
Naar eeN sterke aardgasmarkt
iN Noordwest-europa 



Woord vooraf 4

Fluxys G in vogelvlucht 10

Aardgasdraaischijf 18

Uitdagingen 30

Onze projecten 38

F L u X Y s  g  2 O 1 12



F L u X Y s  g  2 O 1 1  3



we moeten blijven werken aan de 
integratie van de Noordwest-europese 
aardgasmarkt.

Walter Peeraer
Gedelegeerd 
bestuurder

aardgas heeft een centrale rol in het 
europese klimaatbeleid.

Daniël Termont
Voorzitter van de 
raad van bestuur
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Netbeheerders en aardgasinfrastructuurbedrijven ontwikkelen hun infrastructuur en diensten met het oog op 
een goede werking van de geliberaliseerde markt en een optimale bevoorradingszekerheid. Vandaag staat de 
europese markt daarin heel wat verder dan 10 jaar geleden : de ééngemaakte aardgasmarkt krijgt vorm via 
een geheel van regionale aardgasmarkten en Noordwest-europa wordt algemeen als pilootmarkt beschouwd. 
de groep Fluxys wil op die markt een voortrekkersrol spelen in de verdere integratie. 
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Daniël TermonT “België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk vormen op de aardgaskaart een natuurlijk 
geheel dat we de Noordwest-Europese markt zijn gaan noemen. Eindverbruikers hebben er de keuze op welke leverancier ze een beroep willen 
doen. De historische leveranciers zijn in de consolidatiegolf na de liberalisering hun nationale grenzen ontgroeid en hebben een schaal bereikt 
waarmee ze op het ruimere speelveld concurrentie kunnen voeren. Bovendien worden ook meer en meer producenten rechtstreeks actief op de 
markt. De netbeheerders, op hun beurt, bieden een competitief geheel van diensten aan waarin leveranciers en producenten op zoek gaan naar 
het beste aanbod. Het principe van de juiste dienst voor de juiste prijs trekt zich met andere woorden door in alle geledingen van de markt. 
De groep Fluxys heeft een bijzonder goede positie om een sleutelrol te spelen in de integratie van de Noordwest-Europese markt. Zo is ons 
investeringsbeleid er altijd op gericht geweest om onze rol van aardgasdraaischijf te ontwikkelen en te versterken. Bovendien hebben we een 
reputatie van neutraliteit tegenover het geheel van de spelers op de markt. De beheerder van het Belgische net is overigens één van de weinige 
die volstrekt beantwoordt aan de Europese ontvlechtingsvereisten. Met de nieuwe structuur en organisatie die in 2010 vorm heeft gekregen, 
zijn we bovendien nog beter gewapend om een proactief investeringsbeleid te voeren en de opportuniteiten op de Europese markt te grijpen.”

op de weg van de samenwerking komen we op de Noordwest- 
europese aardgasmarkt tot een geheel van infrastructuurbedrijven 
die grensoverschrijdend werken net zoals ook leveranciers grensover-
schrijdend actief zijn.

