuariële verschillen m.b.t. personeelsbeloningen -5.979 2.658 
Belastingen op de andere componenten van het 
totaalresultaat 2.032 -904 

Andere componenten van het totaalresultaat -3.947 1.754 
Totaalresultaat van de periode 42.196 60.560 
Gedeelte Fluxys Belgium 42.196 60.560 
Gedeelte minderheidsbelangen 0 0 
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Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten van het eerste semester 2012 bedragen 
303.882 k€ tegenover 311.029 k€ voor de eerste helft van 2011, wat een daling betekent 
van 7.147 k€. 
 
De opbrengsten worden uitgesplitst in: 
 288.569 k€ (of 95,0%) afkomstig van de gereguleerde activiteiten, namelijk het vervoer 

en de opslag van aardgas en terminallingdiensten voor vloeibaar aardgas in België; dit 
is een daling van 7.230 k€ in vergelijking met dezelfde periode in 2011. Het 
gereguleerde toegestane omzetcijfer (revenue cap) daalt door de impact van de OLO op 
de tarifaire afrekeningen in vergelijking met vorig jaar, hoewel de onderschreven 
capaciteit van de klanten hoger ligt dan vorig jaar.  

 15.313 k€ (of 5,0%) van de andere bedrijfsactiviteiten van de onderneming, wat 
ongeveer in lijn ligt met de eerste helft van 2011. 

 
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het resultaat uit voortgezette 
bedrijfsactiviteiten bedraagt 90,1 M€ voor het eerste semester 2012, tegenover 107,9 M€ 
voor het eerste semester 2011. Die daling met 17,8 M€ kan onder meer worden verklaard 
door volgende elementen:  
 De afname van het toegestane rendement in de gereguleerde activiteiten voortvloeiend 

uit de dalende evolutie van de quotering van de lineaire obligaties (OLO) heeft het 
resultaat ongunstig beïnvloed ten belope van 10,2 M€ (bedrag voor belastingen).  

 Daarnaast is de daling van de winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor 3,9 M€ 
(bedrag voor belastingen) te wijten aan de vermindering van het eigen vermogen ten 
gevolge van de uitkering van de beschikbare reserves.  

 Een aantal niet-recurente elementen brengt samen een daling van 3,7 M€ mee.  
 
Netto financieel resultaat. Het financieel resultaat is gedaald met 684 k€ in vergelijking 
met dezelfde periode in 2011. Die daling is hoofdzakelijk het gevolg van de intrestlast op de 
nieuw uitgegeven obligatielening. 
 
Winstbelastingen. De daling met 5.790 k€ van deze last is hoofdzakelijk het gevolg van de 
afname van de winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na financieel nettoresultaat. 
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4.3 Geconsolideerde verkorte balans 

 
ACTIVA (in duizenden €) 

 30.06.2012 31.12.2011 
I. Vaste activa 2.593.005 2.610.631 

Materiële vaste activa 2.512.802 2.528.848 
Immateriële vaste activa 16.855 15.263 

Overige financiële vaste activa 93 42 
Vorderingen uit financiële lease 25.303 25.303 

Leningen en vorderingen 37.952 41.175 
 II. Vlottende activa 385.347 617.872 

Voorraden 51.570 43.335 
Overige financiële vlottende activa 26.897 25.600 

Vorderingen uit financiële lease 1.033 2.067 
Belastingvorderingen 5.003 2.673 

Handels- en overige vorderingen 38.400 90.784 
Geldbeleggingen 64.468 41.984 

Geldmiddelen en kasequivalenten 189.327 405.622 
Overige vlottende activa 8.649 5.807 

 Totaal der activa 2.978.352 3.228.503 
 
Vaste activa. De investeringen die in het eerste semester werden gerealiseerd (50,2 M€) 
liggen lager dan de afschrijvingen in diezelfde periode (65,0 M€), wat de daling in de 
materiële vaste activa verklaart. Die investeringen hebben voornamelijk betrekking op de 
compressiestations (21,4 M€), de aanleg van vervoersleidingen (10,0 M€), de uitbreiding van 
de opslagcapaciteit in Loenhout (3,7 M€) alsook de verdere bouw van de Open Rack 
Vaporizer (4,9 M€) op de LNG-terminal in Zeebrugge. 
 
