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Resultaten eerste semester 2015 
Toelichting bij de markante feiten in het eerste semester van 2015 

en de impact ervan op de financiële toestand van Fluxys Belgium 

 

 

 
· Omzet: 262,1 miljoen euro voor het eerste semester van 2015 
· € 109 miljoen investeringen 
· 1 oktober: start geïntegreerde gasmarkt Groothertogdom Luxemburg – België 
· Contract van 20 jaar voor LNG-overslagdiensten op LNG-terminal Zeebrugge 
· Tariefvoorstel 2016-2019 ingediend bij de CREG: tarieven stabiel en aantrekkelijk 
 

 
 

1. Omzet van het eerste semester 2015: € 262,1 miljoen 
De omzet van het eerste semester 2015 van de groep Fluxys Belgium bedraagt € 262,1 miljoen in 

vergelijking met € 268,0 miljoen tijdens dezelfde periode van 2014. Dat wordt hoofdzakelijk door de 

volgende evoluties verklaard: 

§ Door een optimalisering van de portefeuilles voor vervoerscapaciteit van netgebruikers en eindklanten 

heeft Fluxys Belgium voor 2015 lichtjes minder vervoerscapaciteit verkocht dan voor 2014.  

§ De onderneming heeft in dezelfde periode wel 7,7% meer aardgas vervoerd door zijn netwerk 

voornamelijk omdat de winter 2014-2015 strenger was dan de winter 2013-2014.  

§ De commercialisering van opslagproducten ligt in lijn met die van vorig jaar hoewel de opslag op 

verschillende fronten harde concurrentie kent: er zijn andere flexibiliteitsmiddelen beschikbaar op de 

markt en het verschil tussen de winter- en zomerprijzen op de gashandelsplaatsen is historisch klein 

in vergelijking met de kostprijs voor aardgasopslag. 

§ De LNG-terminal in Zeebrugge kon zijn positie als veelzijdige LNG-hub versterken. Er kwam een hoog 

aantal schepen LNG lossen en ondanks de komst van truckloadingdiensten in andere terminals bleef 

de interesse voor het laden van vrachtwagens in Zeebrugge groot. Sinds begin 2015 komen ook kleine 

schepen LNG laden bestemd voor kleinschalige afnemers op de Scandinavische markt. 

 

2. Voor € 109 miljoen geïnvesteerd in het eerste semester 2015 
Het investeringsbudget voor 2015 bedraagt € 192,5 miljoen en in het eerste semester is in totaal € 109 

miljoen geïnvesteerd. Naast de start van de bouw van de vijfde opslagtank op de LNG-terminal in 

Zeebrugge (zie verder) zijn de drie omvangrijkste projecten: 

§ De bouw van een tweede aanlegsteiger voor zowel het laden als het lossen van LNG-schepen in de 

terminal in Zeebrugge. Aan de steiger zullen vanaf 2016 schepen kunnen aanmeren met een 

capaciteit van 2.000 tot 217.000 kubieke meter LNG. 

§ De vernieuwing van twee parallelle leidingen in Ravels en Oud-Turnhout, op de noord/zuid-as 

doorheen België. De werken maken deel uit van het programma van Fluxys om het geheel van zijn 
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infrastructuur in een langetermijnoptiek te doen blijven beantwoorden aan hoge veiligheids- en 

kwaliteitsstandaarden. De werken zijn in februari 2015 gestart en lopen tot de herfst van 2016. 

§ De bouw van de leiding Alveringem-Maldegem, het Belgische stuk van de grensoverschrijdende 

verbinding Duinkerke-Zeebrugge. De werken liggen op schema om de leiding en de installaties op  

1 november 2015 in gebruik te nemen en lopen in het verlengde van de werken voor de nieuwe LNG-

terminal in Duinkerke en voor de aardgasleiding in Frankrijk die de terminal verbindt met het 

Belgische netwerk in Alveringem. 

 

 

3. Overige markante feiten 
 

Bouw vijfde opslagtank gestart op LNG-terminal Zeebrugge. In maart 2015 sloot Fluxys LNG een contract 

van 20 jaar met Yamal LNG voor de overslag van een volume tot 8 miljoen ton LNG per jaar. Fluxys zal de 

overslagdiensten aanbieden zodra de bouw van een vijfde opslagtank van 180.000 m³ LNG en bijkomende 

compressiecapaciteit is afgerond. 

 

Markttest voor bijkomende capaciteit. Fluxys LNG is in mei 2015 gesprekken gestart met partijen die 

interesse tonen voor bijkomende capaciteit op de LNG-terminal in Zeebrugge. In functie van de uitkomst 

van die markttest wordt in het vierde kwartaal van 2015 een Open Season gepland in de optiek om vaste 

langetermijncontracten te sluiten en zo een gezonde basis te hebben voor het nemen van de definitieve 

investeringsbeslissingen. 

 

1 oktober: start geïntegreerde gasmarkt Groothertogdom Luxemburg – België. Fluxys Belgium, Creos 

Luxembourg en hun respectieve regulatoren CREG en ILR hebben nauw samengewerkt om de twee 

markten voor hoogcalorisch aardgas vanaf 1 oktober 2015 te integreren.  

 

Tariefvoorstel 2016-2019 opslag en vervoer ingediend bij de CREG. Op 30 juni 2015 heeft Fluxys Belgium 

zijn tariefvoorstel ingediend voor de tariefperiode 2016-2019 in overeenstemming met de 

tariefmethodologie van de CREG die onder meer voorziet in stimulansen voor Fluxys om efficiënt te blijven 

werken en investeren. Onder meer dankzij de voortdurende efficiëntie-inspanningen van de onderneming 

is Fluxys Belgium erin geslaagd om in zijn tariefvoorstel stabiele en aantrekkelijke tarieven aan te houden. 

Verwacht wordt dat de CREG in oktober van dit jaar een beslissing zal nemen. 

 

4. Financiële vooruitzichten 
 

Het nettoresultaat van de gereguleerde activiteiten wordt in hoofdzaak bepaald door het geïnvesteerde 

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

evolueren in functie van de evolutie van die drie parameters. Onder meer de efficiëntie-inspanningen 

zouden de imact van de daling van de OLO-noteringen in 2015 moeten verzachten. 
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5. 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. 

 

6. 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.  

http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Financial%20info/HalfYearlyFinancialReports/HalfYearlyFinancialReports
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