Daniël Termont
Voorzitter van de
raad van bestuur
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WalTer Peeraer “De visie die we met de groep Fluxys uitdragen is dat we tegen economische voorwaarden tot een markt moeten komen met 
voldoende capaciteit en een geheel van diensten zodat leveranciers en producenten van om het even waar aan de grenzen van de Noordwest-
Europese markt soepel aardgas tot bij hun klanten kunnen brengen of tussen de spotmarkten kunnen uitwisselen. Momenteel is er al een nauwe 
correlatie van de prijzen op de grote spotmarkten in Noordwest-Europa en die marktintegratie zal in de toekomst nog nadrukkelijker worden. 
Nu moeten we nieuwe stappen zetten en blijven werken aan de integratie van de Noordwest-Europese aardgasmarkt. 
We willen op de Noordwest-Europese markt een sleutelrol spelen. Op die markt hebben we recent onze draaischijffunctie versterkt voor grens-
overschrijdende stromen op de grote vervoersassen noord/zuid en oost/west. Vanuit die rol willen we in een bredere optiek de samenwerking 
met andere netbeheerders en aardgasinfrastructuurbedrijven opvoeren in het voordeel van het geheel. 
Het derde energiepakket van de Europese Commissie geeft een aantal aanzetten om die samenwerking gestalte te geven, onder meer via 
ENTSOG, het Europese samenwerkingsverband van aardgasvervoersnetbeheerders, waarvan Fluxys stichtend lid is en ook deel uitmaakt van 
de bestuursraad. Maar tegelijk moeten we de samenwerking verdiepen en creatiever zijn zoals in onze aanpak om grensoverschrijdende diensten 
te lanceren of gezamenlijke marktbevragingen te organiseren met netbeheerders in buurlanden.”
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Daniël TermonT “Ons tienjaren-investeringsprogramma voor België schatten we vandaag op circa 2 miljard euro en voor onze investeringen 
in Noordwest-Europa werken we met een enveloppe van meer dan 1 miljard euro. Die cijfers zijn tekenend : onze onderneming zit in een 
periode van grote investeringen. In de aardgassector zijn omvangrijke infrastructuurwerken nodig om bijkomende volumes aardgas van veraf 
gelegen bronnen tot op de eindverbruikersmarkten te brengen en zo de daling van de Europese productie op te vangen. Ook de goede werking 
van de markt en de bevoorradingszekerheid bij tijdelijke onbeschikbaarheid van een bron vraagt investeringen. En laten we vooral ook niet uit 
het oog verliezen dat aardgas een centrale rol heeft in het Europese klimaatbeleid. Aardgas is de energie met het sterkste potentieel voor CO2-
reductie tegen de laagste kostprijs met technologie die vandaag beschikbaar is. Daarmee heeft aardgas bijzondere troeven voor het wegverkeer 
en voor de elektriciteitsproductie ter vervanging van brandstoffen met een grotere voetafdruk voor koolstof en als back-up voor elektriciteit 
uit wind of zon. Om die rol van aardgas te ontwikkelen zijn eveneens grote investeringen nodig. 
Met de kost van nieuwe infrastructuur voor ogen moeten we het juiste evenwicht aftasten in de investeringen die nodig zijn voor morgen. 
Investeringen die voldoende capaciteit opleveren voor de nieuwe behoeften en een goede marktwerking, met een ruime ontsluiting van de 
eindverbruikersmarkten naar zo veel mogelijk bronnen en met een zo laag mogelijk risico op overinvesteringen.” 
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WalTer Peeraer “Om een beter zicht te krijgen op de nodige investeringen moeten aardgasinfrastructuurbedrijven hun samenwerking 
versterken en moeten ze voor de financiering van hun investeringen ook kunnen terugvallen op voldoende capaciteitsboekingen op lange ter-
mijn. Zo hebben we met Wingas een principeakkoord gesloten voor een industriële deelneming in de Duitse NEL-leiding die nieuwe stromen 
van Russisch aardgas beschikbaar zal maken voor Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Omgekeerd kan onze 
terminal in Zeebrugge voor Duitsland een rol van LNG-toegangspoort ontwikkelen om de aardgasportfolio te diversifiëren met LNG in het 
licht van de dalende nationale productie. We zijn op de LNG-terminal overigens ook gestart met het tweede capaciteitsuitbreidingsproject. 
Nauwere samenwerking is ook de rode draad in ons project om in België langetermijnopslag aan te bieden. Voor producenten als Gazprom 
en Statoil is het een manier om over buffercapaciteit te beschikken voor hun stroomafwaartse leveringen aan klanten in Noordwest-Europa.
Voor België betekent de nieuwe aanpak dat de markt in noodgevallen ogenblikkelijk die reserves kan aanspreken. Ook op het niveau van 
diensten voor grensoverschrijdende capaciteit is een waaier van samenwerkingen mogelijk. Zo hebben we een one-stop-shop aanpak gelanceerd 
voor capaciteit tussen de spotmarkten van Zeebrugge en PEG Nord in Frankrijk en gelijkaardige producten zijn perfect mogelijk met andere 
hubs. En we staan ook open voor projecten om met andere netbeheerders en aardgasinfrastructuurbedrijven een meer globale gemeenschap-
pelijke aanpak te ontwikkelen.”

Daniël TermonT “We hebben een solide financiële basis om ons internationaal te ontwikkelen en onze visie op een beter geïntegreerde 
Noordwest-Europese aardgasmarkt in praktijk te brengen. Bovendien zorgen we voor versterking van onze financiële structuur. Zo is Caisse de 
dépôt et placement du Québec in 2011 aandeelhouder van Fluxys G geworden via een kapitaalsverhoging van 150 miljoen euro. Met Caisse 
de dépôt et placement du Québec krijgt Fluxys G een nieuwe aandeelhouder die een stevig onderbouwde kennis heeft van onze activiteiten 
en onze visie deelt op de langetermijnontwikkeling van de aardgasmarkt in Noordwest-Europa. We staan dus sterk om de weg vooruit van de 
samenwerking in te slaan. En op die weg van de samenwerking komen we op de Noordwest-Europese aardgasmarkt tot een geheel van infra-
structuurbedrijven die grensoverschrijdend werken net zoals ook leveranciers grensoverschrijdend actief zijn. Met als resultaat dat we een betere 
basis hebben om in het openbare belang efficiënt te investeren in de versterking van de bevoorradingszekerheid en de goede marktwerking en 
zo de behoeften van de verbruikers nog beter te dienen.” 
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Verenigd koninkrijk

LNg-bronnen
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aardgasvelden

De aardgasvervoersmarkt in Noordwest-Europa evolueert naar een natuurlijk transnationaal geheel. De ondernemingen van de groep Fluxys 
willen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van die integrerende markt tot een performant systeem voor leveranciers om aardgas van 
om het even waar aan de grenzen van de regio soepel tot bij hun klanten te brengen.

onze visie
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De groep Fluxys wil als infrastructuurbedrijf voor aardgasvervoer op de Noordwest-Europese markt de bevoorradingszekerheid en de markt-
werking versterken door grensoverschrijdende aardgasstromen en -transfers in die regio te bevorderen.

