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Resultaten 2015 Jaaroverzicht 2015

Eerste kwartaal 

Vertogas voert vanaf 1 januari 2015 namens de minister van Economische Zaken de regeling 
‘Garanties van Oorsprong (GvO) voor hernieuwbaar gas’ uit.

Eerste acties ‘Veilig werken? Zeker weten!’ beloond, medewerkers signaleren onveilige situaties 
of onveilig gedrag en mogen als beloning 500 euro doneren aan een goed doel naar keuze. 

Tweede fase Elbe-duiker project afgerond. Een gastransportleiding van 1.550 meter is succesvol 
door de aangelegde tunnel onder de Elbe doorgetrokken.

Ingebruikname vijftien nieuwe bedrijfswagens op groen gas, waarmee onze technici een pilot 
uitvoeren om te kijken of ons hele wagenpark van 187 bedrijfswagens uiteindelijk over kan op 
groen gas.

Investeringsbesluit nieuw besturingssysteem GTS-netwerk.

Gasunie medeondertekenaar ‘Green Deal HarvestaGG Noord’, waar speciaal geteeld gras als een 
groene grondstof grootschalig wordt verwerkt tot een reeks producten, waaronder bio-LNG. 

Gate terminal start bouw LNG break-bulkfaciliteit in Rotterdamse haven, een nieuwe impuls 
voor het gebruik van LNG als schone en betaalbare brandstof voor de transportsector in 
Nederland en Noordwest-Europa.

Tweede kwartaal

Introductie van de ‘Metrokaart’: onze visie op de toekomst van gas en energie met als motto 
‘Let’s design our energy’. 

100ste LNG-tanker, de Coral Anthelia, meert aan bij Gate terminal.

Besluit om infrastructuur van Gasunie in het Groninger aardbevingsgebied aan te passen zodat 
deze zwaardere bevingen kan weerstaan.

Derde kwartaal

Publicatie eerste Netwerk Ontwikkelingsplan door GTS, om inzicht te geven in toekomstige 
business scenario's en effecten op ons gastransportnetwerk.

Verwijdering van de oude Elbe-duiker succesvol verlopen.

Leiding Fockbek-Ellund in gebruik genomen, die een belangrijke bijdrage levert aan de 
voorzieningszekerheid in Duitsland en Scandinavië. 

Obligatielening van € 500 miljoen afgelost. 

Vierde kwartaal

EnTranCe opent nieuwe energieproeftuin voor duurzaamheid in Groningen; Gasunie is partner.

Besluit om dochteronderneming GTS B.V. te splitsen in twee afzonderlijke bedrijven per 
1 januari 2016: GTS B.V. (Gasunie Transport Services) en GGS B.V. (Gasunie Grid Services).

Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie mede door Gasunie opgericht, met als doel 
het versnellen van de transitie naar een duurzame energievoorziening die is gebaseerd op 
hernieuwbare bronnen. 

Sinds de start is 100 miljard m3 gas via Nord Stream naar de Europese Unie getransporteerd.

S&P verhoogt onze credit rating naar AA-.

Klanten geven dienstverlening GTS een 7,8 in klanttevredenheidsonderzoek.

Virtuele gashandelsplaats TTF versterkt koppositie continentaal Europa. 

Voorstel nieuw hrm- en arbeidsvoorwaardenbeleid gezamenlijk met onze medewerkers, 
de ondernemingsraad en vakbonden.

332 mln
Dividend

2014

362 mln

1 niet-levering
Leveringszekerheid

2014

1 niet-levering 

1.179 TWh
Gas getransporteerd 

2014

1.233 TWh

665 kton
CO2 uitstoot 

2014

548 kton

5
Leidingbeschadigingen 

zonder gasuitstroom 

2014

3

16.684 TWh
Gas verhandeld op TTF

2014

13.216 TWh

553 mln
Nettowinst

2014

603 mln

3,1 mln m3

Gas gehercomprimeerd

2014

1,9 mln m3

3,1
Reportables per mln gewerkte uren  

2014

5

8
Letselgevallen met verzuim 

2014

11

1.748 fte
Medewerkers

2014

1.704 fte

15e plek, 181 punten
Positie Transparantiebenchmark

2014

39e plek

161 punten

S&P: AA-, Moody's: A2 
Credit Ratings

2014

A2

A+

7.205 ton
Methaanemissie

2014

8.111 ton

16,9 mrd m3

Gas geconverteerd 

2014

4,8 mrd m3

Deze resultaten dragen bij aan de volgende waarden

	 Veilige	en	betrouwbare	energievoorziening

	 Financiële	waarde

	 Duurzame	energievoorziening

Duurzame	relatie	met	samenleving

Aantrekkelijke	en	betrouwbare	werkgever

Meer over onze waardecreatie op pagina 7
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6 7Missie 
Gasunie	is	een	leidende	Europese	gasinfrastruc-

tuuronderneming.	We	dienen	het	publieke	belang,	

bieden	onze	klanten	geïntegreerde	transport-	en	

infrastructuurdiensten	en	houden	ons	aan	de	

hoogste	veiligheids-	en	businessstandaarden.	

We	richten	ons	op	waardecreatie,	zowel	voor	de	korte	

als	de	lange	termijn,	voor	onze	aandeelhouder(s),	

andere	stakeholders	en	onze	omgeving.

Visie
Wij	geloven	in	een	duurzame	toekomst	met	een	

uitgebalanceerde	energiemix	en	een	blijvende	rol	

voor	gas	dat	afkomstig	is	uit	verschillende	bronnen.	

We	geloven	dat	we	onze	klanten	het	best	bedienen	

met	innovatieve	oplossingen	op	het	gebied	van	

gasinfrastructuur.

Profiel
Onze	taak	is	het	verzorgen	van	veilig,	betrouwbaar	

en	betaalbaar	gastransport.	Dit	is	van	essentieel	

belang	voor	onze	economie	en	maatschappij.	

Met	onze	infrastructuur,	dienstverlening	en	

geografische	positie,	bevinden	wij	ons	in	het	hart	

van	de	Europese	gasmarkt.	Onze	infrastructuur	

verbindt	leveranciers	en	eindgebruikers	van	energie.	

Het	fungeert	als	internationaal	knooppunt	in	de	aan-	

en	doorvoer	van	gas.	We	beheren	en	ontwikkelen	

daarvoor	gasinfrastructuur	en	gashandelsplaatsen:	

gastransportnetwerken,	internationale	

transitleidingen,	gasopslag,	LNG-infrastructuur	en	

virtuele	gashandelsplaatsen.	We	dragen	hiermee	

bij	aan	een	liquide,	competitieve	en	betrouwbare	

Europese	energiemarkt.	

Door	ons	netwerk	in	Nederland	en	Duitsland	

transporteren	we	bijna	een	kwart	van	het	totale	

gasverbruik	in	de	Europese	Unie.	We	nemen	een	

onafhankelijke	positie	in	ten	opzichte	van	productie-	

en/of	leveringsbedrijven	en	onze	infrastructuur	

is	op	gelijke	voorwaarden	voor	al	onze	klanten	

beschikbaar	(open	access).	Onze	dienstverlening	is	

Over ons

daarbij	transparant	en	non-discriminatoir.	

Onze	klanten	zijn	gasproducenten,	

energieleveranciers,	handelaren	en	eindgebruikers	

zoals	elektriciteitscentrales	en	grote	industrieën.	

Wij	dragen	bij	aan	de	overgang	naar	een	duurzame	

energievoorziening	waarin	gas,	in	diverse	soorten,	

zorgt	voor	een	stabiel	en	betaalbaar	energiesysteem.	

Hiervoor	ontwikkelen	we	samen	met	partners	

duurzame	technologieën	en	infrastructuur.	

Zo	investeren	we	bijvoorbeeld	in	projecten	voor	

de	invoeding	van	groen	gas	in	ons	netwerk	en	in	

infrastructuur	voor	het	gebruik	van	LNG	voor	weg-	en	

watertransport.

We	zijn	een	staatsdeelneming	en	hebben	als	enige	

aandeelhouder	de	Nederlandse	Staat.

Onze	medewerkers	werken	verspreid	over	ruim	30	

locaties	in	Nederland	en	Noord-Duitsland.	

Ons	hoofdkantoor	bevindt	zich	in	Groningen;	onze	

hoofdvestiging	in	Duitsland	bevindt	zich	in	Hannover.	

Door	het	inzetten	van	leveranciers,	aannemers	

en	onderaannemers	in	Nederland	en	Duitsland	

leveren	we	een	belangrijke	bijdrage	aan	de	(lokale)	

werkgelegenheid.

Waardecreatie
Onze	interne	waardeketen	bestaat	uit	activiteiten	

en	processen	waarmee	we	transport-	en	

infrastructuurdiensten	aanbieden.	Daarbij	zijn	

we	werkgever,	samenwerkingspartner,	buurman,	

klant,	kennisinstituut	en	partij	die	bijdraagt	aan	de	

inkomsten	van	de	Nederlandse	Staat.	