Vlottende activa. Zoals meegedeeld bij de jaarresultaten 2011 werd een beroep gedaan op 
de waarborg van de aandeelhouders als gevolg van de definitieve waardebepaling van de 
grens-tot-grensvervoersactiviteit van Distrigas & C°, wat heeft geleid tot een daling van de 
overige vorderingen ten belope van 68 M€. De daling in de geldmiddelen en kasequivalenten 
tijdens het eerste semester is voornamelijk een gevolg van de uitkering van reserves en de 
gerealiseerde investeringen. 
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EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden €) 

 30.06.2012 31.12.2011 
I. Eigen vermogen 781.070 1.362.816 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de 
aandeelhouders van de moedermaatschappij 781.070 1.362.815 

Maatschappelijk kapitaal en agio 60.310 60.310 
Reserves en niet uitgekeerd resultaat 720.760 1.302.505 

Minderheidsbelangen 0 1 
 II. Langlopende verplichtingen 1.956.280 1.540.656 

Rentedragende verplichtingen 1.478.897 1.058.341 
Voorzieningen 24.851 24.423 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 55.589 54.443 
Overige langlopende financiële verplichtingen 1.394 0 

Uitgestelde belastingverplichtingen 395.549 403.449 
 III. Kortlopende verplichtingen 241.002 325.031 

Rentedragende verplichtingen 89.322 148.903 
Voorzieningen 3.942 14.008 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen 3.783 3.715 
Overige kortlopende financiële verplichtingen 0 1.989 

Belastingverplichtingen 43.577 53.264 
Kortlopende handels- en overige schulden 95.058 100.740 

Overige kortlopende verplichtingen 5.320 2.412 
 Totaal van het eigen vermogen en de 

verplichtingen 2.978.352 3.228.503 

 
Rentedragende verplichtingen. De stijging van de langlopende rentedragende 
verplichtingen vloeit hoofdzakelijk voort uit de uitgifte van de obligatielening in april  
(350 M€). 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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Eigen vermogen. De daling van het eigen vermogen wordt verklaard door de uitkering van 
de beschikbare reserves, wat tot uiting komt in onderstaand overzicht: 
 
Geconsolideerd verkort mutatieoverzicht van het eigen 
vermogen (in duizenden €) 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan 

aandeelhouders 
van de moeder-

maatschappij 
Minderheids-

belangen 

Totaal van het 
eigen 

vermogen 
EINDSALDO OP 
31.12.2011 1.362.815 1 1.362.816 

1. Totaalresultaat van de periode 42.196 0 42.196 
2. Uitgekeerde dividenden* -623.941 -1 -623.942 
3. Wijzigingen in de consolidatiekring 0  0 
4. Overige toename (afname) 0  0 
EINDSALDO OP 
30.06.2012 781.070 0 781.070 

* inclusief uitkering van reserves 

 

4.4 Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 
Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht (in duizenden €) 

 30.06.2012 30.06.2011 
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van 
de periode 405.622 559.173 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten (1) 143.782 124.454 
Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten (2) -54.542 -143.279 
Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten (3) -305.535 -143.624 

Netto wijzigingen van de geldmiddelen -216.295 -162.449 
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van 
de periode 189.327 396.724 

 
(1) De stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten omvatten eveneens de wijziging in de behoefte 

aan werkkapitaal en de betaalde belastingen. 

(2) Dit bedrag houdt rekening met de gerealiseerde desinvesteringen. 

(3) Die stromen bevatten de betaalde dividenden. 
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5. Vergoeding slachtoffers Ghislenghien 
 
Fluxys Belgium heeft in overleg met de verzekeraars een regeling uitgewerkt om de 
natuurlijke personen definitief te vergoeden zodat voor hen de zware en moeilijke 
procedures stoppen. Het initiatief voor de definitieve vergoeding van de slachtoffers staat los 
van het cassatieberoep dat Fluxys Belgium heeft ingesteld tegen het vonnis van het Hof van 
Beroep van Mons. De schadevergoedingen die aan de particuliere slachtoffers werden 
gestort, zijn definitief, wat ook de uitkomst van de lopende gerechtelijke procedure is.  
 

6. Activiteiten en diensten 
 
Vervoerde volumes. In het eerste semester van 2012 vervoerde Fluxys Belgium in zijn net 
11% minder aardgas dan in dezelfde periode vorig jaar. De vervoerde volumes voor verbruik 
op de Belgische markt stegen met 2% terwijl de vervoerde volumes voor andere markten 
daalden met circa 20%.  
 
De omzet wordt hoofdzakelijk bepaald door de gereserveerde capaciteit en bijgevolg heeft de 
evolutie in de vervoerde volumes op korte termijn geen noemenswaardige invloed op de 
omzet. Fluxys Belgium factureerde aan zijn klanten voor het geheel van zijn diensten  
€ 376 miljoen in het eerste semester van 2012, tegenover € 358 miljoen voor dezelfde 
periode in 2011. 
 