In België bouwt en exploiteert de groep Fluxys infrastructuur voor aardgasvervoer, aardgasopslag en terminalling van vloeibaar aardgas. Fluxys 
en Fluxys LNG zijn daartoe aangeduid als onafhankelijk netbeheerders in België. Hun activiteiten zijn van algemeen economisch belang en in 
die optiek streven beide ondernemingen naar competitieve tarieven en een versterking van het Fluxys-net als aardgasdraaischijf om de bevoor-
radingszekerheid en de marktwerking te bevorderen.

Om de integratie van de Noordwest-Europese aardgasmarkt te versterken, ontwikkelt de groep Fluxys internationaal een rendabel geheel van 
participaties en industriële samenwerkingen in bedrijven die actief zijn in aardgasvervoer, aardgasopslag, terminalling van vloeibaar aardgas 
en het faciliteren van spotmarkten.

 Veiligheid, efficiëntie, duurzaamheid en rentabiliteit staan centraal in de aanpak van de groep Fluxys.

onze missie 
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95
Infrastructuur : planning, 
projecten en engineering

43
Beheer van de aardgasstromen

572
Exploitatie van de
infrastructuur

40
Verkoop

136
ICT

35
Relaties met 

gemeenten en 
overheden

201
Ondersteunende diensten

1.061

61

samenstelling

72%
Bedienden

28%
Kaderleden

80%
Mannen

20%
Vrouwen

22%
50 jaar en +

32%
40-49 jaar

17%
- dan 30 jaar

29%
30-39 jaar

onze meDeWerkers
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Gereguleerde activiteiten in België

Omzet: 626,1
Winst uit bedrijfsactiviteiten: 188,1
Nettowinst: 101,0
Nettoschuld: 669,9

Niet-gereguleerde activiteiten in 
België en activiteiten buiten België

Omzet: 44
Winst uit bedrijsactiviteiten: 20,3
Nettowinst: 18,3
Nettoschuld: 197,1

FLUXYS EUROPE

Gecentraliseerd beheer van de 
geldmiddelen en de financiering

Nettowinst: 5,5

Omzet: 178,1
Winst uit bedrijfsactiviteiten: 60,7
Nettowinst: 30,1*
Eigen vermogen: 1.249,6*
Nettoschuld: 1.169,0

*aandeel van de groep

FLUXYS NV

FLUXYS FINANCE

FiNaNciële kerNcijFers 2010

> Financiële cijfers volgens IFRS (in miljoenen euro’s)
> De cijfers van Fluxys G omvatten maar een periode van drie maanden in 2010
> De cijfers van Fluxys NV, Fluxys Europe en Fluxys Finance omvatten het volledige jaar 2010
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EURONEXT
BRUSSELS
10,03%

100%

100%

89,97%

CAISSE dE 
déPôT ET 

PLACEmENT 
dU QUéBEC

10%
FlUXYs nv

Gereguleerde 
activiteiten in België

FlUXYs Finance
Gecentraliseerd beheer

van de geldmiddelen
en de financiering

FlUXYs eUroPe
Niet-gereguleerde 

activiteiten in België en 
activiteiten buiten België

PUBLIGAS

90%

BIjzONdER 
AANdEEL 

BELGISChE 
STAAT

sTrUcTUUr van De GroeP

Publigas is de holding die de belangen beheert
van de Belgische gemeenten in Fluxys G.

Caisse de dépôt et placement du Québec is een financiële instelling voor het beheer 
van fondsen van voornamelijk pensioenstelsels en publieke en private verzekeringen 
in Québec. La Caisse heeft een aanzienlijke ervaring in de infrastructuursector en het 
aardgasvervoer opgebouwd via zijn deelnemingen in ondernemingen voor aardgasver-
voer en -distributie in de Verenigde Staten, Canada en Europa.
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inTerconnecTie-
PUnTen

18 95 mld m3/jaar
lanGeTermijncaPaciTeiT GereserveerD voor 
Grens-ToT-Grensvervoer naar anDere lanDen