Waardecreatiemodel

In	ons	waardecreatiemodel	laten	we	zien	welke	

bronnen	(financieel,	geproduceerd,	intellectueel,	

menselijk,	sociaal	&	relaties	en	natuur)	we	benutten	

om	onze	strategische	doelstellingen	te	realiseren	

en	welke	waarden	we	met	onze	kernactiviteiten	

toevoegen.

Dit model is afgeleid van de IIRC-richtlijnen voor geïntegreerde jaarverslaglegging

EXTERNE OMGEVING
Wij zetten in Wij creëren

Financieel
  Geïnvesteerd vermogen
  Door regulators vastgestelde tarieven/
omzet

Producten 
  Leidingen en installaties
 Proces- en technische veiligheid
 Energie
 Materialen en diensten

Natuur
 Aandacht voor flora & fauna
 Gecertificeerde milieuzorg (ISO)

Sociaal & relaties
 Regelmatig overleg met stakeholders
 Betrokkenheid bij omgeving

Menselijk
 Eigen medewerkers
 Medewerkers van derden
 Arbeidsveiligheid

Intellectueel
 ICT-systemen
  Kennis
 Innovaties
 Opleiding & training

Veilige en betrouwbare energievoorziening 
  Veilig & betrouwbaar gastransport

  Liquide gasmarkt
  Diensten die aansluiten bij wensen klant
  Bijdrage Europese voorzieningszekerheid

  Leveringszekerheid

Financiële waarde
  Betaalbaar gastransport

  Omzet/winst
  Belastingen

  Dividend t.b.v. de Nederlandse Staat
  Bijdrage werkgelegenheid

Duurzame energievoorziening
  Footprintreductie

  CO
2
-neutrale gasvoorziening in 2050

Duurzame relatie met samenleving
  Duurzame relatie met onze omgeving

  Vertrouwen in gas als betrouwbare 
leverancier van energie & warmte

Aantrekkelijke en betrouwbare werkgever 
  Aantrekkelijke & betrouwbare werkgever

  Gezonde & goed geschoolde 
medewerkers

  Veilige werkomgeving

Samenwerking en kennisuitwisseling
  Samenwerking t.a.v. energietransitie/innovaties

  (Internationale) kennisuitwisseling

MISSIE & VISIE

strategie 
& middelen

kansen 
& risico’s

resultaten doelstellingen

governance

ACTIVITEITEN 
& PROCESSEN
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ICE Endex 
ICE	Endex	is	een	toonaangevende	beurs	

in	continentaal	Europa	voor	spotgas-	

derivatenmarkten.	ICE	Endex	faciliteert	

handel	in	aardgas,	maar	ook	de	handel	in	

stroom-,	biomassa,	en	gasopslagfutures.	

Zij	faciliteert	onder	meer	handelsstromen	

op	het	Nederlandse	TTF,	de	grootste	

gashandelsplaats	in	Europa.	We	zijn	voor	

20,88%	aandeelhouder	in	ICE	Endex.

Vertogas
Dochterbedrijf	Vertogas	fungeert	

in	opdracht	van	het	Ministerie	

van	Economische	Zaken	als	

certificeringsinstantie	voor	groen	gas.	

Het	geeft	certificaten	uit	waarmee	de	

duurzame	herkomst	van	groen	gas	wordt	

bevestigd	en	de	duurzame	productiewijze	

transparant	en	aantoonbaar	wordt	

gemaakt.	We	zijn	voor	100%	aandeel-	

houder	in	Vertogas.

8
BBL 
BBL	is	een	leiding	die	loopt	van	het	

Nederlandse	Balgzand	naar	het	Engelse	

Bacton.	De	leiding	draagt	bij	aan	een	

stabiele	gasvoorziening	in	het	Verenigd	

Koninkrijk,	dat	voor	een	groot	deel	van	haar	

gasvoorziening	afhankelijk	is	geworden	van	

import.	We	zijn	voor	60%	aandeelhouder	in	

BBL	Company	Vof.

Peakshaver
De	peakshaverinstallatie	op	de	Maasvlakte	

maakt	aardgas	vloeibaar	(LNG)	en	slaat	

dit	op	in	tanks.	Het	aardgas	kan	worden	

ingezet	als	op	dagen	met	flinke	vorst		

extra	aardgas	voor	de	kleinverbruikers	

(huishoudens)	nodig	is.	Bij	piekvragen	

wordt	het	LNG	gasvormig	gemaakt,	

waarna	het	in	het	gastransportnet	van	

Gasunie	Transport	Services	(GTS)	wordt	

geleverd.	We	zijn	voor	100%	aandeelhouder	

in	Gasunie	Peakshaver	B.V.

NEL
De	Nordeuropäische	Erdgas	Leitung	(NEL)	

is	de	verbindingsleiding	tussen	Nord	Stream	

en	ons	Duitse	netwerk.	Daardoor	kan	er	

rechtstreeks	gas	vanuit	Rusland	in	ons	

netwerk	stromen.	Het	beheren	en	opereren	

van	NEL	maakt	integraal	onderdeel	

uit	van	de	netbeheeractiviteiten	van	

Gasunie	Deutschland.	We	zijn	voor	25,13%	

aandeelhouder	in	NEL.

Nord Stream
Nord	Stream	is	een	dubbele	aardgasleiding	

door	de	Baltische	Zee.	Door	deze	

verbinding	heeft	het	Europese	leidingnet	

een	extra	aansluiting	gekregen	op	

gasstromen	uit	Rusland.	Nord	Stream	

is	van	belang	voor	het	verzekeren	van	

voldoende	gasaanvoercapaciteit		op	de	

Europese	gasmarkt	nu	de	productie	binnen	

Europa	verder	terugloopt.	We	zijn	voor	9%	

aandeelhouder	in	Nord	Stream	A.G.	

(De	huidige	leiding	wordt	sinds	2015	

ook	wel	Nord	Stream	I	genoemd,	ter	

onderscheiding	van	een	mogelijk	nieuw	

leidingproject	onder	die	naam	waar	

Gasunie	geen	belangen	in	heeft.)	

Gate
Gate	(Gas	Access	To	Europe)	terminal	staat	

op	de	Rotterdamse	Maasvlakte	en	is	tot	op	

heden	de	enige	importterminal	voor	vloeibaar	

aardgas	(LNG)	in	Nederland.	

De	toenemende	behoefte	aan	aardgas	en	een	

teruglopende	Europese	productie	vragen	om	

aanvullende	import.	Via	Gate	terminal	is	het	

Nederlandse	gastransportnet	aangesloten	op	

de	wereldvoorraden	aardgas.	Dit	versterkt	de	

diversificatie	van	het	gasaanbod	in	Europa.	

In	de	terminal	wordt	LNG	opgeslagen	en	

gasvormig	gemaakt	en	op	druk	gebracht	

voor	levering	aan	het	Nederlandse	

gastransportnet.	

Gate	terminal	geeft	een	snelle	toegang	tot	de	

grote	en	nabije	afzetmarkten	voor	aardgas	

in	Noordwest-Europa.	Gate	ontwikkelt		zich	

daarnaast	als	knooppunt	voor	LNG-import	

en	-export	met	een	veelzijdig	aanbod	van	

small-scale	LNG-diensten.	Klanten	van	

Gate	kunnen	hiermee	LNG	distribueren	

als	schonere	brandstof	voor	zeeschepen,	

veerboten,	vrachtwagens	en	voor	

toepassing	in	de	industrie.	We	zijn	voor	50%	

aandeelhouder	in	Gate	terminal	C.V.

Deelnemingen 
We	nemen,	veelal	samen	met	andere	partijen,	deel	

in	een	aantal	ondernemingen	die	bijdragen	aan	de	

voorzieningszekerheid	op	het	gebied	van	gas	in	

Europa.	De	belangrijkste	noemen	we	hier.

EnergyStock
Deze	installatie	voor	

ondergrondse	gasopslag	vangt	het	

kortetermijnverschil	op	tussen	de	vraag	

naar	en	het	aanbod	van	aardgas.	

De	zeer	hoge	flexibiliteit	van	deze	buffer	

(snel	uitzenden/opslaan)	is	belangrijk	

voor	het	in	balans	houden	van	de	

portfolio’s	van	de	EnergyStock-klanten	

en	van	het	GTS-netwerk.	Daarnaast	

wordt	de	gasopslag	gebruikt	door	

handelaren	die	profiteren	van	

prijsschommelingen	in	de	energiemarkt.	

We	zijn	voor	100%	aandeelhouder	in	

EnergyStock	B.V.	
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 EnergyStock: snelle en flexibele ondergrondse gasopslag

In	de	provincie	Groningen	zijn	-	in	een	ondergrondse	zoutberg-	

sigaarvormige	holtes	uitgeloogd	voor	de	opslag	van	aardgas.

