
Jaarlijks financieel verslag 2021
Fluxys

# we make
the move



# wemakethemove

3

Fluxys | Jaarlijks financieel verslag 2021 | Perspectieven

Perspectieven
#wemakethemove



5

# wemakethemove

4

Fluxys | Jaarlijks financieel verslag 2021 | Perspectieven

Als energie-infrastructuurbedrijf willen we de drijvende 
kracht zijn in de omschakeling naar de molecules voor 
een koolstofneutrale toekomst. En we mikken erop om 
tegen 2035 in onze eigen activiteiten klimaatneutraal 
te zijn.

Daarvoor kunnen we rekenen op onze medewerkers. 
In 2021 hebben ze opnieuw het beste van zichzelf 
gegeven. Met een bijzondere veerkracht om de 
samenleving onze essentiële diensten te blijven 
leveren, ondanks de aanhoudende pandemie. 

Tegelijkertijd hebben we samen een grote 
stap voorwaarts gezet in onze strategie om 
het energiesysteem van morgen te bouwen. 
Hun vindingrijkheid, gedrevenheid en toewijding: 
daar zijn we oprecht trots op. 

Kunnen we 2021 een scharnierjaar 
noemen in de ommezwaai van het 
energiesysteem?  
Daniël Termont Zonder twijfel. In Europa zijn we 
grotendeels afhankelijk van energie uit andere 
continenten. Door het toenemende belang van 
groene energie wordt de traditionele energieketen 
grondig door elkaar geschud. En dat biedt nieuwe 
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perspectieven en opportuniteiten voor Fluxys. Veel 
opportuniteiten eigenlijk. Daarom hebben we met 
de raad van bestuur criteria bepaald die ons helpen 
om keuzes te maken bij nieuwe opportuniteiten in 
de energietransitie. 

Wat zijn die criteria?
Daniël Termont Elke investeringsbeslissing moet 
zich inschrijven in een langetermijn-koolstofarme 
economie. Daarnaast willen we de industriële 
expertise van Fluxys inzetten en verder uitbouwen, 
binnen en buiten Europa. En tot slot investeren we 
in projecten die qua technologie voldoende matuur 
zijn en ambiëren we een gezond rendement in een 
lange-termijnperspectief.

Hoe snel evolueren we naar een 
koolstofneutrale samenleving?
Pascal De Buck Het is essentieel om vandaag 
de markt van de molecules voor morgen op gang 
te trekken. In 2026 willen we in België de eerste 
infrastructuur voor waterstof en/of voor CO2 in 
de grond hebben, en we mikken op een eerste 
investeringsbeslissing in 2022. 

België: bouwen aan 
het net van morgen
België klimaatneutraal: daarvoor 
moeten waterstof en CO2 door 
het land kunnen circuleren. Begin 
van het jaar vroegen we de markt 
welke volumes van waar naar 

waar nodig zullen zijn. Eind van 
het jaar en begin 2022 gingen we 
terug naar de markt. Met concrete 
voorstellen voor waterstof- en 
CO2-infrastructuur in verschillende 
industriële clusters. We zijn klaar 
voor de start.

Brazilië:  
partner in TBG 
In 2021 werd Fluxys 
minderheidspartner in TBG 
(Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil), 
een van de drie grote 
vervoersnetbeheerders in Brazilië. 

Onze insteek is om in TBG onze 
industriële en regulatoire ervaring 
en expertise te delen en via die 
kennisuitwisseling de ontwikkeling 
van het bedrijf te ondersteunen. 

Pascal De Buck
Gedelegeerd bestuurder en CEO

Daniël Termont 
Voorzitter van de raad van bestuur



And you can too.

At Fluxys, we’re working on the next generation 
energy landscape, and we need your bright mind 
to shape, collaborate and innovate towards a 
carbon-neutral world.

As a global gas infrastructure player, we’re  
committed to bring the energy transition forward.

Choose a meaningful career in an international 
growing group and help us build a greener
energy future for generations to come.

www.fluxys.com/careers

2017

2025

-50%223*

111*
* in duizend ton 
CO2-equivalent 
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Heeft aardgas nog een toekomst?  
Daniël Termont Elke transitie, ook de energietransitie, is een 
proces. Vandaag openen we de deur naar waterstof en andere 
molecules voor een koolstofneutrale toekomst. En terwijl de 
markt voor die nieuwe molecules groeit, blijft zolang dat nodig  
is de deur voor aardgas open. 

Pascal De Buck Inderdaad. We bereiden morgen voor zonder 
de energiezekerheid uit het oog te verliezen. De samenleving 
moet nog een tijdlang kunnen terugvallen op aardgas in 
een transitiefase. En die transitie is in elk land, elk continent, 
anders en sterk afhankelijk van onder meer de klimatologische, 
economische en industriële eigenheden. Met onze infrastructuur 
bieden we continuïteit naar de toekomst. 

Fluxys’ blik reikt daarbij verder dan België en 
Europa? 
Daniël Termont We zien vandaag dat er zich wereldwijd een 
forse dynamiek op gang trekt rond de molecules van morgen en 
met Fluxys willen we die opportuniteit grijpen. Groene waterstof 
uit regio’s met veel zon en wind zal zijn weg naar Europa  
moeten vinden. 