4.000 km
Fluxys-net hoge druk

19 mld m3/jaar
Binnenlands vervoer

HeT BelGiscHe neT: DraaiscHijF van HeT 
aarDGasvervoer voor noorDWesT-eUroPa

STROOmOPWAARTS UITSTEkENdE VERBINdING mET dE BRONNEN: 
VLOEIBAAR AARdGAS EN PIjPLEIdINGENGAS VIA 18 INTERCONNECTIEPUNTEN

Het Fluxys-net is verbonden met alle aardgasbronnen die voor de Europese markt beschikbaar zijn: 
> aanvoer via leidingen van aardgas uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Rusland;
> aanvoer van vloeibaar aardgas per schip vanuit de producerende landen naar de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge.
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duitsland

Luxemburg
Frankrijk

Nederland

Verenigd koninkrijk

LNg-bronnen

Noorse
aardgasvelden

OPTImALE FLEXIBILITEIT STROOmAFWAARTS:
AARdGASSTROmEN NAAR ALLE BUURLANdEN EN AANGRENzENdE SYSTEmEN 

Vloeibaar aardgas dat per schip wordt binnengebracht of aardgas dat via pijpleiding wordt aangevoerd, kan via het Fluxys-net worden vervoerd 
voor levering op de Belgische markt of trading op Hub Zeebrugge en ook naar een andere grens worden gebracht voor trading op andere 
spotmarkten of voor levering op andere eindverbruikersmarkten : het Vereinigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, het Groothertogdom 
Luxemburg, Frankrijk en Zuid-Europa.
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210 
grote industriële eindverbruikers

18 warmtekrachtkoppelingsinstallaties

24 
elektriciteitscentrales

2,6 miljoen
huishoudens

100.000 kmo’s

17
Netten van 

distributienetbeheerders 

60.000 km
Lage druk

18
4.000 km

Fluxys-net hoge druk

19 mld m3/jaar
Binnenlands vervoer

inTerconnecTie-
PUnTen

cenTrale scHakel in De BevoorraDinGszekerHeiD 
voor De BelGiscHe markT

België heeft geen eigen aardgasproductie en Fluxys heeft sinds de introductie van het aardgas de strategie gehanteerd om de bevoorradingsze-
kerheid van België te bouwen op grensoverschrijdende aardgasstromen naar andere landen. Op die manier heeft België zich ontwikkeld tot 
draaischijf van de aardgasstromen in Noordwest-Europa. En de Belgische markt heeft sinds de introductie van aardgas nooit enige onderbreking 
gekend in de aanvoer naar de eindverbruikers.

De kruispuntstrategie van Fluxys heeft weliswaar belangrijke investeringsinspanningen gevergd, maar biedt vandaag een bijzonder hoge bevoor-
radingszekerheid voor de Belgische markt, een rijke diversificatie van bronnen en een zeer hoge mate van interconnectiviteit met de netten 
van de buurlanden. De manier waarop de aardgasvervoersinfrastructuur in België is uitgebouwd, stimuleert tevens de efficiënte werking van 
de markt. De grensoverschrijdende aardgasstromen brengen immers een groot aantal marktspelers naar de Belgische markt en stimuleren de 
circulatie van grote volumes aardgas, wat meer concurrentiemogelijkheden creëert en de aardgasprijs in België positief beïnvloedt. 
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ONdERGRONdSE OPSLAG IN LOENhOUT

> Seizoensopslag voor gebruikers die over een buffer willen beschikken voor de continuïteit van de bevoorrading naar hun klanten. 
> In de vestiging in Loenhout wordt aardgas opgeslagen in een watervoerende laag op een diepte van meer dan een kilometer. 
> 700 miljoen kubieke meter nuttig opslagvolume.
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iNterCoNNeCtor 
termiNaL 1998

Zeepipe termiNaL
1993

LNg-termiNaL
1987

Aanvoercapaciteit van circa 48 miljard kubieke meter per jaar : ongeveer 10% van de grenscapaciteit die nodig is om de Europese Unie te bevoorraden.

Net
zone 
zeebrugge

Leiding
interconnector

      Verenigd koninkrijk

Verenigd koninkrijk

Hub Zeebrugge

Noorwegen

LNg

Leiding Zeepipe
vanuit de Noorse

aardgasvelden

zone zeeBrUGGe:
sleUTelrol 

Over de jaren heeft Fluxys de zone Zeebrugge ontwikkeld tot een hoeksteen voor de bevoorradingszekerheid van Noordwest-Europa : samen 
met Emden in het Noorden van Duitsland is Zeebrugge de belangrijkste aanleveringszone van aardgas in Noordwest-Europa. De infrastruc-
tuur in de zone heeft een gezamenlijke aanlandingscapaciteit die overeenstemt met 10% van de grenscapaciteit die nodig is om de Europese 
Unie te bevoorraden. 
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iZt

LNg

Hub

Zpt

Met de ZEE Platform Service kunnen netgebruikers zonder capaci-
teitsbeperkingen aardgas uitwisselen tussen alle ingangspunten in 
de zone Zeebrugge : de LNG-terminal, de Interconnector terminal,
de Zeepipe terminal en Hub Zeebrugge.