Het	Groningen-gas	in	de	cavernes	wordt	door	de	klanten	van	

EnergyStock	gebruikt	om	in	de	flexibiliteit	van	de	vraag	van	huis-	

houdens	en	industrieën	te	voorzien	of	voor	handel	op	de	

energiebeurzen.

De	aardgasbuffer	van	EnergyStock	is	uniek	vanwege	zijn	snelheid	en	flexibiliteit.	Anders	dan	seizoensopslagen	kan	deze	voortdurend	

omschakelen	van	injecteren	naar	uitzenden.	De	opslag	heeft	daarvoor	minder	dan	een	half	uur	nodig.	Onderstaande	grafiek	laat	zien	dat	

de	gasstromen	op	de	installatie	meebewegen	met	het	patroon	van	de	gasvraag	in	Nederland.	Zo	draagt	ze	bij	aan	comfort	voor	vrijwel	

iedere	Nederlander.

gas vraag 

ingekocht gas

1 dag

Typisch patroon van de gasvraag in Nederland

De	vraag	naar	gas	gedurende	een	dag	kent	een	patroon	van	

pieken	en	dalen.	Er	is	bijvoorbeeld	veel	vraag	naar	gas	wanneer	

we	allemaal	opstaan,	douchen	en	onze	huizen	en	kantoren	

verwarmen.	Om	aan	deze	piekvraag	te	voldoen	kunnen	

energieleveranciers	de	aardgasbuffer	van	EnergyStock	

inzetten.

EnergyStock: Gasstromen (MWh/d) en Volume (MWh) op een koude dag
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Cooperative Growth

Limited Progress 

Green Focus 

2015 2020 2025 2030 2035 

2015 2020 2025 2030 2035 

LNG & Russian supply (2015 level) 

Conventional production North-West Europe + import Norway

Shale gas Green gas Additional LNG + Russian supply 

Demand Cooperative Growth Demand Green Focus Demand Limited Progress 

2015 2020 2025 2030 2035 

  

LNG zorgt voor een divers 

aanbod van aardgas; dat wordt 

steeds belangrijker omdat 

de eigen Europese productie 

terugloopt. Toekomstige 

scenario’s laten een toename 

in het aandeel LNG zien in de 

komende decennia.

  Vraag

    Additioneel LNG & Russisch gas

    LNG & Russisch gas  (niveau 2015)

    Groen gas

    Schaliegas

     Productie Noordwest Europa & 
  import Noorwegen

Bovendien	is	LNG	(in	de	toekomst	ook	

bio-LNG)	sterk	in	opkomst	als	schoner	

brandstofalternatief	voor	scheepvaart	en	

zwaar	transport.

LNG voor industrie:

Voor	industrie	die	niet	op	het	gasnetwerk	

is	aangesloten	en	hun	energievoorziening	

regelen	door	middel	van	bijvoorbeeld	LPG	

of	stookolie,	is	LNG	een	milieuvriendelijk	

alternatief.

LNG voor scheepvaart:

•	 	brandstof	voor	binnenvaart	en	

(internationale)	kustvaart

•	 	schoner	dan	diesel	/	veel	schoner	

dan	stookolie

•	 vaak	goedkoper	dan	diesel

•	 	voldoet	aan	huidige	en	

toekomstige	eisen	van	uitstoot	in	

regio’	s	waar	alleen	laagzwavelige	

brandstof	wordt	toegestaan,	bijv.	

Scandinavië

St
or

ag
e 

ta
n
ks

Large Jetties

New break bulk facility
(opening 2016)

 
 

De rol van LNG wordt steeds 

belangrijker. Voor het vierde jaar 

op rij is de doorzet van LNG via 

Gate terminal toegenomen. 

Wat wordt er met dat LNG gedaan?

Via	de	Break	Bulk	Terminal	(2016)	kan	
LNG	in	kleinere	hoeveelheden	worden		

afgevoerd.	LNG	kan	hier	worden	
overgeslagen	voor	verder	distributie		via		
binnenvaartschepen		en		kustvaarders.	
Hiermee	wordt	Gate	de	basis	voor		de	

distributie	van	LNG	als	schonere	brandstof	
voor	schepen	en	vrachtwagens	in	Europa.

Distributie	van	LNG	per	truck	heeft	een	
sterke	groei	doorgemaakt	voor		industriële	
toepassingen,	en		als	brandstof	voor	
vrachtwagens,		binnenvaartschepen	en	
zeeschepen.	Binnen		twee	jaar	realiseerde	
Gate	terminal	de	duizendste	trucklading.		
Een	tweede		terminal	voor	het	laden	van	
trucks	wordt	momenteel	gebouwd.

LNG	-	afkomstig	uit	de	hele	wereld	
-	wordt	aangevoerd	in	grote	en	

middelgrote	tankers

LNG	wordt	opgeslagen	in	drie	
grote	tanks	op	de	site

Via	pijpleidingen	wordt	
LNG	van	de	jetties	vervoerd	

naar	de	opslagtanks,	de	
laadterminal	voor	trucks,	de	
nieuwe	break	bulk-faciliteit	

en	de	regasificatieinstallatie	
waar	het	in	gasvorm	

Gasunie’s	internationale	
pijpleidingnetwerk	in	kan.	

LNG voor weg-/railvervoer:

•	 voor	vrachtwagens	boven	16	ton

•	 alternatief	voor	dieseltreinen

•	 schoner,	stiller,	goedkoper	dan	diesel

•	 	trucks	op	LNG	mogen	buiten	

venstertijden	rijden	

•	 stadscentra	bevoorraden

Gasstromen (MWh/d)  Volume (MWh) 
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 De	door	de	toezichthouder	toegestane	omzet	

bestaat	uit	een	kapitaalkostenvergoeding	voor	

het	geïnvesteerd	vermogen,	een	vergoeding	voor	

de	jaarlijkse	afschrijvingskosten	(berekend	op	

basis	van	de	door	de	toezichthouder	vastgestelde	

afschrijvingstermijnen)	en	een	vergoeding	

voor	de	operationele	kosten.	Daarnaast	kan	de	

toezichthouder	een	doelmatigheidskorting	opleggen	

en	deze	op	de	tarieven	in	mindering	brengen.

Businessmodel P&BD

De	deelnemingen	zijn	verantwoordelijk	voor	de	

verkoop	en	levering	van	gasinfrastructuurdien-

sten	en	voor	het	beheer	en	onderhoud	van	hun	

bedrijfsmiddelen.	Hun	klanten	kopen	capaciteit	

waarmee	ze	de	betreffende	infrastructuur	gedurende	

een	bepaalde	periode	kunnen	gebruiken.	De	tarieven	

hiervoor	worden	in	belangrijke	mate	door	de	markt	

van	vraag	en	aanbod	bepaald.	Deze	deelnemingen	

ondersteunen	de	werking	van	de	energiemarkt	

en	positioneren	Nederland	als	knooppunt	in	de	

internationale	gasstromen.

Een	ander	belangrijk	speerpunt	voor	de	business	

unit	Participations	&	Business	Development	is	

het	faciliteren,	stimuleren	en	ontwikkelen	van	de	

transitie	naar	een	duurzame	energiehuishouding.	

Daarbij	focussen	we	op	het	faciliteren	van	de	schone	

toepassingen	van	aardgas,	op	het	versterken	van	

de	inbreng	van	diverse	duurzame	gassen	en	op	

een	goede	wisselwerking	tussen	gas	en	andere	

energiedragers	zoals	warmte	en	elektriciteit.	

Wij	richten	ons	daarbij	zowel	op	innovatieve	

toepassing	van	onze	infrastructuur,	bijvoorbeeld	

op	het	gebied	van	hernieuwbaar	gas	en	opslag	

van	duurzame	energie,	als	op	nieuwe	product/

marktcombinaties	voor	aardgas,	zoals	het	inzetten	

van	LNG	in	de	maritieme-	en	wegtransportsector.	

Deze	nieuwe	activiteiten	moeten	passen	binnen	

onze	strategie,	bedrijfseconomisch	verantwoord	

zijn	en,	indien	van	toepassing,	bijdragen	aan	het	

benutten	van	de	bestaande	gasinfrastructuur.	

Deze	activiteiten	worden	ontwikkeld	in	

de	business	unit	Participations	&	Business	

Development.	Het	bedrijfseconomische	risico	en	de	

rendementsdoelstelling	van	de	activiteiten	van	deze	

business	unit	zijn	hoger	dan	die	van	onze	volledig	

gereguleerde	activiteiten.	De	meeste	deelnemingen	

concurreren	namelijk	in	de	vrije	markt.	

