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Resultaten eerste semester 2013 
Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2013 

en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium 

 

 

 
 Verkoop bijkomende vervoers- en piekcapaciteit naar het Verenigd Koninkrijk en 

Duitsland 
 Opslagcapaciteit bijna volledig verkocht ondanks scherpe concurrentie  
 Laaddiensten LNG-tankwagens groeiend succes 
 LNG-terminal Zeebrugge: goede gebruiksgraad vergeleken met andere terminals  

in West-Europa 
 € 55 miljoen investeringen in infrastructuur 
 Historisch lage rentevoeten wegen op toegestaan rendement en resultaat  
 Ontwikkeling nieuwe markten voor aardgas als brandstof in vervoerssegment 

 

 

Conform de geldende voorschriften is een tussentijds jaarverslag beschikbaar op onze website 

www.fluxys.com/belgium. 
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1. Financiële toestand: geconsolideerde resultaten eerste semester 2013  

1.1 Inleiding 
Algemene evolutie van het resultaat. De meerderheid van de activiteiten van de Fluxys Belgium groep zijn 

gereguleerd. Hun operationeel resultaat wordt voornamelijk bepaald op basis van het geïnvesteerd eigen 

vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (Lineaire Obligaties op tien jaar, uitgegeven door de 

Belgische Staat). 

 

Historisch lage rentevoeten wegen op toegestaan rendement en 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. De gemiddelde rentevoet voor de 

eerste 6 maanden van 2013 (lager dan 2,5%) is gedaald ten opzichte van de interestvoet in de eerste helft 

van 2012 en zelfs in vergelijking met het gemiddelde van het volledige jaar 2012. Het gevolg is een daling 

met 7,3 miljoen € van het nettoresultaat toegestaan door de regulatie, als alle overige elementen 

ongewijzigd zouden zijn gebleven. 

 

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 3,2 M€ tegenover het 1ste semester 2012 tot gevolg. Als deze uitkering van 

reserves niet had plaatsgevonden zou het netto resultaat van het 1ste semester 2013 hoger geweest zijn 

doch het rendement op het overblijvend eigen vermogen zou lager geweest zijn. 

 

Goedkeuring van tarifaire afrekeningen door de CREG. Fluxys Belgium en Fluxys LNG dienen jaarlijks 

hun tarifaire afrekeningen m.b.t. het voorgaande boekjaar in. De saldi van de gereguleerde activa en 

passiva per eind 2012 werden, zowel voor Fluxys Belgium als voor Fluxys LNG, door de CREG vastgelegd in 

juli 2013. Het effect van deze beslissingen werd opgenomen in de rekeningen van het 1ste semester 2013. 

 

Verkoop van de vennootschap Fluxys & Co. Gezien het vervoer per LNG schip niet behoort tot de 

hoofdactiviteiten van de groep heeft Fluxys Belgium de verkoopoptie gelicht die zij had t.o.v. GDF SUEZ. De 

vennootschap Fluxys & Co werd zodoende op 18-01-2013 verkocht voor een bedrag van 70 miljoen €. De 

bijdrage van deze vennootschap in het netto resultaat van het eerste semester van 2012 bedroeg 2,9 

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 rendements-

percentage op de dekkingsinstrumenten met de verdisconteringsvoet gebruikt voor het bepalen van de 

actuariële schuld. 
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Deze wijzigingen komen in de financiële staten tot uiting in: 
 de balans, waar een transfer van 396 k€ werd opgenomen tussen de overige reserves en het niet 

uitgekeerd resultaat van het eigen vermogen als gevolg van de impact van IAS 19R op de actuariële 
verschillen; 

 de resultatenrekening, de kosten verbonden aan de effecten van de verdiscontering worden voortaan 
in het resultaat gecompenseerd gepresenteerd met het verwachte rendement van de 
dekkingsinstrumenten, zonder onderscheid tussen opbrengsten en kosten; 

 het in lijn brengen van de veronderstellingen gebruikt voor het bepalen van het verwachte 
rendementspercentage en de verdisconteringsvoet, leidt tot een daling van het financieel resultaat 
van het eerste semester 2012 met 257 k€, een vermindering van de belastingen (87 k€) en een 
afname van het netto resultaat met 170 k€; 

Deze correcties worden geneutraliseerd door de herwerking van de actuariële verschillen op de andere 
componenten van het totaalresultaat. 
 