vrije uitwisseling van aardgas 
in de zone zeebrugge

Hub Zeebrugge in cijfers: 
> Gemeenschap van ongeveer 80 traders met een goed evenwicht tussen fysieke en financiële spelers;
> Nettoverhandeld volume in 2010: 62 miljard kubieke meter aardgas;
> In 2010 wisselden de aangeleverde volumes gemiddeld 5,3 keer van eigenaar (churning-factor). 

hUB zEEBRUGGE : EEN VAN dE BELANGRIjkSTE SPOTmARkTEN VOOR AARdGAS IN EUROPA
Wat Hub Zeebrugge uniek maakt in Europa is de aanwezigheid in de zone Zeebrugge van zowel pijpleidingengas als vloeibaar aardgas, dat per 
schip wordt aangevoerd. Die combinatie biedt marktspelers extra mogelijkheden voor competitieve bevoorrading en arbitrage.
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zeeBrUGGe: ToeGanGsPoorT
voor vloeiBaar aarDGas naar eUroPa

Vloeibaar aardgas (LNG) dat op de terminal in Zeebrugge wordt gelost, kan via het Fluxys-net worden vervoerd voor levering op de Belgische 
markt of trading op Hub Zeebrugge en ook naar een andere grens worden gebracht voor trading op andere spotmarkten of voor levering op 
andere eindverbruikersmarkten : het Vereinigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en Zuid-Europa.

> Ongeveer 1.200 LNG-schepen ontvangen sinds de ingebruikneming van de LNG-terminal in 1987.
> Laad- en loscapaciteit tot 110 LNG-schepen per jaar.
> Overslagcapaciteit van 9 miljard kubieke meter aardgas per jaar.
> Ontvangst van LNG-schepen met een capaciteit 7.500 tot 217.000 kubieke meter LNG (Q-Flex). In de loop van 2011 zullen ook LNG-

schepen van 266.000 kubieke meter LNG (Q-Max) kunnen worden gelost. 
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hub zeebrugge

Belgische markt

Buurlanden

lnG-tankwagens:
4.000 laadbeurten/jaar

aanmeercapaciteit:
110 LNg-schepen/jaar

Bufferopslag:
380.000 m3 LNg

naar het Fluxys-net:
1,7 miljoen m³ aardgas per uur

> Laaddiensten voor LNG-tankwagens: vervoer van LNG over de weg is een bijzonder interessant alternatief voor de aardgasbevoorrading 
van industriële vestigingen in Europa die niet via een leidingnet worden ontsloten. 
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leiding Balgzand-Bacton
Van balgzand naar bacton: capaciteit van 15 miljard m³/jaar

Van bacton naar balgzand:
niet-fysieke stromen mogelijk sinds 2010

interconnector
Van Zeebrugge naar bacton: capaciteit van 25,5 miljard m³/jaar
Van bacton naar Zeebrugge: capaciteit van 20 miljard m³/jaar

aandeelhouders
aardgasvervoer
buiten België

cenTrale PosiTie oP De noorDWesT-eUroPese
aarDGasvervoersmarkT

INTERCONNECTOR: zEEBRUGGE (B) – BACTON (GB)
> De Interconnector-leiding (235 km lang) werd in 1998 in gebruik genomen en was de eerste fysieke verbinding voor aardgasvervoer tussen 

het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland. De leiding kan bovendien in twee richtingen werken.
> De gebruikers van de Interconnector hebben toegang tot de aardgasmarkten op het Europese vasteland en in het Verenigd Koninkrijk door 

aardgas via de leiding te vervoeren of door aardgas te verhandelen tussen de spotmarkten die de leiding verbindt : Hub Zeebrugge in België 
en het Britse National Balancing Point.

BBL: BALGzANd (NL) – BACTON (GB)
> De BBL-leiding (230 km lang) werd in 2006 in gebruik genomen en is de tweede fysieke verbinding voor aardgasvervoer tussen het Verenigd 

Koninkrijk en het Europese vasteland.
> De gebruikers van de BBL-leiding hebben toegang tot de aardgasmarkten op het Europese vasteland en in het Vereinigd Koninkrijk 

door aardgas via de leiding te vervoeren of door aardgas te verhandelen tussen de spotmarkten die de leiding verbindt: TTF-spotmarkt in 
Nederland en het Britse National Balancing Point.
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UITWISSELING VAN CAPACITEIT VOOR GRENS-TOT-GRENSVERVOER: CAPSQUARE
Capsquare is een gezamenlijk initiatief van Fluxys en de Franse netbeheerder GRTgaz. Het is een elektronisch platform waarop netgebruikers 
aardgasvervoerscapaciteit in het Fluxys-net (België) of het GRTgaz-net (Frankrijk) onder elkaar kunnen kopen of verkopen. Via capsquare 
kunnen de marktspelers ook grensoverschrijdende vervoerscapaciteit kopen tussen de spotmarkten Hub Zeebrugge en PEG Nord in Frankrijk.