Investeringen

Aan	een	besluit	om	te	gaan	investeren	in	nieuwe	

infrastructuur	gaat,	zowel	binnen	het	gereguleerde	

als	het	niet-gereguleerde	domein,	altijd	een	

uitgebreide	analyse	vooraf.	We	onderzoeken	

daarbij	grondig	de	marktontwikkelingen,	de	

wensen	van	potentiële	klanten	en	de	commerciële	

en	technische	haalbaarheid.	De	trend	is	dat	

langetermijncontracten	steeds	meer	plaatsmaken	

voor	kortetermijncontracten,	waardoor	het	

ondernemingsrisico	toeneemt.	

Daarnaast	bevindt	de	markt	voor	duurzame	

energie	zich	nog	in	een	fase	waarin	naast	visie	ook	

innovatie	is	vereist.	Dit	brengt,	naast	kansen,	ook	

onzekerheden	en	risico’s	met	zich	mee,	omdat	

investeringen	in	nieuwe	technologieën	vaak	pas	op	

langere	termijn	rendement	opleveren.	Dit	alles	stelt	

hogere	eisen	aan	strategische	partnerschappen,	

risico-analyses	en	de	wijze	waarop	risico’s	kunnen	

worden	gemitigeerd.	

Wij	zijn	bereid	om	bij	investeringen	in	het	

faciliteren	van	(strategisch	belangrijke)	nieuwe	

ontwikkelingen	aangepaste	verdienmodellen	te	

hanteren	en	een	hoger	risicoprofiel	mee	te	nemen	

in	onze	afwegingen.	Wij	vinden	dat	het	ontwikkelen	

van	nieuwe	verdienmodellen	en	efficiënte	

deelnemingsstructuren	voor	gasinfrastructuurbe-

drijven	onlosmakelijk	verbonden	is	met	de	ambitie	

en	het	welslagen	van	een	voortrekkersrol	in	de	

transitie	naar	een	duurzame	energiehuishouding.	

Stakeholders 
We	onderhouden	relaties	met	veel	verschillende	

belanghebbenden,	zoals	onze	aandeelhouder,	

onze	klanten,	onze	partners	in	deelnemingen,	

onze	medewerkers,	de	ondernemingsraad,	

omwonenden,	beleidsmakers,	overheden,	

toezichthouders,	investeerders,	leveranciers,	media	en	

(maatschappelijke)	belangenorganisaties.	

Onze	activiteiten	beïnvloeden	hen	en	hun	activiteiten	

beïnvloeden	ons.	We	vinden	het	belangrijk	om	de	

belangen	van	onze	stakeholders	te	kennen	en	mee	te	

nemen	in	onze	besluiten.	In	onze	stakeholdertabel	in	

de	bijlage	lichten	we	onze	belangrijkste	stakeholders	en	

hun	belangen	toe,	en	de	dilemma’s	die	we	tegenkomen.

De	meeste	informatie	wisselen	we	uit	via	persoonlijk	

contact	met	onze	stakeholders.	Dit	gebeurt	op	alle	

niveaus	binnen	ons	bedrijf	en	door	alle	afdelingen.	

Ons	executive	committee	is	hier	nauw	bij	betrokken	

en	heeft	zelf	ook	gedurende	het	jaar	frequent	contact	

met	verschillende	stakeholders,	variërend	van	de	

aandeelhouder	en	politieke	vertegenwoordigers	

tot	belangenverenigingen	en	klanten.	Daarnaast	

communiceren	wij	onder	andere	via	onze	website,	

social	media,	advertenties	en	nieuwsbrieven.	

Ook	bij	het	rapporteren	van	onze	resultaten	in	ons	

jaarverslag	hechten	wij	belang	aan	de	mening	van	

onze	stakeholders.	Daarom	hebben	wij	net	als	in	2014	

een	materialiteitsanalyse	uitgevoerd	(zie	Materialiteit)	

en	hebben	we	stakeholders	uit	verschillende	groepen	

gevraagd	wat	zij	vinden	van	hun	relatie	met	Gasunie.	

Deze	worden	in	het	boekje	en	op	de	website	als	quotes	

op	verschillende	plekken	in	het	verslag	geplaatst	en	

Organisatiestructuur 
We hebben twee dochterondernemingen die een 

gastransportnet in eigendom hebben en beheren: 

Gasunie Transport Services (GTS) in Nederland en 

Gasunie Deutschland in Duitsland. Beide dochters 

worden bestuurd als business units onder de holding. 

Onze derde business unit Participations & Business 

Development ontwikkelt en beheert onze overige 

infrastructuurdiensten. Daaronder vallen bijvoorbeeld 

gasopslag, transport door internationale (zee)

leidingen, een terminal voor de import van vloeibaar 

aardgas (LNG) en ons aandeel in de gasbeurs ICE 

Endex. Deze activiteiten ondersteunen de liquiditeit 

en werking van de gasmarkt in de gebieden waar we 

actief zijn. Daardoor dragen ze bij aan de benutting van 

de netwerken van GTS en Gasunie Deutschland. We 

bieden deze activiteiten aan in concurrentie met andere 

aanbieders. Onze business units worden ondersteund 

door verschillende service providers onder andere op 

het gebied van ICT, financiën en personeelszaken. 

Daarnaast verzorgen Operations & Projects in opdracht 

van de business units het beheer, het onderhoud, de 

aanpassing en de uitbreiding van de infrastructuur. 

Businessmodel 
Wij behalen onze volledige omzet uit activiteiten die 

samenhangen met onze gasinfrastructuur.  

De activiteiten van de business units Gasunie 

Transport Services (GTS) en Gasunie Deutschland zijn 

gereguleerd, in tegenstelling tot die van de business 

unit Participations & Business Development (P&BD), 

die niet of deels gereguleerd zijn.

Gereguleerd businessmodel Gasunie Transport 

Services (GTS) en Gasunie Deutschland

De kern van de dienstverlening van GTS en 

Gasunie Deutschland is het aanbieden van 

gastransportdiensten op een klantgerichte en 

transparante manier. Dit doen zij door het verkopen 

van beschikbare capaciteit in een betrouwbaar 

netwerk tegen concurrerende voorwaarden. 

Op entrypunten kan het gas in het netwerk worden 

ingevoed en op exitpunten kan een klant het gas uit 

het netwerk halen. De klanten sluiten contracten af 

waarmee ze capaciteit boeken op bepaalde entry- of 

exitpunten in het netwerk, gedurende een bepaalde 

periode (jaar, kwartaal, maand of dag). Ons netwerk 

concurreert ten aanzien van het transport van 

internationale gasstromen met netwerken in andere 

landen.  

De verantwoordelijkheid voor het beheer en 

onderhoud van hun bedrijfsmiddelen ligt bij GTS en 

Gasunie Deutschland.

De tarieven die GTS en Gasunie Deutschland aan 

hun klanten berekenen, zijn gereguleerd. Ze worden 

jaarlijks vastgesteld door de toezichthouder, die 

elke 3 tot 5 jaar de methode van regulering opnieuw 

vaststelt. 

De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM) en in Duitsland de 

Bundesnetzagentur (BNetzA).

Voor GTS en Gasunie Deutschland geldt een systeem 

van omzetregulering: de tarieven worden bepaald door 

de toegestane omzet voor het betreffende jaar te delen 

door de geschatte capaciteitsboekingen. Indien het 

aantal boekingen in de praktijk anders is en daarmee 

de behaalde omzet, wordt het verschil in omzet 

verrekend in volgende jaren. Ook worden verschillen 

tussen de verwachte en gerealiseerde energiekosten 

voor het gastransport jaarlijks in de tarieven verrekend.
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 Organisatiestructuur

Organisatiestructuur 
We hebben twee dochterondernemingen die een 

gastransportnet in eigendom hebben en beheren: 

Gasunie Transport Services (GTS) in Nederland en 

Gasunie Deutschland in Duitsland. Beide dochters 

worden bestuurd als business units onder de 

holding. Onze derde business unit Participations 

& Business Development ontwikkelt en beheert 

onze overige infrastructuurdiensten. Daaronder 

vallen bijvoorbeeld gasopslag, transport door 

internationale (zee)leidingen, een terminal voor 

de import van vloeibaar aardgas (LNG) en ons 

aandeel in de gasbeurs ICE Endex. Deze activiteiten 

ondersteunen de liquiditeit en werking van de 

gasmarkt in de gebieden waar we actief zijn. 

Daardoor dragen ze bij aan de benutting van de 

netwerken van GTS en Gasunie Deutschland. We 

bieden deze activiteiten aan in concurrentie met 

andere aanbieders. Onze business units worden 

ondersteund door verschillende service providers 

onder andere op het gebied van ICT, financiën en 

personeelszaken. Daarnaast verzorgen Operations 

& Projects in opdracht van de business units het 

beheer, het onderhoud, de aanpassing en de 

uitbreiding van de infrastructuur. 

Businessmodel 
Wij behalen onze volledige omzet uit activiteiten 

die samenhangen met onze gasinfrastructuur. 