1.2 Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening 
 

Geconsolideerde verkorte winst- en verliesrekening (in duizenden €) 

  30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Bedrijfsopbrengsten  308.322 303.882 

Andere bedrijfsopbrengsten  8.843 16.609 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen  -46.166 -21.530 

Diensten en diverse goederen  -76.066 -89.236 

Personeelskosten  -66.541 -61.714 

Andere bedrijfskosten  -3.933 -3.519 

Afschrijvingen  -69.973 -68.945 

Voorzieningen voor risico’s en kosten  16.416 14.837 

Waardeverminderingen  -419 -216 

Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   70.483 90.168 

Reële waardeschommelingen van financiële instrumenten  418 1.889 

Financiële opbrengsten  1.423 3.540 

Financiële kosten  -27.016 -25.314 
Winst (verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten na financieel 
nettoresultaat 

 45.308 70.283 

Winstbelastingen  -15.745 -24.310 

Winst (verlies) van de periode  29.563 45.973 

Gedeelte Fluxys Belgium  29.563 45.973 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 
    
Gewone nettowinst (verlies) per aandeel in €  0,4207 0,6543 

Verwaterde nettowinst (verlies) per aandeel in €  0,4207 0,6543 
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1.3 Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat 
 

Overzicht van het geconsolideerd verkort totaalresultaat (in duizenden €) 

  30.06.2013 
30.06.2012 

herwerkt 
Netto resultaat over de periode  29.563 45.973 
Elementen die in de toekomst niet geherklasseerd zullen worden 
naar de winst- en verliesrekening    

Actuariële verschillen m.b.t. personeelsbeloningen  1.706 -5.722 

Belastingen op de andere componenten van het totaalresultaat  -580 1.945 

Andere componenten van het totaalresultaat  1.126 -3.777 

Totaalresultaat van de periode  30.689 42.196 

Gedeelte Fluxys Belgium  30.689 42.196 

Gedeelte minderheidsbelangen  0 0 

 

Bedrijfsopbrengsten. De bedrijfsopbrengsten voor het eerste semester 2013 belopen 308.322 k€ 

tegenover 303.882 k€ voor het eerste semester 2012, hetzij een verhoging van 4.440 k€. 

 

Deze opbrengsten betreffen voor: 
 299.251 k€ (of 97,1%) de gereguleerde activiteiten, t.t.z. het vervoer en de opslag van aardgas en de 

terminalling diensten voor LNG in België, dewelke een verhoging van 10.682 k€ t.o.v. dezelfde periode 
in 2012 vertonen. Dit laatste wordt verklaard door de doorfacturatie van kosten, noodzakelijk voor het 
in evenwicht houden van het net. Indien wij die doorfacturaties buiten beschouwing laten, vertonen de 
opbrengsten van dit segment maar een beperkte daling gelet op de actuele economische 
omstandigheden en de tariefdaling van ongeveer 6% die in het tweede semester van 2012 voor de 
vervoersdiensten werd ingevoerd. De daling bleef beperkt dankzij de commerciële inspanningen die 
werden gerealiseerd met het oog op de korte termijnverkopen van capaciteit. 

 9.071 k€ (of 2,9 %) de overige activiteiten van de onderneming, hetzij een daling van 6.242 k€ 
tegenover het 1ste semester 2012. Ter herinnering, de bedrijfsopbrengsten van dit segment bevatten 
in het 1ste  semester van het voorgaand boekjaar 5.724 k€ die voortkwamen uit de vennootschap 
Fluxys & Co welke in januari 2013 verkocht werd. 

Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Het operationeel resultaat dat werd gerealiseerd in het 1ste 

semester 2013 bedraagt 70,5 miljoen €, tegenover 90,2 miljoen € in het 1ste semester 2012. Deze daling 

van 19,7 miljoen € wordt vooral door de volgende elementen verklaard: 
 De daling van het toegestaan rendement op de gereguleerde activiteiten als gevolg van de daling van 

de notering van lineaire obligaties (OLO) heeft een nadelige invloed gehad van 11,1 M€ (voor 
belastingen) op het resultaat. 

 Bovendien heeft de afname van het eigen vermogen ingevolge de uitkering van beschikbare reserves 
geleid tot een daling van het resultaat uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten van 4,9 miljoen € (voor 
belastingen). 

 Het verdwijnen uit de consolidatiekring van de onderneming Fluxys & Co heeft een afname van 3,5 
miljoen € (voor belasting) van het operationeel resultaat tot gevolg. 
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Netto financieel resultaat. Het financieel resultaat vertoont een daling van 5,3 miljoen € ten opzichte van 

het eerste semester 2012. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de intrestlast op de obligatielening, 

uitgegeven in mei 2012, welke in 2013 voor een volledig semester op de resultaten weegt. 

 

Winstbelastingen. De vermindering van de winstbelasting van 8,6 miljoen € is in hoofdzaak het gevolg van 

de afname van de winst na financieel nettoresultaat. 

 

1.4 Geconsolideerde verkorte balans 
 

ACTIVA (in duizenden €) 

  30.06.2013 
31.12.2012 

herwerkt 
I. Vaste activa  2.469.191 2.492.625 

Materiële vaste activa  2.403.972 2.416.548 

Immateriële vaste activa  15.744 17.024 

Overige financiële vaste activa  2.682 3.962 

Vorderingen uit financiële lease   22.850 22.850 

Leningen en vorderingen   23.943 32.241 

II. Vlottende activa  379.958 484.598 

Voorraden  45.242 51.208 

Vorderingen uit financiële lease   1.227 2.453 

Belastingsvorderingen  6.089 1.064 

Handels- en overige vorderingen  52.209 50.515 

Geldbeleggingen  36.569 48.541 

Geldmiddelen en kasequivalenten  228.764 213.480 

Overige vlottende activa  9.858 5.154 

Activa bestemd voor verkoop  0 112.183 

Totaal der activa  2.849.149 2.977.223 

 

Vaste activa. De investeringen gerealiseerd in het eerste semester 2013 (55,3 M€), liggen lager dan de 

afschrijvingen over dezelfde periode (66,3 M€), wat de daling van de materiële vaste activa verklaart. Deze 

investeringen betreffen hoofdzakelijk de aanleg van vervoersleidingen (19,1 M€), de compressiestations 

(4,5 M€), de opslag te Loenhout (3,1 M€) en de LNG Terminal in Zeebrugge (19,5 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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EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden €) 

  30.06.2013 
31.12.2012 

herwerkt 
I. Eigen vermogen  746.329 828.062 

Eigen vermogen toerekenbaar aan de aandeelhouders van de 
moedermaatschappij  

746.329 828.062 

Maatschappelijk kapitaal en uitgiftepremies  60.310 60.310 

Reserves en niet uitgekeerd resultaat   686.019 767.752 

Minderheidsbelangen  0 0 

II. Langlopende verplichtingen  1.925.618 1.869.401 

Rentedragende verplichtingen  1.522.278 1.458.093 

Voorzieningen  9.123 6.884 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  43.009 47.686 

Overige langlopende financiële verplichtingen  570 990 

Uitgestelde belastingverplichtingen  350.638 355.748 

III. Kortlopende verplichtingen  177.202 279.760 
Rentedragende verplichtingen  74.803 91.129 
Voorzieningen  2.733 17.869 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen  3.068 3.341 