OPERATIONELE dIENSTEN EN ONdERSTEUNENdE SOFTWARE: GmSL
Alle actoren in de aardgasketen van producenten, LNG-invoerders, traders, leveranciers tot grote eindverbruikers kunnen de opvolging van 
hun aardgasbewegingen en –transfers tussen bron en eindverbruiker uitbesteden aan GMSL. Het bedrijf biedt zijn ondersteunende operatio-
nele diensten aan in de belangrijkste Europese netten (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zwitserland, België, het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland), in de onderzeese leidingen in de Noordzee en in de aardgasproductievelden. Voortbouwend op de kennis en ervaring 
op het vlak van ondersteunende operationele diensten ontwikkelt GMSL informaticaoplossingen voor het opvolgen van aardgasstromen 
en transfers. De software wordt gecommercialiseerd bij marktspelers die zelf hun aardgasbewegingen in de Europese netten willen beheren.
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Van alle fossiele brandstoffen heeft aard-
gas de kleinste voetafdruk voor koolstof. 
Bovendien heeft het vervoer van aardgas 
via leidingen en per schip een minimale 
milieu-impact in vergelijking met andere 
vormen van vervoer.
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De bewezen reserves van conventioneel aardgas zijn de laatste 4 decennia stelselmatig gestegen. Vandaag bieden ze voldoende aardgas om het huidige
wereldverbruik nog voor 60 jaar te dekken. Voegen we daarbij de geraamde reserves van zowel conventionele als niet-conventionele aardgasbronnen,
dan kan de huidige aardgasproductie nog bijna 250 jaar worden aangehouden. (Bron : Internationaal Energieagentschap IEA)
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De klimaaTUiTDaGinG: aarDGas cenTrale rol
in De enerGiemiX van morGen

In het licht van de klimaatverandering heeft de Europese Unie zich ertoe verbonden om tegen 2020 de broeikasgasemissies met 20% te ver-
minderen ten opzichte van 1990, het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix op 20% te brengen en het energieverbruik met 20% 
te verminderen. Door zijn vele voordelen blijft aardgas een centrale plaats innemen in die duurzame energiemix van morgen.
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GROEIENd BELANG VOOR dE ELEkTRICITEITSPROdUCTIE 
Vandaag produceert Europa circa 25% van zijn elektriciteit met centrales op aardgas. Dat aandeel neemt de komende jaren wellicht nog toe 
doordat aardgas niet alleen de fossiele brandstof is met de laagste uitstoot van broeikasgassen maar aardgastechnologie bovendien een hoger 
rendement heeft dan centrales op steenkool of olie. Stoom- en gascentrales (STEG) hebben tevens de laagste investeringskosten en de uitvoe-
ringstermijn om ze te bouwen is het kortst. 

Als de bestaande kolencentrales aan het einde van hun levenscyclus komen en vervangen moeten worden, dan zijn aardgasgestookte elektrici-
teitscentrales de oplossing die het goedkoopst is, het snelst kan worden uitgevoerd en een beduidend lagere CO2-uitstoot heeft.
Qua hernieuwbare energiebronnen zijn er een aantal zoals wind- en zonne-energie die alleen in bepaalde omstandigheden elektriciteit produ-
ceren. Voor die bronnen is dus andere productiecapaciteit nodig die als back-up moet dienen. Ook daarvoor zijn aardgascentrales de oplossing 
bij uitstek, zowel op het gebied van milieu, kostprijs als gebruiksflexibiliteit. 
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WEGVERVOER
Gecomprimeerd aardgas (Compressed Natural gas - CNG) is bijzonder interessant als brandstof voor voertuigen doordat de verbranding er-
van nagenoeg geen fijn stof meebrengt en de CO2-uitstoot 20 tot 25% lager ligt dan bij wagens op benzine. Daarnaast kent vloeibaar aardgas 
(LNG) een groeiend succes als brandstof voor vrachtwagens voor vervoer over lange afstanden. LNG wordt ook meer en meer gebruikt in het 
spoorvervoer. 

Vandaag rijden in Europa meer dan 1,3 miljoen wagens op gecom-
primeerd aardgas, voornamelijk in Italië (600.000) en in Duitsland 
(85.000). De markt heeft dus nog een belangrijk groeipotentieel.

studie over wagens op cnG

In België is de markt voor voertuigen 
op CNG weinig ontwikkeld. Dat komt 
voornamelijk door het gebrek aan wet-
geving over het taxatieregime en de tech-
nische specificaties voor de tankstations. 
Fluxys is daarom lid van een werkgroep 
samen met verschillende geïnteresseerde 
partijen om bij de overheden in België 
aardgas te promoten als de schoonste 
brandstof voor voertuigen. 
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VERVOER OVER zEE
Door vloeibaar aardgas (LNG) als scheepsbrandstof te gebruiken, zou het vervoer over zee zijn uitstoot van broeikasgassen met 20% kunnen 
verminderen. Momenteel lopen er vooral pilootprojecten in Noorwegen voor maritieme gebieden met strenge regels voor zwaveluitstoot.