De activiteiten van de business units Gasunie 

Transport Services (GTS) en Gasunie Deutschland zijn 

gereguleerd, in tegenstelling tot die van de business 

unit Participations & Business Development (P&BD), 

die niet of deels gereguleerd zijn.

Gereguleerd businessmodel Gasunie Transport 

Services (GTS) en Gasunie Deutschland

De kern van de dienstverlening van GTS en 

Gasunie Deutschland is het aanbieden van 

gastransportdiensten op een klantgerichte en 

transparante manier. Dit doen zij door het verkopen 

van beschikbare capaciteit in een betrouwbaar 

netwerk tegen concurrerende voorwaarden. 

Op entrypunten kan het gas in het netwerk 

worden ingevoed en op exitpunten kan een klant 

het gas uit het netwerk halen. De klanten sluiten 

contracten af waarmee ze capaciteit boeken op 

bepaalde entry- of exitpunten in het netwerk, 

gedurende een bepaalde periode (jaar, kwartaal, 

maand of dag). Ons netwerk concurreert ten 

aanzien van het transport van internationale 

gasstromen met netwerken in andere landen. De 

verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud 

van hun bedrijfsmiddelen ligt bij GTS en Gasunie 

Deutschland.

De tarieven die GTS en Gasunie Deutschland aan 

hun klanten berekenen, zijn gereguleerd. Ze worden 

jaarlijks vastgesteld door de toezichthouder, die 

elke 3 tot 5 jaar de methode van regulering opnieuw 

vaststelt. 

De toezichthouder in Nederland is de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM) en in Duitsland de 

Bundesnetzagentur (BNetzA).

Voor GTS en Gasunie Deutschland geldt een 

systeem van omzetregulering: de tarieven 

worden bepaald door de toegestane omzet voor 

het betreffende jaar te delen door de geschatte 

 Organisatiestructuur
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 zijn	in	dit	document	opgenomen	aan	het	eind	van	dit	

verslag.

Paul de Rook, wethouder gemeente Groningen 
“Bij Gasunie denk ik aan degelijkheid, in twee betekenissen. 

Gasunie doet alles netjes en zonder gedoe. Maar het mag 

ook allemaal wat flitsender. Ten tijde van de ontwikkeling 

van de gasrotonde waren er duidelijke ambities. Na een 

periode van uitbreiding kwam de knauw door de perikelen 

rondom gaswinning. Gasunie moet nu weer laten zien wat 

het Nederland te bieden heeft vanuit alle ontwikkelingen 

die er in de wereld gaande zijn. Gasunie moet een rots in de 

branding blijven. Maar het mag wel met wat meer ambitie.”

Duurzame dialoog met de omgeving door 

Strategisch Omgevingsmanagement

Ons	ruim	15.500	kilometer	lange	leidingnet	en	

onze	meer	dan	duizend	installaties	bevinden	zich	in	

Nederland	en	Duitsland,	een	van	de	dichtstbevolkte	

gebieden	ter	wereld.	Dat	betekent	dat	we	veel	‘buren’	

hebben,	met	wie	we	respectvol	willen	omgaan.	

We	hebben	in	onze	werkomgeving	te	maken	met	

bijvoorbeeld	(lokale)	politiek,	omwonenden	en	(natuur)

verenigingen.	Bij	onze	activiteiten	treden	we	vroegtijdig	

in	contact	met	hen,	we	betrekken	hen	waar	mogelijk	

bij	onze	plannen	en	delen	zoveel	mogelijk	informatie.	

Zo	organiseren	we	informatie-	en	inspraakavonden	

en	Open	Dagen.	De	feedback	gebruiken	we	om	onze	

activiteiten	met	minimale	overlast	en	maximale	

toegevoegde	waarde	uit	te	voeren.

We	maken	in	toenemende	mate	gebruik	van	een	

bekende	methode	voor	omgevingsmanagement:	

Strategisch	Omgevingsmanagement	(SOM	1	).	

Deze	aanpak	stelt	ons	in	staat	om	contacten	met	

de	omgeving	zodanig	te	organiseren	dat	mogelijk	

tegenstrijdige	belangen	in	een	vroegtijdig	stadium	

kunnen	worden	herkend,	waarna	deze	in	gezamenlijk	

overleg	kunnen	worden	opgelost.	In	2016	zullen	we	

SOM	meer	structureel	in	onze	organisatie	verankeren	

en	betrokken	medewerkers	hierin	trainen.	

Overleg met overheden

Wetten,	regelgeving,	beleid	en	andere	besluiten	van	

de	overheid	hebben	veel	impact	op	onze	activiteiten.	

Andersom	zijn	we	gesprekspartner	voor	de	overheid	

als	het	gaat	om	nationaal	en	internationaal	

energiebeleid.	We	willen	een	inhoudelijke	en	

constructieve	partner	zijn	voor	de	overheid	op	

alle	niveaus.	Voor	de	werkzaamheden	die	we	

uitvoeren	hebben	we	geregeld	overleg	met	(lokale)	

overheden,	bijvoorbeeld	over	wet-	en	regelgeving	en	

vergunningen.	Ook	met	nationale	en	internationale	

politieke	stakeholders	voeren	we	regelmatig	overleg.	

Dat	doen	we	vooral	vanuit	onze	kantoren	in	Den	

Haag,	Hannover	en	Brussel.	Door	lokaal	aanwezig	

te	zijn,	kunnen	we	goede	relaties	met	de	diverse	

overheidsstakeholders	opbouwen	en	onderhouden.

	

Wat betekent dit onderwerp voor ons? 

Een	ongestoorde	gaslevering	door	ons	netwerk	is	onze	prioriteit.	Daarom	

hebben	we	een	collectieve	target	ingesteld	op	leveringszekerheid.	

Goede	prestaties	op	het	gebied	van	externe	veiligheid	zorgen	voor	onze	

licence	to	operate.	We	volgen	hier	nauwkeuring	wet-	en	regelgeving,	

en	meten	onze	prestaties	aan	de	hand	van	bijvoorbeeld	het	aantal	

leidingbeschadigingen.	Eén	van	de	manieren	waarop	we	dit	aspect	van	

veiligheid	monitoren	is	het	bijhouden	van	het	aantal	graafschades.

We	willen	een	gezonde	werkomgeving	creëren	op	kantoor	en	in	het	

veld.	We	willen	een	gezonde	werkomgeving	creëren	op	kantoor	en	in	

het	veld.	Bewustwording	rondom	veilig	werken	en	het	creëren	van	

een	ergonomische	werkomgeving	zijn	daar	onderdeel	van.	Ook	het	

meten	van	werkdruk	onder	onze	medewerkers.	Om	onze	prestaties	

goed	te	kunnen	meten,	monitoren	we	o.a.	verzuimcijfers	en	Reportable	

frequency	index-cijfers.	

We	zijn	duidelijk	over	onze	doelen	en	de	weg	daar	naartoe.	In	contacten	

met	onze	stakeholders	stellen	we	ons	graag	transparant	op.	In	ons	

jaarverslag	vertellen	we	over	onze	activiteiten.	We	lichten	daarbij	toe	wat	

er	goed	ging,	maar	ook	wat	er	minder	goed	ging	en	wat	we	er	aan	doen	

om	dit	te	verbeteren.

We	willen	bijdragen	aan	een	duurzame	energievoorziening,	onder	andere	

op	het	gebied	van	groen	gas.	We	maken	initiatieven	mogelijk	en	zoeken	

daarin	samenwerking	met	partners.

In	alle	levensfasen	van	onze	infrastructuur	besteden	we	aandacht	aan	

procesveiligheid:	bij	het	ontwerp,	de	bouw,	het	beheer	en	onderhoud	en	

de	operatie.	Inspecties	vormen	hierin	een	belangrijk	onderdeel.	

We	leven	wet-	en	regelgeving	na	bij	het	uitvoeren	van	onze	activiteiten.	

We	hebben	een	visie	op	nationaal	en	Europees	energiebeleid.	Deze	

delen	we	met	beleidsvormers	en	opiniemakers,	als	onderdeel	van	onze	

Public	Affairs-activiteiten.

We	hebben	een	solide	businessmodel	waarmee	we	een	bijdrage	leveren	

aan	de	Nederlandse	economie.	Om	ook	op	de	lange	termijn	te	kunnen	

bijdragen	aan	een	duurzame	energievoorziening	en	stimuleren	we	de	

ontwikkeling	van	hernieuwbare	gassen,	die	via	onze	infrastructuur	

getransporteerd	kunnen	worden.	Tevens	onderzoeken	we	de	

mogelijkheden	van	nieuwe	verdienmodellen.

We	dragen	jaarlijks	een	deel	van	onze	winst	af	aan	de	Nederlandse	staat.	

We	sturen	mede	op	financiële	prestatie-indicatoren,	die	onderdeel	

uitmaken	van	onze	corporate	targets.