Belastingsverplichtingen  11.770 49.388 

Kortlopende handels- en overige schulden  81.527 73.912 

Overige kortlopende verplichtingen  3.301 2.221 

Verplichtingen verbonden met activa bestemd voor verkoop  0 41.900 

Totaal van het eigen vermogen en de verplichtingen  2.849.149 2.977.223 

 

Kortlopende verplichtingen. De voorzieningen voor milieu en wederinstaatstelling van sites werden in het 

eerste semester 2013 voor 3,4 M€ gebruikt en werden tevens voor 8,1 M€ teruggenomen. Dit laatste is toe 

te schrijven aan de neerwaartse herziening 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. 
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Eigen vermogen. De afname van het eigen vermogen wordt verklaard door de betaling van het dividend 

over het voorgaande boekjaar zoals blijkt uit het hierna volgend overzicht: 

 

 
Geconsolideerd verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen (in duizenden €) 

 

Eigen vermogen 
toerekenbaar aan 

aandeelhouders van de 
moedermaatschappij 

Minderheids-
belangen 

Totaal van het 
eigen vermogen 

EINDSALDO OP 31.12.2012 
herwerkt 828.062 0 828.062 

1. Totaalresultaat van de periode 30.689 0 30.689 
2. Uitgekeerde dividenden -112.422 0 -112.422 
3. Wijzigingen in de consolidatiekring 0  0 
4. Overige toename (afname) 0  0 

EINDSALDO OP 30.06.2013 746.329  0 746.329 

 
 

1.5 Geconsolideerd verkort kasstroomoverzicht 
 

  (in duizenden €) 
 30.06.2013 30.06.2012 

Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode  213.480 405.622 

Stromen met betrekking tot bedrijfsactiviteiten1 69.863 143.782 

Stromen met betrekking tot investeringsactiviteiten2 15.149 -54.542 

Stromen met betrekking tot financieringsactiviteiten3 -69.728 -305.535 

Netto wijziging van de geldmiddelen en kasequivalenten 15.284 -216.295 
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het einde van de periode  228.764 189.327 

 
  

                                                                  
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 het 2e semester van 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. 
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2. Activiteiten en diensten 

2.1 Vervoer: volumes gestegen 
In het eerste semester van 2013 vervoerde Fluxys Belgium in zijn net 15% meer aardgas dan in dezelfde 

periode vorig jaar. De vervoerde volumes voor verbruik op de Belgische markt stegen met 7% terwijl de 

vervoerde volumes voor andere markten met 22% stegen.  
 

 
 
Vervoerde volumes voor de Belgische markt toegenomen. Bij de stijging van de vervoerde energie voor 

verbruik op de Belgische markt (108 TWh, tegenover 101 TWh in dezelfde periode vorig jaar) speelde 

vooral de aanhoudende koude in het begin van 2013 een belangrijke rol. 

 De distributienetbeheerders (56% van de afnames in België), die het aardgas verder vervoeren naar 

KMO’s en huishoudens, namen 14% meer af. Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de 

lagere temperaturen.  

 Ondanks de moeilijke economische positie van elektriciteitscentrales op aardgas (23% van de 

afnames in België), verbruikten ze 4% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De oorzaak ligt in het 

feit dat de gascentrales tijdens de aanhoudende koude in het begin van het jaar een deel van de 

onbeschikbare nucleaire productiecapaciteit hebben opgevangen. 

 De industriële bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op het net van Fluxys Belgium (21% van de 

afnames in België) verbruikten 5% minder, een uitvloeisel van de economische crisis. 

 

Vervoerde volumes naar het buitenland stijgen eveneens. Met 136 TWh lagen de volumes die vervoerd 

werden doorheen België naar de buurlanden gevoelig hoger dan in het eerste semester van 2012 (112 

TWh) en op hetzelfde niveau als in dezelfde periode van 2011. 

 Anders dan voorgaande jaren werden in maart 2013 grote volumes richting Verenigd Koninkrijk 

vervoerd, in een periode van het jaar waarin de aardgasstromen gewoonlijk in de andere richting 

stromen. In het Verenigd Koninkrijk stond de invoer van LNG immers op een zeer laag peil, was de 
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vullingsgraad van de opslaginstallaties op het einde van de winter laag en waren door 

onderhoudswerken een aantal bronnen niet beschikbaar.  