RESIdENTIËLE mARkT
huishoudelijke verwarming. Verwarming op aardgas biedt gebruikers het meeste comfort : ze nemen het aardgas rechtstreeks af van het dis-
tributienet en hoeven daarom geen opslagruimte in de woning te hebben om aardgas continu ter beschikking te hebben. Bovendien bieden 
aardgasketels een energierendement van bijna 95%. 
huishoudelijke micro-warmtekrachtkoppeling. Aardgastoestellen voor micro-warmtekrachtkoppeling produceren elektriciteit en recupereren 
de warmte voor verwarming of warmwaterproductie. Daardoor daalt de energiefactuur en neemt tegelijk de uitstoot van broeikasgassen af. 

Fluxys neemt deel aan een studie om te 
onderzoeken of LNG kan worden gebruikt 
als brandstof voor schepen die personen en 
goederen vervoeren in maritieme gebieden met 
strenge regels voor zwaveluitstoot. Die studie 
wordt gesubsidieerd door de Europese Com-
missie in het kader van haar plan voor finan-
ciële steun aan trans-Europese projecten rond 
LNG. Ook werkt Fluxys mee aan een Belgische 
studie om te onderzoeken of er in de Belgische 
havens infrastructuur voor LNG-bevoorrading 
kan worden aangelegd. 

lnG-studies
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De inFrasTrUcTUUrUiTDaGinG

Vandaag dekt de Europese aardgasproductie nog ongeveer 60% van de interne markt, maar de invoerafhankelijkheid kan de komende jaren 
alleen maar toenemen. De meeste studies zijn het erover eens dat de Europese aardgasmarkt in 2030 voor circa 70% afhankelijk zal zijn van 
invoer uit landen buiten Europa.

inFrasTrUcTUUr om De DalinG van De eUroPese ProDUcTie oP Te vanGen
Om de daling van de Europese aardgasproductie op te vangen, zullen grotere volumes aardgas vanuit verderaf gelegen bronnen moeten worden 
aangevoerd. Er staan daarom diverse internationale projecten op stapel die bijkomende volumes aardgas naar Europa brengen : aardgas uit Rusland 
en de Kaspische regio per pijpleiding (de projecten Nord Stream, South Stream en Nabucco), en een waaier projecten voor nieuwe terminals of 
uitbreidingen van bestaande terminals om vloeibaar aardgas per schip te ontvangen. De geplande nieuwe routes voor de aardgasbevoorrading 
van Europa voeren echter niet tot de verschillende verbruikersmarkten: stroomafwaarts van die grote assen moeten belangrijke investeringen 
gebeuren in de nodige infrastructuur om de nieuwe stromen naar hun eindbestemming te brengen.
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inFrasTrUcTUUr om De markTliqUiDiTeiT Te verHoGen
Er zijn ook grote investeringen nodig om tussen de lidstaten meer interconnecties te bouwen en ervoor te zorgen dat op de interconnectiepun-
ten aardgas in twee richtingen kan stromen. De nieuwe grensoverschrijdende en bidirectionele stromen zullen de marktliquiditeit verhogen en 
zo de concurrentie tussen leveranciers aanwakkeren zodat aardgas tegen de beste prijs aan de eindverbuikers wordt geleverd. Bovendien zal de 
markt dankzij de nieuwe infrastructuur efficiënt kunnen reageren in geval van een onderbreking van de leveringen vanuit een aardgasbron en 
de Europese Unie kunnen blijven bevoorraden vanuit andere bronnen. 
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De verwachte configuratie van de bevoorradingsstromen naar Europa en de evolutie naar een geïntegreerde aardgasmarkt in Noordwest-Europa 
zijn voor de groep Fluxys een hefboom om de rol van het Belgische net als draaischijf van de gasstromen voor de regio te versterken en zo de 
bevoorradingszekerheid en de goede werking van de markt te bevorderen. Voor de periode 2010-2019 plant de groep Fluxys in België ongeveer 
2,1 miljard euro investeringen in aardgasvervoer en -opslag en in LNG-terminalling. Bovendien werkt de groep Fluxys met een enveloppe van 
meer dan een miljard euro voor zijn ontwikkeling in Noordwest-Europa.
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Het Belgische Fluxys-net omvat circa 4.000 kilometer hogedrukleidingen en de
onderneming plant om tegen 2019 meer dan 500 kilometer nieuwe leidingen aan te leggen.