We	beperken	onze	uitstoot	naar	het	milieu	zoveel	mogelijk,	en	monitoren	

daarom	onze	emissies	op	verschillende	gebieden,	zoals	CO
2
	en	NO

x
.	We	

hanteren	een	collectieve	target	op	het	gebied	van	CO
2
-reductie.

Informatiebeveiliging	is	van	groot	belang	voor	het	veilig	kunnen	uitvoeren	

van	onze	activiteiten,	zoals	het	besturen	van	het	gastransportnet	en	het	

boeken	van	capaciteit	door	klanten.	

De	Europese	energievoorziening	is	grensoverschrijdend.	Wij	willen	

daarin	een	leidende	rol	spelen	en	bijdragen	aan	een	betrouwbare	

energievoorziening	en	een	liquide	gasmarkt.	Om	dat	te	bereiken	werken	

we	samen	met	Europese	partners.

Omdat	de	mening	van	onze	klanten	zeer	belangrijk	is,	meten	we	jaarlijks	

de	klanttevredenheid.	Op	basis	van	de	uitkomsten	van	dit	onderzoek,	

zetten	we	verbeteracties	uit.

We	maken	onderdeel	uit	van	de	maatschappij	om	ons	heen,	en	willen	

onze	betrokkenheid	tonen.	Dat	doen	we	op	verschillende	manieren,	

waaronder	het	jaarlijks	beschikbaar	stellen	van	een	budget	voor	

sponsoring	en	donaties.
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In gesprek met klanten

Voor	de	klanten	van	GTS	organiseren	we	jaarlijks	

een	aantal	zogenaamde	‘shippermeetings’.	Deze	

dienen	als	informatiebijeenkomst	en	als	gespreks-	

en	netwerkplatform.	Tijdens	de	bijeenkomsten	

bespreken	we	de	ontwikkelingen	in	de	gasmarkt	en	de	

producten	en	diensten	van	GTS.	Daarnaast	kunnen	de	

klanten	tijdens	de	bijeenkomst	gebruikmaken	van	een	

individueel	consult.	Hierin	kunnen	zij	hun	specifieke	

vragen	stellen.	In	2015	hebben	we	in	mei	en	november	

shippermeetings	georganiseerd,	waaraan	circa	90	

klanten	deelnamen.	Uit	evaluaties	blijkt	dat	de	klanten	

deze	informatievoorziening	bij	deze	bijeenkomsten	

evenals	in	2014	met	minimaal	een	7,4	waarderen.

Feedback van stakeholders

De	feedback	van	onze	stakeholders	is	waardevol	voor	

ons.	Het	helpt	ons	onze	dienstverlening	nog	beter	af	te	

kunnen	stemmen	op	hun	behoeften.	Feedback	halen	

wij	op	in	alle	contactmomenten.	Daarnaast	houdt	

GTS	jaarlijks	een	klanttevredenheidsonderzoek.	Meer	

informatie	over	dit	onderzoek	staat	in	de	paragraaf	

Resultaten.	

Materialiteit
Welke	materiële	onderwerpen	zijn	voor	ons	en	onze	

stakeholders	van	belang	om	over	te	rapporteren	in	

ons	jaarverslag?	Om	hier	een	antwoord	op	te	krijgen,	

voeren	we	een	zogenoemde	materialiteitsanalyse	

uit.	We	hebben	hierbij	aan	de	hand	van	diverse	

beleidsdocumenten	en	de	jaarverslagen	van	een	aantal	

vergelijkbare	ondernemingen	een	lijst	opgesteld	van	

onderwerpen	waarover	we	kunnen	rapporteren.	

Vervolgens	hebben	we	onze	stakeholders	via	

een	vragenlijst	gevraagd	om	het	belang	van	deze	

onderwerpen	voor	ons	jaarverslag	aan	te	geven.	

Daarnaast	hebben	we	intern	vastgesteld	wat	de	

(potentiële)	impact	van	deze	onderwerpen	is	voor	ons	

bedrijf.

In	dit	jaarverslag	rapporteren	we	met	name	over	

de	onderwerpen	die	in	de	materialiteitsanalyse	als	

meest	belangrijk	zijn	aangeduid	door	zowel	onze	

stakeholders	als	door	onze	eigen	organisatie.	Voor	de	

duidelijkheid	hebben	we	hierna	een	tabel	opgenomen	

met	de	belangrijkste	15	onderwerpen,	en	een	uitleg	wat	

deze	voor	ons	betekenen,	met	een	verwijzing	naar	de	

plaats	in	dit	verslag	waar	over	het	onderwerp	wordt	

gerapporteerd.	Het	totale	overzicht	met	daarin	alle	

materiële	thema’s,	uitleg	van	de	gebruikte	begrippen	en	

de	manier	waarop	de	materialiteitsanalyse	tot	stand	is	

gekomen,	beschrijven	we	in	de	bijlagen.	In	de	paragraaf	

‘Koppeling	Waardecreatie	en	Strategie’	verderop	in	dit	

verslag,	worden	de	materiële	onderwerpen	gekoppeld	

aan	onze	strategische	pijlers,	de	waarden	uit	ons	

waardecreatiemodel,	onze	resultaatgebieden	en	KPI’s.	
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*)  In 2015 en 2014 zijn geen effecten opgetreden waarvoor een normalisatie aan de orde is.

 Kerncijfers

In € miljoenen 2015 2014

Winst- en -verliesrekening Gerapporteerd *)

Opbrengsten 1.631 1.651

EBITDA 1.082 1.186

EBIT 786 893

Resultaat na belasting 553 603

Voorgesteld dividend 332 362

Balans

Vaste activa 10.061 10.032

Eigen vermogen 5.717 5.505

Balanstotaal 10.362 10.299

Geïnvesteerd kapitaal 9.739 9.295

Netto schuld inclusief garantiestellingen 4.540 4.725

Kassastroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten 852 979

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -/- 356 -/- 462

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -/- 479 -/- 506

Netto kasstroom 17 11

Ratio's

ROIC genormaliseerd 6,7% 7,4%

ROE genormaliseerd 9,7% 11,0%

FFO / interest ratio 7,1 6,8

Netto schuld inclusief garantiestellingen / materiële vaste activa 50% 52%

Controllable Costs 382 343

Lange termijn credit ratings

Standard & Poor’s AA- A+

Moody’s Investors Service A2 A2

2015 2014

Niet-financiële kengetallen

Fulltime-equivalenten in dienst (per 31 december) 1.748 1.704

Getransporteerd volume (TWh) 1.180 1.233

Reportable frequency index 3,7 5,0

Ziekteverzuim Gasunie Nederland 3,15% 3,1%

Ongevallen met verzuim 2 4

Ongevallen zonder verzuim 4 5

Leidingbeschadigingen 5 3

Leveringszekerheid (aantal niet of late gasleveringen) 3 1

CO
2
-uitstoot totaal (kiloton) 665 548

 •  Scope 1 343 379

 •  Scope 2 242                          164

 •  Scope 3 80 5

Verbruik aardgas (miljoen m3)  50 80,8

Verbruik elektriciteit (miljoen kWh) 555,8 437,1

Hoeveelheid niet-gevaarlijke afval (ton) 14.616 18.418

Hoeveelheid gevaarlijke afval (ton) 8.459 5.880

Aantal milieuafwijkingen 165 198
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 Definites bij de kerncijfers

EBITDA 

Het resultaat voor aftrek van rente, belastingen, 

afschrijvingen en amortisaties

EBIT 

Het resultaat voor aftrek van rente en belastingen

Geïnvesteerd kapitaal 

Totaal van materiële vaste activa, investeringen 

in joint ventures, investeringen in geassocieerde 

deelnemingen en overige kapitaalbelangen 

gecorrigeerd voor activa onderhanden werk 

waarover nog geen vergoeding wordt ontvangen

Netto schuld inclusief garantiestellingen

Totaal van langlopende rentedragende leningen, 

kortlopende financieringsverplichtingen, 

garantiestellingen en pensioenvoorziening 

verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten

ROIC genormaliseerd 

Return On Invested Capital genormaliseerd wordt 

berekend door de genormaliseerde NOPLAT 

te delen door het geïnvesteerd kapitaal. Deze 

ratio geeft inzage in de mate waarin Gasunie 

kasstromen genereert ten opzichte van de 

kasstroom welke zij heeft geïnvesteerd in de 

business

NOPLAT genormaliseerd 

Net Operating Profit Less Adjusted Taxes 

genormaliseerd is het totaal van genormaliseerde 

EBIT en resultaat deelnemingen onder aftrek van 

belastingen

ROE genormaliseerd 

Rentabiliteit op eigen vermogen genormaliseerd 

wordt berekend door het genormaliseerde 

resultaat na belastingen te delen door het eigen 

vermogen 

FFO 

Funds From Operations is de som van het resultaat 

na belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening, 

afschrijvingen, amortisatie en bijzondere 

waardeveranderingen

FFO / interest ratio 

Deze ratio geeft inzage in de ontwikkeling van 

de Funds From Operations ten opzichte van de 

financieringslasten

Netto schuld inclusief garantiestellingen / 

materiële vaste activa 

Deze ratio geeft inzage in de mate waarin de 

materiële vaste activa gefinancierd zijn met schuld

Controllable Costs 

Totaal van de niet aan investeringen 

toegerekende kosten, de personeelskosten 

en de overige bedrijfslasten, verminderd met 

de niet-beïnvloedbare energiekosten en de 

incidentele kosten

Reportable frequency index 

Het aantal ‘reportable’ ongevallen (ongevallen 

gevolgd door verzuim, medische handelingen, 

vervangend werk of dodelijke slachtoffers) per 

miljoen gewerkte uren (inclusief derden)