 Eind mei, begin juni piekte de capaciteitsvraag richting Duitsland en ging de verkoop van capaciteit op 

het Prisma-platform de hoogte in (zie verderop in dit hoofdstuk). 

 

Verhandelde volumes ook in de lift. Op de aardgashandelsplaats Zeebrugge Beach werd in de periode 

januari-juni 2013 een totaalvolume verhandeld van 395 TWh, een stijging van 7.5% tegenover dezelfde 

periode een jaar eerder. Het gemiddelde dagelijks verhandelde volume in het eerste semester van 2013 

lag op 2184 GWh, tegenover 2020 GWh in dezelfde periode van 2012. 

 

De nieuwe Belgische aardgashandelsplaats ZTP kende een veelbelovend begin, met een gemiddelde 

dagelijks verhandelde volume van 124 GWh in het eerste semester van 2013, tegenover 99 GWh in het 

laatste kwartaal van 2012. 

 

Vliegende start voor Europees capaciteitsplatform Prisma. Fluxys Belgium stelt sinds april 2013 

capaciteit ter beschikking via het Europese platform Prisma, waarin de Fluxys Groep een belang heeft van 

circa 13%. Het gaat om gebundelde bidirectionele capaciteit met buuroperatoren GTS (Nederland), GRTgaz 

(Frankrijk), Gascade (Duitsland), Thyssengas (D), OGE (D) en zusterbedrijf Fluxys TENP (D). Eind juni 

hadden zo’n vijftigtal netgebruikers zich geregistreerd bij Prisma voor de producten van Fluxys Belgium. 

In het algemeen blijkt dat er veel interesse is voor de producten die worden aangeboden op het platform, 

vooral in periodes van grote prijsverschillen tussen Europese markten.  

 

Fluxys Belgium blijft één van de drijvende krachten achter Prisma en onderzoekt de verdere ontwikkeling 

van het platform in lijn met de nieuwe Europese netwerkcode Capacity Allocation Mechanisms die in 2016 

in werking zal treden. De bedoeling is om tegen de lente van volgend jaar ook een markt voor secundaire 

capaciteit te creëren.  

 

2.2 Opslag: capaciteit bijna volledig verkocht ondanks scherpe concurrentie 
De gasopslag Loenhout ondervindt voor de jaarcontracten bijzonder harde concurrentie door een 

toenemend aanbod van opslag en andere flexibiliteitsbronnen in Europa. Daarom is begin dit jaar een nog 

meer gedifferentieerd dienstenpakket uitgewerkt om nauwer te kunnen inspelen op de actuele 

marktbehoefte. Op die manier kon het grootste deel van het resterende aanbod aan opslagdiensten op 1 

jaar worden verkocht. Fluxys Belgium werkt ondertussen samen met de CREG om zijn opslagdiensten ook 

beschikbaar te maken op de handelsplaats ZTP en voor het volgende opslagseizoen nog beter af te 

stemmen op de noden van de markt. 

 

2.3 LNG-terminalling: succes laaddiensten voor tankwagens 
Lossen en laden van LNG-schepen. In de eerste jaarhelft van 2013 werden op de LNG-terminal in 

Zeebrugge 18 schepen gelost, tegenover 23 in dezelfde periode van 2012. De 18 geloste schepen voerden 

samen meer dan 1 miljoen ton LNG aan uit Ras Laffan in Qatar. Van die 18 schepen waren er 4 van het Q-

Flex-type, één van de grootste LNG-scheepstypes in de wereld. 
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De trend die in 2012 was ingezet om meer schepen te laden met LNG zet zich door in 2013. Door de hoge 

LNG-prijzen in Azië werden de laaddiensten op de LNG-terminal in Zeebrugge veel gebruikt: 10 schepen 

werden geladen in het eerste semester van 2013 (13 in dezelfde periode van 2012), goed voor meer dan 0,5 

miljoen ton LNG. 

