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Resultaten eerste semester 2014 
Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2014 

en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium 

 

 

 Verkochte capaciteit stabiel maar dalende OLO’s wegen op resultaat 
 Voorstel van tariefdaling van 7% voor vervoer vanaf 2015 
 € 39,4 miljoen investeringen 
 Wintervooruitzichten: Fluxys Belgium klaar voor de winter 

 
 

1. Historisch lage rentevoeten wegen op toegestaan rendement en resultaat 
In het 1ste semester 2014 bedroeg de winst 67,7 miljoen €, tegenover 70,5 miljoen € in het 1ste semester 

2013. Die daling van 2,8 miljoen € wordt vooral verklaard door de vermindering van het toegestane 

rendement op de gereguleerde activa, als gevolg van de lagere interestvoeten op de lineaire obligaties 

(OLO): dat resulteerde in een vermindering van 3,9 M€ van het halfjaarlijkse nettoresultaat dat toegestaan 

is door de regulering, mochten alle andere elementen onveranderd zijn gebleven. Die impact werd 

gedeeltelijk gecompenseerd door de positieve effecten van efficiëntiewinsten en de kleinere impact van 

tarifaire beslissingen met betrekking tot voorgaande jaren. 

 

2. Omzet stabiel 
De opbrengsten van de gereguleerde activiteiten bedragen 259,7 M€ (97,7% van het totaal), een verhoging 

van 6,4 M€ t.o.v. dezelfde periode in 2013. Dat wordt verklaard door een kleine stijging in de verkochte 

vervoerscapaciteit. In een moeilijke marktcontext voor aardgasopslag heeft Fluxys Belgium toch de 

totaliteit van de beschikbare opslagcapaciteit voor 2014 kunnen verkopen. De omzet voor de 

terminallingdiensten is stabiel ten opzichte van de omzet behaald in het eerste semester van 2013. De 

gebruiksgraad van de terminal in Zeebrugge blijft voor de Noordwest-Europese markt zeer hoog (17 

losbeurten en 11 ladingen). 

 

Terwijl de verkochte capaciteit stabiel bleef, vervoerde Fluxys Belgium in het eerste semester van 2014 in 

zijn netwerk 18% minder aardgas dan in dezelfde periode vorig jaar. De vervoerde volumes voor verbruik 

op de Belgische markt daalden met 24% terwijl de vervoerde volumes voor andere markten met 13% 

afnamen. De kleinere hoeveelheid vervoerd aardgas naar het buitenland vindt zijn oorsprong in het feit dat 

er in het eerste trimester van vorig jaar een uitzonderlijke vraag was naar aardgas in het Verenigd 

Koninkrijk en in Duitsland waardoor het vervoer doorheen België vorig jaar de hoogte werd ingestuwd. De 

belangrijkste reden voor de daling van het vervoer voor de Belgische markt zit in de zachte 

wintermaanden van dit jaar. 
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3. Voorstel voor tariefverlaging voor vervoer vanaf 2015 
Na constructief overleg met Fluxys Belgium en Fluxys LNG heeft de CREG een ontwerp van nieuwe 

tariefmethodologie vastgelegd voor de transport-, opslag- en LNG-terminallingactiviteiten. Het doel is om 

zowel de markt als de infrastructuurbeheerders continuïteit en een stabiel tarifair kader te bieden. Het 

ontwerp van nieuwe tariefmethodologie is erop gericht de markt tarieven te kunnen blijven aanbieden die 

tot de meest competitieve in Europa blijven behoren. Voor wat de vervoersactiviteit betreft, zal Fluxys 

Belgium aan de CREG overigens een tariefverlaging van ongeveer 7% voorstellen met ingang op 1 januari 

2015.  

 

Op 1 september legde de CREG het ontwerp voor ter publieke consultatie. Daarna wordt het overgemaakt 

aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Verwacht wordt dat de nieuwe tariefmethodologie eind 2014 

klaar zal zijn en van toepassing wordt vanaf de volgende regulatoire periode 2016-2019. 

 

4. Voor € 39,4 miljoen infrastructuurprojecten in het eerste semester 2014 
Vandaag plant Fluxys Belgium in 2014 infrastructuurprojecten voor een bedrag van € 95 miljoen en in het 

eerste semester is in totaal € 39,4 miljoen geïnvesteerd. De drie omvangrijkste projecten voor dit jaar zijn:  

 Op de LNG-terminal is een tweede aanlegsteiger in aanbouw voor zowel het laden als lossen van LNG-

schepen en het ontwikkelen van kleinschalig LNG-gebruik. 

 De voorbereidingen zijn gestart voor de aanleg van de leiding tussen Alveringem en Maldegem in 2015. 

 In en rond Gent herstructureert en vernieuwt Fluxys Belgium zijn leidingennet om de bevoorrading van 

de regio op een efficiënte manier te blijven verzekeren. 

 

5. Klaar voor de winter 
In 2014 leiden geopolitieke spanningen tot een aantal onzekerheden over de aardgasstromen van volgende 

winter. Fluxys Belgium volgt de de situatie aandachtig op binnen ENTSOG, het Europese netwerk van 

vervoersnetbeheerders. De Europese Commissie maakt in oktober de resultaten bekend van de zogeheten 

stress test van de aardgasinfrastructuur, een bevraging over de gevoeligheid van de Europese 

energiesystemen aan onderbrekingen van aardgasstromen uit Rusland via Oekraïne. Op dit moment is de 

vullingsgraad van de opslagplaatsen in Europa hoger dan in 2013 zodat al een zekere buffer is ingebouwd 

in geval van een onderbreking van bepaalde gasstromen. Ook in België verwachten we dat de opslag in 

Loenhout volledig gevuld zal zijn tegen de winter. Bovendien is de invoercapaciteit in ons land afdoende 

om in uiteenlopende scenario’s voldoende aardgas te blijven invoeren zowel voor het verbruik in België als 

voor doorvoer naar onze buren.  

 

Mocht deze winter in België een elektriciteitsschaarste ontstaan, dan kan de overheid een afschakelplan 

in werking zetten om een algemene uitval van de elektriciteit te voorkomen. Bij Fluxys Belgium zijn alle 

nodige maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan die tijdelijke elektriciteitsonderbrekingen zodat 

de aardgasbevoorrading niet in het gedrang komt. 
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6. Financiële vooruitzichten 2014 
Het netto resultaat 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 activa. 

 

7. 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 en het bijhorende halfjaarverslag beduidend aan te passen. 

 

8. Halfjaarlijks financieel verslag beschikbaar 
 

Het halfjaarlijkse financiële verslag van Fluxys Belgium met onder meer een overzicht van de evoluties in 

de activiteiten en diensten en de verkorte financiële staten is beschikbaar op de website. 
 
 
 
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.  
 