Scope 1, 2 en 3 

Het Greenhouse Gas Protocol, de geldende 

standaard voor rapportage over CO2-emissies, 

hanteert een onderverdeling van emissies naar 

bron. Deze is opgedeeld in scope 1 (directe emissies 

als gevolg van onze eigen activiteiten), scope 2 

(indirecte emissies van de energie die is ingekocht) 

en scope 3 (alle overige indirecte emissies die het 

gevolg zijn van onze bedrijfsactiviteiten)

19



21

worden	ingezet	voor	toepassingen	waar	geen	

schonere	alternatieven	voorhanden	zijn,	bijvoorbeeld	

in	de	hogetemperatuurprocessen	in	de	industrie	

of	in	het	goederenvervoer	via	schepen	en	trucks,	

waar	LNG	kan	dienen	als	vervanging	van	vervuilende	

brandstoffen	als	diesel	en	stookolie.	Daarnaast	zal	

gas	dienen	als	back-up	op	de	momenten	dat	energie	

uit	hernieuwbare	bronnen	onvoldoende	beschikbaar	

is.	Wij	ondersteunen	deze	“Gas	op	maat”	aanpak.	

We	werken	met	partners	aan	de	ontwikkeling	van	

LNG-infrastructuur	en	het	stimuleren	van	de	inzet	

van	hernieuwbare	gassen,	zoals	groen	gas	en	syngas.

In	goed	overleg	met	onze	aandeelhouder	en	

de	betrokken	ministeries	onderzoeken	wij	

de	wijze	waarop	we	met	onze	bestaande	

bedrijfsmiddelen,	specifieke	competenties	en	

expertise	een	positieve	bijdrage	kunnen	leveren	

aan	de	energievoorziening	van	vandaag	en	aan	een	

CO
2
-arme	energievoorziening	in	de	nabije	toekomst,	

die	betrouwbaar	en	betaalbaar	blijft.	Gezien	de	

verwachte	afnemende	rol	van	kolencentrales	in	de	

toekomst	kan	gas,	als	schoonste	fossiele	brandstof	

die	flexibel	inzetbaar	is,	een	aanzienlijke	bijdrage	

leveren	aan	CO
2
-reductie	de	komende	20	jaar.

Energiedialoog 

Energie	is	een	maatschappelijk	vraagstuk	geworden	

met	grote	aandacht	voor	de	leefomgeving.	In	2015	

hebben	we	vele	gesprekken	hierover	gevoerd	met	

stakeholders,	zowel	binnen	als	buiten	de	gassector	

en	zowel	met	beleidsmakers	als	met	milieu-	en	

Bericht van de Raad van Bestuur
Klanten	en	samenleving	vertrouwen	op	een	veilige,	

betrouwbare	en	betaalbare	energievoorziening.	

Onze	medewerkers	hebben	ook	afgelopen	

jaar	hard	gewerkt	om	dit	vertrouwen	waar	

te	maken.	We	zijn	verheugd	te	constateren	

dat	we	een	leveringszekerheid	van	bijna	100%	

hebben	gerealiseerd	in	2015.		Voor	wat	betreft	

onze	veiligheidsresultaten	hebben	we	de	

meeste	doelstellingen	gehaald.	We	hebben	

een	nieuw	programma	opgezet	gericht	op	

veiligheidsbewustzijn-	en	gedrag.	Dit	werpt	zeker	

zijn	vruchten	af,	maar	onze	ambities	gaan	verder	

dan	de	huidige	resultaten.	Verder	laten	onze	

inspanningen	op	het	gebied	van	milieu,	zoals	onze	

footprintreductie,	in	2015	de	gewenste	verbeteringen	

zien.	Onze	financiële	resultaten	zijn	solide	waardoor	

we	€	332	miljoen	in	de	vorm	van	dividend	aan	onze	

aandeelhouder,	de	Nederlandse	Staat,	uitkeren.

Mede	door	onze	investeringen	in	gasinfrastructuur	

(leidingen,	installaties,	terminals	en	

opslagfaciliteiten)	kunnen	afnemers	profiteren	van	

een	goed	functionerende	gasmarkt	in	Nederland	

en	Duitsland.	In	het	najaar	hebben	we	een	nieuwe	

pijpleiding	van	ons	Duitse	net	naar	Denemarken	

in	gebruik	genomen	en	op	de	Maasvlakte	zijn	we	

samen	met	Vopak	gestart	met	de	uitbreiding	van	

onze	infrastructuur	voor	vloeibaar	aardgas	gericht	

op	de	transportsector.	Daarnaast	hebben	we	verdere	

stappen	gezet	in	de	realisatie	van	groengasprojecten	

en	de	ontwikkeling	van	nieuwe	diensten	met	

betrekking	tot	de	contractering	van	capaciteit	in	ons	

netwerk	en	onze	gasopslag.	Een	goed	functionerende	

gasmarkt	draagt	tevens	bij	aan	een	betaalbare	

en	betrouwbare	gas-	en	warmtevoorziening	in	

Noordwest-Europa.	In	2015	is	het	handelsplatform	

TTF	verder	gegroeid	als	toonaangevende	marktplaats	

in	Europa.	

Gasmarkt in verandering 

De	gasmarkt	is	sterk	in	verandering.	In	2015	

heeft	de	minister	van	Economische	Zaken	een	

verdere	vermindering	van	de	gasproductie	uit	het	

Groningen-veld	aangekondigd.	Om	voldoende	

gas	voor	klanten	en	samenleving	beschikbaar	

te	hebben,	is	extra	aanvoer	van	gas	uit	andere	

Nederlandse	velden	en	uit	het	buitenland	nodig.	

Dankzij	de	gasrotonde	kan	het	gas	van	over	de	hele	

wereld	worden	aangevoerd.	De	interne	Europese	

energiemarkt	functioneert	steeds	beter.	Er	vindt	een	

verschuiving	plaats	van	nationale	naar	internationale	

markten.	Dit	komt	met	name	door	de	uitbreiding	van	

interconnectiecapaciteit	en	een	groter	internationaal	

aanbod	van	gas	via	pijpleidingen	en	LNG.	We	willen	

hierin	onze	leidende	positie	als	grensoverschrijdende	

gasinfrastructuurspeler	behouden	en	waar	mogelijk	

versterken.

De	veranderingen	in	de	gasmarkt	vragen	ook	

in	operationele	zin	om	aanpassingen.	Zo	moet	

bijvoorbeeld	buitenlands	gas	voor	de	Nederlandse	

kleinverbruikers	worden	gemengd	met	stikstof	om	

de	juiste	kwaliteit	te	bereiken.	Wij	bereiden	daarom	

een	uitbreiding	van	onze	stikstoffaciliteiten	voor.	

Daarnaast	zorgen	we	ervoor	dat	onze	infrastructuur,	

zowel	wat	leidingen	en	installaties	betreft	als	onze	

ICT-systemen,	in	topconditie	blijft	door	de	uitvoering	

van	onderhouds-	en	vervangingsprogramma’s.

De rol van gas in energietransitie 

In	lijn	met	de	afspraken	die	zijn	gemaakt	tijdens	

de	klimaattop	in	Parijs	maakt	het	kabinet	de	

vermindering	van	de	CO
2
-uitstoot	tot	speerpunt	

in	het	energiebeleid.	In	het	in	januari	2016	

gepubliceerde	Energierapport	houdt	het	daarbij	

alle	beschikbare	energieopties	open	die	ervoor	

kunnen	zorgen	dat	het	energiesysteem	niet	alleen	

schoner	wordt,	maar	ook	veilig,	betrouwbaar	en	

betaalbaar	blijft.	In	de	transitie	naar	een	volledig	

duurzame	energietoekomst	mag	de	dagelijkse	

energievoorziening	niet	stagneren	of	haperen.