 

Succes voor truck loading. Sinds juni 2010 kunnen naast schepen ook tankwagens op de LNG-terminal in 

Zeebrugge terecht om er LNG te laden. Het gebruik van die truckloading-diensten blijft stijgen: in het 

eerste semester van 2013 kwamen 256 vrachtwagens LNG laden, tegenover 142 een jaar eerder. Die 

cijfers bevestigen de aantrekkelijkheid van Zeebrugge als één van de meest actieve LNG-terminals in 

Noordwest-Europa.  

 

3. Investeringen in infrastructuur 

3.1 Voor € 55 miljoen infrastructuurprojecten in het eerste semester 2013 
Vandaag plant Fluxys Belgium in 2013 infrastructuurprojecten voor een bedrag van € 97 miljoen en in het 

eerste semester is in totaal € 55,3 miljoen geïnvesteerd.  

 Leiding tussen Ben-Ahin en Bras in september in gebruik. Om te kunnen voldoen aan de stijging van 

de vraag naar aardgas van de huishoudens en KMO’s in de provincie Luxemburg werkt Fluxys 

Belgium sinds eind 2012 aan de versterking van de vervoersas in de richting van het Groothertogdom 

Luxemburg. De bestaande leiding tussen Ben-Ahin en Bras werd vervangen door een nieuwe leiding 

met een grotere diameter. In september wordt de hele leiding in gebruik genomen. 

 Bouw tweede aanlegsteiger op LNG-terminal in Zeebrugge op schema. 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. Het 

Havenbestuur van Zeebrugge heeft de onderwaterstructuur gebouwd en Fluxys LNG start in oktober 

met de bovenstructuur nadat de windmolens langs de strekdam zijn afgebroken. De aanwezigheid van 

de windmolens zo dicht bij de steiger vormt immers een veiligheidsrisico. De steiger wordt in 2015 in 

gebruik genomen. 

 Zeewaterverdamper klaar voor tests. Sinds 2010 werkt Fluxys LNG aan de uitbreiding van de 

hervergassingsinstallaties op de LNG-terminal met een zeewaterverdamper of Open Rack Vaporizer 

(ORV). Die installatie is nu klaar voor de testfase en zal binnenkort worden ingezet om de warmte van 

het zeewater te gebruiken om LNG om te zetten in aardgas. 

 Infrastructuur voor de aanpassing aardgassamenstelling gebruiksklaar in september. Door de 

groeiende diversiteit van de aardgasbronnen en de routes tussen bron en eindverbruiker is er in 

vergelijking met vroeger een grote variatie in de samenstelling van het aardgas. Daarom is de 

infrastructuur om de samenstelling van het aardgas aan te passen uitgebreid met nieuwe installaties 

in Zeebrugge. Onder meer de opslagtank voor vloeibaar stikstof op de voormalige piekopslag-

installatie wordt daartoe opnieuw in gebruik genomen. In september zullen de installaties 

gebruiksklaar zijn. 
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3.2 Indicatief investeringsprogramma op 10 jaar 
In de periode 2009-2012 heeft Fluxys Belgium circa €1 miljard geïnvesteerd in zijn infrastructuur voor 

vervoer, opslag en LNG-terminalling om de internationale draaischijffunctie en de bevoorradingszekerheid 

van België verder te versterken en de basis te leggen voor nieuwe groei in de marktliquiditeit. In het licht 

van de economische conjunctuur en de toekomstige invoerstromen heeft de onderneming haar indicatieve 

investeringsprogramma geoptimaliseerd met de focus op een zo hoog mogelijke efficiëntie van de 

investeringsuitgaven. Na een periode van recordinvesteringen komt de cyclus nu weer in een periode van 

gewone uitgaven en omvat het indicatieve investeringsprogramma voor 2014-2023 projecten ten belope 

van ongeveer € 865 miljoen.  