Bij de stijging van de vervoerde energie voor verbruik op de Belgische markt (101 TWh, 
tegenover 99 TWh in dezelfde periode vorig jaar) speelde vooral de winterpiek een 
belangrijke rol. 
 De distributienetbeheerders, die het aardgas verder vervoeren naar KMO’s en 

huishoudens, namen bijna 14% meer af van het Fluxys Belgium-net. Die stijging is 
voornamelijk toe te schrijven aan de lagere temperaturen dit jaar en het aanhoudend 
koude weer begin februari 2012. 

 De elektriciteitscentrales verbruikten 13% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. 
Dat is vooral toe te schrijven aan het gecombineerd effect van de negatieve spark 
spread (het verschil tussen de verkoopprijs van elektriciteit en de kost van de brandstof 
om die elektriciteit te produceren) en de bodemprijs voor CO2 die de stroomproductie op 
steenkool in Europa in het voordeel brengen.  

 De industriële bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het Fluxys Belgium-net 
verbruikten circa 3% minder. 

 
Met 109 TWh lagen de volumes die vervoerd werden doorheen België naar de buurlanden 
gevoelig lager dan in het eerste semester van 2011 (136 TWh). Die daling is een effect van 
verschillende elementen die de kortetermijnverkoop van grens-tot-grenscapaciteit 
beïnvloeden:  
 de impact op Europees niveau van de huidige economische crisis,  
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 de negatieve spark spread 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, 

 de stijging van de export van LNG vanuit Zeebrugge naar de Aziatische markt: de hoge 
prijs voor LNG op de Aziatische markt zorgt ervoor dat vanuit de LNG-terminal minder 
aardgas wordt vervoerd naar de buurlanden. 

 
Bijkomende opslagcapaciteit verkocht. Eind 2011 verkocht Fluxys Belgium het volledige 
pakket langetermijn-opslagcapaciteit (400 miljoen kubieke meter) voor de maximumperiode 
van 10 jaar vanaf opslagjaar 2012-2013. Begin 2012 werd ook het volledige pakket 
kortetermijn-opslagcapaciteit voor het opslagjaar 2012-2013 (280 miljoen kubieke meter) 
verkocht. En in juni 2012 heeft Fluxys Belgium een bijkomend pakket van 25 miljoen 
kubieke meter kortetermijn-opslagcapaciteit verkocht voor de periode juli 2012-april 2013. 
 
  



 

 

 
Persbericht Fluxys Belgium  
29 augustus 2012 – Gereglementeerde informatie 

 

 
Fluxys Belgium NV • www.fluxys.com/belgium • Kunstlaan 31 • B-1040 Brussel • Fax : +32 2 282 79 43 

BTW: BE 0402.954.628 • RPR BRUSSEL • Pagina 10 van 13 

LNG-terminalling: succes laaddiensten. In de eerste helft van 2012 ontving Fluxys LNG 
in totaal 36 schepen, 23 om te lossen en 13 om te laden. In de eerste helft van 2011 
meerden 41 schepen aan, met 41 losbeurten en geen laadbeurten. Het laden van LNG-
tankwagens kent een stijgend succes: er werden 142 LNG-tankwagens geladen in de eerste 
helft van 2012 met als bestemming voornamelijk het Verenigd Koninkrijk, Nederland en 
Duitsland. 
 

7. Investeringen 
 
Vandaag plant Fluxys Belgium in 2012 infrastructuurprojecten voor een bedrag van € 111 
miljoen en in het eerste semester is in totaal € 50 miljoen geïnvesteerd. De belangrijkste 
projecten kaderen in de invoering van het nieuwe entry/exit-systeem voor de 
vervoersdiensten en de oprichting van een Belgische gasbeurs. 
 
Verbinding Duinkerke-Zeebrugge: primeur in Europa. Fluxys Belgium en de Franse 
vervoersnetbeheerder GRTgaz hebben beslist om de LNG-terminal in Duinkerke te verbinden 
met de zone Zeebrugge. Het project is in verschillende opzichten een primeur in Europa. Zo 
is het project tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen nationale regulatoren 
en de betrokken netwerkbeheerders. Bovendien zal Fluxys Belgium ook als eerste 
vervoersnetbeheerder in Europa via één enkel contract de grensoverschrijdende capaciteit 
aanbieden (capaciteit van Duinkerke in Frankrijk naar het toekomstige virtuele handelspunt 
ZTP). Daarvoor heeft Fluxys Belgium op lange termijn capaciteit gereserveerd bij GRTgaz 
van Duinkerke tot aan de Frans-Belgische grens. 
 