Met een ruimere aanwezigheid buiten Europa kunnen we die 
groene energie importeren en via onze infrastructuur de energie 
stockeren en vervoeren voor de levering aan onder meer de 
industrie, de huishoudens en de transportsector. 

De toekomst is elektrisch, hoor je vaak. Is er plaats 
voor groene molecules zoals waterstof?
Pascal De Buck Ik vat het graag samen als “en-en” op alle fronten. 
Meervoudigheid is de sleutel naar de energietoekomst. Én groene 
elektriciteit, én koolstofneutrale molecules in hun diverse vormen. 
Met waterstof, biomethaan, synthetisch methaan en andere 
mogelijkheden die matuur zullen worden. 

En ook: infrastructuur waarmee CO2 afgevangen door de industrie 
zijn weg kan vinden naar hergebruik of opslag. Innovatie, nieuwe 
technologieën en vooruitziende creativiteit zijn daarbij cruciaal.  
We anticiperen op alle fronten. Voor een koolstofneutrale 
energiemix. En ook om onze eigen activiteiten te decarboniseren. 
Want tegen 2035 willen we ook zelf als bedrijf ervoor zorgen  
dat we klimaatneutraal zijn.

Energiemolecules 
maken deel uit 
van de toekomst.
Pascal De Buck 
Gedelegeerd bestuurder en CEO

In België staan we 
klaar om te investeren 
in de eerste leidingen 
van waterstof en CO2. 
De beweging is ingezet.
Daniël Termont
Voorzitter van de raad van bestuur

Walking together 
with heart 
In coronatijden in beweging 
blijven voor een goed doel, dat 
was de opzet. Onze medewerkers 
hebben in het voorjaar in 2,5 
maanden samen 180.000 km 
gestapt. Goed voor 4,5 rondjes 
rond de aarde. En goed voor 
schenkingen van samen 22.000 
euro aan goede doelen door de 
verschillende bedrijven van de 
Fluxys-groep.

Duitsland: project voor 
LNG-terminal  
Fluxys werd partner in het project 
om in Stade nabij Hamburg een 
LNG-terminal te bouwen. De ter-
minal zou een belangrijke onder-
steuning betekenen voor Duitsland 
in zijn aanpak voor een gediver-
sifieerde energiemix. Voor Fluxys 
is het project een opportuniteit 
om zijn aanwezigheid in Duitsland 
toekomstgericht te versterken en te 
diversifiëren. 

Zelf klimaatneutraal: 
op schema   
Ons engagement: tegen 2035 in onze 
eigen activiteiten klimaatneutraal zijn. 
Eerste mijlpaal is om tegen 2025 de 
uitstoot van broeikasgassen in onze 
Belgische activiteiten te halveren ten 
opzichte van 2017. We zitten op schema 
om die doelstelling te halen. Voor de 
verhoging van de uitzendcapaciteit op 
de LNG-terminal in Zeebrugge bouwen 
we 3 bijkomende hervergassers met 
zeewater. De warmte van zeewater 
gebruiken om LNG weer in gasvorm om 
te zetten zal de emissies van de LNG-
terminal substantieel doen dalen. 

 

Meer trafiek op LNG-
terminals en bio-LNG in 
Zeebrugge 
Op de LNG-terminals in 
Zeebrugge en Duinkerke 
draaide de scheepstrafiek en 
het laden van LNG-trailers op 
volle toeren. In Zeebrugge zijn 
vier extra trucklaadstations in 
aanbouw en is sinds 2021 ook 
bio-LNG beschikbaar als volledig 
gedecarboniseerde brandstof voor 
schepen en vrachtwagens.

Capaciteit in alle 
richtingen beschikbaar  
Verschuivingen in de invoerstromen 
naar Europa maakten dat er in 
Duitsland en Nederland een grote 
behoefte was voor aanvoer vanuit 
België. Onze infrastructuur zorgde 
soepel voor hoge doorvoerstromen 
naar beide landen. Zo bevestigden 
we eens te meer onze rol van 
energiedraaischijf voor Noordwest-
Europa. How will you change 

the world?  
Onze jacht op talent gaat volop 
door. En we bieden een bijzonder 
toekomstproject: hard aan de 
kar duwen en innovatief zijn 
om mee te bouwen aan een 
klimaatneutrale samenleving. 
Dat is onze boodschap in onze 
multimediacampagne om nieuwe 
talenten aan te trekken.  



Vragen over financiële of 
boekhoudkundige gegevens 
Geert Hermans 
+32 2 282 75 66 – geert.hermans@fluxys.com

Perscontacten 
Laurent Remy 
+32 2 282 74 50 – laurent.remy@fluxys.com
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Verantwoordelijke uitgever 
Erik Vennekens  
Kunstlaan 31 – 1040 Brussel 

Deze publicatie is ook verkrijgbaar in het Frans 
en het Engels. Wilt u een exemplaar ontvangen, 
neem dan contact op met het departement  
Communicatie: communication@fluxys.com

 https://be.linkedin.com/company/fluxys

 @FluxysGroup



shaping together 
a bright energy 
future