 

Gelet op de moeilijke investeringscontext voor nieuwe elektriciteitscentrales op aardgas zijn in het 

indicatieve investeringsprogramma voorlopig geen projecten opgenomen om zulke nieuwe centrales op 

het net aan te sluiten. Het plan dat de regering recent heeft goedgekeurd op voorstel van staatssecretaris 

Wathelet voorziet echter in maatregelen om investeringen in nieuwe elektriciteitscentrales op aardgas te 

stimuleren en Fluxys Belgium zal uiteraard zijn investeringsprogramma aanpassen zodra concrete 

projecten het licht zien.  

 

4. Nieuwe markten 
Door zijn gunstige eigenschappen op het vlak van milieu- en gezondheidsimpact heeft aardgas een ruim 

potentieel om zich te ontwikkelen als brandstof voor vervoer. Fluxys Belgium is daarom op diverse fronten 

actief om aardgas meer ingang te doen vinden in het vervoerssegment. 

 

Personenwagens, bestelwagens en bedrijfsvoertuigen: CNG. Momenteel rijden er in Europa meer dan 1 

miljoen voertuigen op gecomprimeerd aardgas (CNG), met Italië en Duitsland als koplopers. In andere 

landen waar de CNG-markt minder ontwikkeld is zoals België biedt de omschakeling naar CNG een 

belangrijk potentieel voor de vermindering van de uitstoot. Zo onderzoekt Fluxys Belgium met de 

distributienetbeheerders concrete projecten om zo te bepalen op welke manier het beste kan worden 

geïnvesteerd in CNG-tankstations. 

 

Vrachtwagens voor langeafstandsvervoer en schepen: LNG. Om het pad te effenen voor LNG als 

brandstof in het vervoerssegment ontwikkelt Fluxys LNG de terminal in Zeebrugge ook tot een hub voor 

kleinschalig LNG-gebruik. Zo zullen op de tweede steiger in aanbouw ook kleine LNG-schepen kunnen 

laden om andere schepen of installaties voor tussenopslag met LNG bevoorraden. Vanuit Zeebrugge kan 

met kleine schepen LNG worden vervoerd naar alle havens in België en Noordwest-Europa en 

terminalgebruikers hebben op de tweede steiger al capaciteit geboekt om meer dan 200 kleine schepen te 

laden. Voorts onderzoekt Fluxys Belgium samen met de landelijke havens en onder meer de Vlaamse 

overheid en diverse andere bedrijven hoe de basisinfrastructuur voor de LNG-bevoorrading van schepen 

verder vorm kan krijgen.  

 

Ook voor het segment van LNG als brandstof voor vrachtwagens voor lange-afstandsvervoer bestaat de 

uitdaging erin om de nodige tankinfrastructuur te ontwikkelen. Samen met een vervoersbedrijf onderzoekt 

Fluxys Belgium een pilootproject om in België een eerste LNG-tankstation te bouwen. De finale 
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investeringsbeslissing wordt verwacht in het najaar van 2013 en andere potentiële partners hebben 

interesse getoond om bijkomende LNG-tankstations te ontwikkelen. 

 

5. Financiële vooruitzichten 2013 
Het nettoresultaat van de gereguleerde activiteiten wordt in hoofdzaak bepaald door het geïnvesteerd 

eigen vermogen, de financiële structuur en de intrestvoeten (OLO). Het recurrent dividend zal blijven 

evolueren in functie van de evolutie van die drie parameters. De huidige volatiliteit op de financiële 

markten laat 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.  

 

Als de intrestvoet van de OLO’s op 10 jaar op zijn huidige peil blijft en behoudens onvoorziene 

omstandigheden, verwacht Fluxys Belgium het dividend niet te kunnen aanhouden op het niveau van 2012.   

  

6. Externe controle  
De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen 

elementen naar voren heeft gebracht die het nodig zouden maken de boekhoudkundige informatie in dit 

persbericht beduidend aan te passen. 
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