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet 
aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Pijpleidingennet

onze ProjecTen in BelGië

VERVOER: VERSTERkING VAN hET BELGISChE NET EN IN hET BIjzONdER dE ASSEN OOST/WEST EN NOORd/zUId*
Gelet op de toenemende invoerafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk en de groeiende vraag naar stromen richting Frankrijk wil Fluxys 
nieuwe stromen uit het oosten aantrekken voor de Britse en Franse markten en in dezelfde beweging kansen creëren voor bijkomende volumes 
naar de Belgische markt. In die context wordt de laatste hand gelegd aan een project om de bidirectionele capaciteit op de oost/west-as van 
het Belgische net aanzienlijk te versterken en zijn grote vorderingen geboekt om de capaciteit op de noord/zuid-as in de richting van Frankrijk 
te verhogen.

Europees energieprogramma voor herstel 
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Eind 2010 is de beslissing genomen om 
de tweede aanlegsteiger te bouwen. 
Wordt er voldoende capaciteit op lange 
termijn gereserveerd, dan komt er ook 
een vijfde opslagtank.

LNG-TERmINAL zEEBRUGGE : mARkTBEVRAGING VOOR CAPACITEITSUITBREIdING
Gelet op het groeiende belang van LNG voor de Europese bevoorradingszekerheid loopt er een marktbevraging met het oog op een capaci-
teitsuitbreiding van de LNG-terminal in Zeebrugge. Het uitbreidingsproject omvat:
> bouw van een tweede aanlegsteiger om schepen te ontvangen met een capaciteit van 3.500 tot 217.000 kubieke meter LNG;
> bouw van een vijfde opslagtank met een capaciteit van 160.000 kubieke meter LNG;
> verhoging van de uitzendcapaciteit met 450.000 kubieke meter per uur.
De voorbereidende studies voor het project worden medegefinancieerd door de Europese Unie (Trans-Europese netwerken - TEN)*.

* In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet 
aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.
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OPSLAG IN LOENhOUT
Sinds 2008 zijn er in Loenhout werken aan de gang om stapsgewijs de capaciteit van de opslagvestiging uit te breiden: 
> verhoging van de nuttige opslagcapaciteit van 600 tot 700 miljoen kubieke meter;
> verhoging van de injectiecapaciteit van 250.000 tot 325.000 kubieke meter per uur;
> verhoging van de uitzendcapaciteit van 500.000 tot 625.000 kubieke meter per uur.

studie om in de opslagvestiging in loenhout langetermijncapaciteit aan te bieden 

Momenteel wordt voor de opslagvestiging in Loenhout uitsluitend kortetermijncapaciteit gereserveerd. Fluxys onderzoekt de mogelijkheid om 
ook capaciteit op middellange en lange termijn aan te bieden. Op die manier zou zowel voor de gebruikers als voor Fluxys de gebruikszeker-
heid van de opslag verhogen.
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onze ProjecTen BUiTen BelGië 

Om de integratie van de Noordwest-Europese aardgasmarkt te versterken, wil de groep Fluxys ook internationaal zijn activiteiten uitbreiden. 
In die context ontwikkelt het aardgasvervoersinfrastructuurbedrijf in die regio een rendabel geheel van participaties en industriële samen-
werkingen in bedrijven die actief zijn in aardgasvervoer, aardgasopslag, terminalling van vloeibaar aardgas en het faciliteren van spotmarkten.

NORTh EUROPEAN GAS PIPELINE (NEL)
> NEL-leiding (440 km): één van de twee leidingen die in Duitsland in aanbouw zijn als verlengstuk van de Nord Stream-leiding die via de 

Baltische Zee bijkomende volumes Russisch aardgas naar Europa zal brengen. Via de NEL kunnen de nieuwe stromen landinwaarts wor-
den vervoerd in Duitsland en vandaaruit verder naar andere eindverbruikersmarkten in Europa, in het bijzonder naar Duitsland, België, 
Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

> Fluxys G: principeakkoord met Wingas om een 19%-deelneming in de NEL-leiding te nemen. 
 Andere partners: Wingas (51%), Gasunie (20%) en E.ON Ruhrgas (10%). 
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LNG-TERmINAL dUINkERkE
> Project van EDF: investeringsbeslissing gepland medio 2011
> Fluxys G:

> bod voor een deelneming tot 25% in de LNG-terminal;
> voorstel om partner te worden in de joint venture voor de exploitatie van de installaties.

> Mogelijkheid om de zones Zeebrugge en Duinkerke via een leiding met elkaar te verbinden: marktbevraging gelanceerd samen met de 
Franse vervoersnetbeheerder GRTgaz om te peilen naar marktinteresse voor vaste capaciteit van Frankrijk naar België.
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Tenzij anders vermeld, geven cijfers en aantallen in deze publicatie de situatie weer op 31 december 2010. Waar capaciteiten 
of volumes worden uitgedrukt in kubieke meter gaat het altijd om normaal kubieke meter (een kubieke meter aardgas op een 
temperatuur van 0°C en een druk van 101.325 Pa).
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