Fluxys Belgium zal een nieuw interconnectiepunt in Alveringem bij Veurne bouwen en een 
leiding van 72 km aanleggen tussen Alveringem en Maldegem. Die bijkomende infrastructuur 
vertegenwoordigt een investering van € 150 miljoen voor Fluxys Belgium. GRTgaz zal vanuit 
Duinkerke via het compressiestation in Pitgam een nieuwe leiding aanleggen tot in 
Alveringem. Beide vervoersnetbeheerders plannen om de nieuwe capaciteit eind 2015 
gebruiksklaar te hebben, gelijktijdig met de ingebruikneming van de LNG-terminal in 
Duinkerke.  
 
Daarnaast heeft de groep Fluxys ook een participatie genomen ter waarde van € 250 miljoen 
in de toekomstige LNG-terminal in Duinkerke. De totale investeringsinspanningen van de 
groep voor dit belangrijke project in Europa bedragen zo € 400 miljoen. 
 
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. Daarmee effent de terminal het pad om een 
belangrijke schakel te worden in de ontwikkeling van LNG als alternatieve groene brandstof 
in de scheepvaart en het lange-afstandsvervoer per vrachtwagen. MBZ, het Havenbestuur 
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van Zeebrugge, legt de laatste hand aan de onderwaterstructuur voor de tweede LNG-
steiger. Daarna start Fluxys LNG met de bouw van de bovenstructuur en de steiger zal begin 
2015 in gebruik worden genomen. 
 

8. Naamsverandering 
 
De buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2012 heeft beslist om de naam van de 
onderneming te wijzigen in Fluxys Belgium. Met die aanpassing verduidelijkt de bedrijfsnaam 
het actieterrein van de onderneming binnen de Fluxys-groep. Vanuit dezelfde overweging 
heeft het moederbedrijf zich omgedoopt tot Fluxys. 
 
Moederbedrijf Fluxys coördineert de strategie en de activiteiten van de bedrijven van de 
Fluxys groep: 
 Fluxys Belgium is het beursgenoteerde bedrijf dat instaat voor de gereguleerde 

activiteiten in België: het vervoer en de opslag van aardgas en via dochteronderneming 
Fluxys LNG de terminalling van vloeibaar aardgas (LNG). 

 Fluxys Europe is de koepelonderneming voor de bedrijven met activiteiten buiten België 
of niet-gereguleerde activiteiten in België. 

 Fluxys Finance centraliseert het beheer van de geldmiddelen en de financiering binnen de 
Fluxys groep. 
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9. Toekomstperspectieven 
 
1 oktober 2012: invoering entry/exit-systeem met Belgische prijsindex, samen met 
tariefdaling. Samen met de CREG en de marktspelers werkt Fluxys Belgium aan de 
overschakeling op 1 oktober 2012 naar een eengemaakt entry/exit-systeem en de oprichting 
van de gasbeurs Zeebrugge Trading Point. Fluxys Belgium verwacht dat ZTP een solide 
referentie-index voor aardgas in België aanlevert. Die kan dan dienen als referentie in de 
leveringscontracten. Op 6 juli 2012 heeft Fluxys Belgium bij de CREG een aangepast 
tariefvoorstel ingediend om de prijszetting van de vervoersdiensten competitief te houden. 
Als de CREG dat voorstel goedkeurt, zullen de vervoerstarieven met ongeveer 6% dalen 
vanaf 1 oktober 2012, het moment waarop het nieuwe entry/exit-systeem wordt ingevoerd. 
 
LNG als brandstof voor schepen en vrachtwagens. LNG als brandstof voor schepen, 
zowel op zee als in binnenwateren, en voor vrachtwagens heeft het potentieel om zich op 
termijn te ontwikkelen tot een belangrijke markt voor aardgas. De ontwikkeling van die 
markt past in de groei van onze commerciële activiteiten en zal investeringen in bijkomende 
capaciteit meebrengen. 
 

10. 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 in 2012 
vertaalt zich in een daling van het resultaat. 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. 
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11. Externe controle 
 
De commissaris heeft bevestigd dat zijn beperkt nazicht, dat ten gronde is afgewerkt, geen 
elementen aan het licht heeft gebracht die een significante verbetering vereisen aan de 
boekhoudkundige informatie in het persbericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


