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Duurzaam groeien op een 
ruimere geografische basis  
Veel regio’s buiten Europa verwachten een sterke 
stijging van de gasvraag om de behoefte aan 
bijkomende energie te verzoenen met de uitdagingen 
van het klimaat en de luchtkwaliteit. Voor Fluxys 
is dat een bijkomende opportuniteit om duurzaam 
te groeien. Het biedt de kans om onze kennis en 
ervaring over een ruimere geografische basis te 
valoriseren en via gasinfrastructuur ook buiten 
Europa het pad te effenen naar een klimaatneutrale 
toekomst. 

In onze projectverkenning kijken we vooruit naar de 
toekomstige markt voor groene molecules. Groene 
waterstof uit regio’s met veel zon en wind zal immers 
zijn weg naar Europa moeten vinden. Met een 
ruimere aanwezigheid buiten Europa kunnen we zo 
meebouwen aan de infrastructuur voor de nieuwe 
energieketens om groene waterstof in Europa in te 
voeren. Zo versterken we onze positie in Europa als 
vervoerder van de energie van morgen.

Buiten Europa kijkt Fluxys naar regio’s waar goede 
vooruitzichten qua energievraag samengaan met een 
duurzaam investeringsklimaat en waar de ervaring 
en expertise van de groep waarde oplevert voor 
potentiële partners.   

Eerste partnerschap 
in Zuid-Amerika   
In Zuid-Amerika heeft Fluxys diverse projecten 
in onderzoek en in april 2021 werden we 
minderheidspartner in de Braziliaanse 
vervoersnetbeheerder TBG (Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil). Fluxys heeft in Rio de Janeiro 
een filiaal opgericht om zijn partnerschap in TBG te 
beheren en om projecten te verkennen in Latijns-
Amerika. 

Brazilië heeft aanzienlijke groeivooruitzichten 
voor zijn energievraag en aardgas kan samen 
met hernieuwbare energiebronnen die behoefte 
invullen. TBG is eigenaar en beheerder van het 
leidingensysteem dat in Zuid-Brazilië over 2.600 km 
aardgas vervoert. Het bedrijf is een van de drie grote 
gasleidingenbeheerders in Brazilië en zijn systeem 
beslaat meer dan een kwart van het hoofdleidingennet 
van het land. 

De insteek van Fluxys is om in TBG zijn industriële 
ervaring en expertise met gasinfrastructuur te delen 
en via die kennisuitwisseling de ontwikkeling van 
het bedrijf te ondersteunen. Naast zijn expertise in 
exploitatie heeft Fluxys ook twee decennia ervaring 
met regulatoire gasmarkthervormingen zoals Brazilië 
die aan het invoeren is. Bovendien levert het 
pionierswerk in België om koolstofneutrale molecules 
en CO2 te vervoeren waardevolle expertise op voor 
toekomstige ontwikkelingen in Brazilië en Latijns-
Amerika. Omgekeerd creëert actief zijn in nieuwe 
regio’s inzichten die we in onze aanpak in Europa 
kunnen meenemen.

Ons partnerschap in 
vervoersnetbeheerder TBG in Brazilië  

Onze focus in 2021
Het voorbije decennium heeft Fluxys zich 
ontwikkeld tot een referentiepartner voor 
energieinfrastructuurprojecten in Europa. We hebben 
de ambitie om ons te blijven ontwikkelen en de 
opportuniteiten te benutten om ook buiten Europa 
uit te groeien tot een voorkeurspartner. 

We richten ons op infrastructuur die de 
energietransitie ondersteunt. Met een ruimere 
aanwezigheid buiten Europa kunnen we meebouwen 
aan de infrastructuur voor de nieuwe energieketens 
om groene waterstof in Europa in te voeren. Zo 
versterken we tegelijk onze positie in Europa als 
vervoerder van de energie van morgen.

Onze aanpak
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