Het	kabinet	beschrijft	in	het	Energierapport	diverse	

terreinen	waarop	gas	en	gasinfrastructuur	het	

verschil	kunnen	maken	in	het	realiseren	van	de	

doelen	in	2050.	Het	uitgangspunt	is	dat	gas	als	

minst	vervuilende	fossiele	brandstof	nog	lang	

een	belangrijke	rol	zal	spelen.	Het	volume	van	

aardgas	zal	op	langere	termijn	afnemen,	waarbij	

het	in	toenemende	mate	vervangen	wordt	door	

hernieuwbare	gassen.	Aardgas	zal	dan	steeds	meer	

belangenorganisaties.	In	een	aantal	gevallen	heeft	

dit	geleid	tot	nieuwe	vormen	van	samenwerking.	

In	2015	waren	we	mede-oprichter	van	de	nieuwe	

Nederlandse	Vereniging	voor	Duurzame	Energie.	

Het	actief	deelnemen	aan	de	brede	energiedialoog,	

zowel	in	onze	maatschappelijke	als	politieke	

omgeving,		is	in	2016	een	van	onze	speerpunten.

De	veranderingen	in	de	gasmarkt	betekenen	voor	

ons	dat	wij	de	efficiency	van	onze	interne	processen	

verder	gaan	verhogen	door	middel	van	versnelling	

en	versimpeling	van	processen	en	structuren	en	ons	

innovatievermogen	gaan	vergroten.

In	het	uitvoeren	van	onze	activiteiten	en	het	

realiseren	van	onze	doelen	is	de	inzet,	kennis	en	

ervaring	van	onze	medewerkers	onmisbaar.	

Wij	danken	alle	collega’s	voor	hun	bijdrage	in	2015.	

Samen	met	hen	bouwen	we	vol	vertrouwen	verder	

aan	de	energie-infrastructuur	voor	de	toekomst.

Han Fennema, CEO

René Oudejans, CFO

Onze strategie

Links René Oudejans, rechts Han Fennema
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gas	uit	niet-Nederlandse	bronnen	gecontracteerd	

gaan	worden.	Het	is	niet	vanzelfsprekend	dat	deze	

nieuwe	stromen	via	ons	netwerk	zullen	gaan.	

We	ondervinden	hierbij	concurrentie	van	

buitenlandse	gasinfrastructuurbedrijven.	

We	streven	ernaar	om	transitstromen	

aan	te	trekken	door	goede	aansluiting	op	

importpunten,	samenwerking	met	aangrenzende	

infrastructuurbedrijven,	een	goedwerkend,	efficiënt	

systeem	zonder	fysieke	knelpunten,	aantrekkelijke	

diensten	en	tarieven,	marktkoppeling	en	een	

liquide	handelsplaats.	Zo	kunnen	wij	ons	netwerk	

aantrekkelijk	en	de	tarieven	laag	houden	en	

profiteren	onze	klanten	van	een	goed	werkende	

gasmarkt.

Europese integratie

Betere	(fysieke)	interconnectie	binnen	Europa	

en	betere	werking	van	de	gashandelsmarkten	

zorgen	ervoor	dat	ook	markten	die	niet	direct	aan	

Nederland	grenzen	in	toenemende	mate	invloed	

op	de	prijsvorming	in	Nederland	hebben.	We	

verwachten	dat	deze	impact	steeds	groter	wordt,	

omdat	de	Europese	integratie	verder	toeneemt,	

waardoor	markten	steeds	meer	met	elkaar	

verbonden	worden.	In	deze	markten	kunnen	we	

onze	competenties	op	het	vlak	van	infrastructuur	

en	ontwikkelen	van	markten	omzetten	in	waarde	

voor	de	samenleving	en	aandeelhouder.	Daarom	

hebben	we	een	Europese	focus	en	willen	we	onze	

leidende	positie	versterken,	waarbij	samenwerking	

met	Europese	partners	belangrijker	wordt.

We	monitoren	deze	ontwikkelingen	nauwkeurig.	

We	houden	hier	rekening	mee	bij	de	jaarlijkse	

evaluatie	van	onze	strategie.	We	stellen	de	strategie	

bij	als	we	daarvoor	aanleiding	zien.	

Strategie
We	hebben	een	publieke	taak	en	ons	doel	is	

om	vanuit	deze	taak	een	veilige,	betrouwbare,	

betaalbare	en	duurzame	energievoorziening	

mogelijk	te	maken.	

Dit	doen	wij	op	een	efficiënte	en	professionele	

manier.	De	rol	hierin	van	gasinfrastructuur	vormt	

de	basis	voor	onze	strategie.	Met	de	verbindende	

rol	die	onze	infrastructuur	in	de	energievoorziening	

inneemt,	spelen	we	in	op	de	energiebehoeften	

van	klanten	en	consumenten.	Om	hieraan	te	

kunnen	blijven	voldoen,	werken	wij	innovatief	en	

grensverleggend	op	het	gebied	van	energie,	en	van	

(aard)gas	in	het	bijzonder.	Om	onze	strategie	te	

kunnen	realiseren,	hanteren	we	een	businessmodel	

waarmee	we	zo	goed	mogelijk	kunnen	inspelen	op	

kansen	in	de	markt,	risico’s	kunnen	mitigeren	en	

waarde	kunnen	genereren	voor	onze	stakeholders.	

De	aspecten	die	in	ons	proces	van	waardecreatie	

Onze omgeving 
Ontwikkelingen in onze omgeving

Er	vinden	momenteel	drie	ingrijpende	

veranderingen	plaats	in	de	Europese	en	

Nederlandse	energievoorziening	die	voor	ons	van	

groot	belang	zijn.	Ten	eerste	staan	Nederland	

en	Europa	voor	de	opgave	om	in	2050	de	totale	

uitstoot	van	broeikasgassen	met	80	tot	95%	

verminderd	te	hebben.	Deze	doelstelling	is	recent	

bij	de	klimaattop	in	Parijs	bevestigd.	Dit	betekent	

een	vrijwel	volledige	reductie	van	CO
2
-uitstoot	in	

de	energievoorziening.	Dat	vereist	een	ingrijpende	

transformatie	die	niet	alleen	technologisch	van	aard	

is,	maar	die	ook	in	een	voortdurende	wisselwerking	

zal	staan	met	bredere	maatschappelijke	

ontwikkelingen	op	sociaal,	economisch	en	financieel	

gebied.	Het	is	bovendien	een	transformatie	waarbij	

de	energievoorziening	niet	mag	haperen.	

De	betrouwbaarheid	en	(maatschappelijke)	kosten	

van	een	zich	vernieuwende	energievoorziening	

vormen	risicovolle	aspecten	die	daarbij	expliciete	

aandacht	vragen.	

Het	in	januari	2016	door	het	Ministerie	van	

Economische	Zaken	gepubliceerde	energierapport	

onderstreept	dit.	Het	energierapport	benadrukt	

verder	dat	aardgas	als	minst	vervuilende	fossiele	

energiedrager	een	bijzondere	positie	inneemt	in	

de	transitie	naar	een	CO
2
-vrije	energievoorziening.	

Aardgas	zal	komende	decennia	een	belangrijk	

onderdeel	van	de	energievoorziening	in	Nederland	

blijven,	al	zal	deze	rol	op	langere	termijn	

veranderen.

Ten	tweede	verandert	de	gasmarkt	in	

Noordwest-Europa	doordat	de	(vooral	Nederlandse)	

gasproductie	in	hoog	tempo	terugloopt	door	

het	leegraken	van	gasvelden,	maar	ook	door	

beslissingen	ten	aanzien	van	de	productie	

uit	het	Groningen-veld	als	gevolg	van	de	

aardbevingenproblematiek.	Deze	terugloop	in	

volume	en	flexibiliteit	is	sterker	dan	de	verwachte	

daling	van	de	vraag	door	verduurzaming,	waardoor	

groeiende	en	aanvullende	import	in	Nederland	en	

Noordwest-Europa	nodig	is.	

Naar	verwachting	zal	er	meer	LNG	en	Russisch	

gas	worden	aangevoerd.	Over	de	details	van	

deze	aanvoerroutes	is	echter	nog	onzekerheid.	

In	de	huidige	markt	met	lage	prijzen	voor	

gas,	uiteenlopende	verwachtingen	over	

ontwikkeling	van	de	gasvraag	en	geopolitieke	

onzekerheid,	is	het	voor	marktpartijen	moeilijk	

om	langjarige	verplichtingen	aan	te	gaan	en	om	

besluiten	te	nemen	over	het	ontwikkelen	van	

energie-infrastructuur.	

Henk Pijlman, voorzitter College van Bestuur 
Hanzehogeschool Groningen
“Er is rondom het thema gas veel gebeurd. Als Groningers 

waren we er decennia lang trots op. We hebben er 

individueel en als land veel aan gehad en dat beeld is in een 

paar jaar helemaal gekanteld. Voor Noord-Nederland is de 

veranderende uitstraling van het product gas niet goed. 

Gasunie kan en moet helpen om deze bladzijde om te slaan 

en ervoor te zorgen dat er weer trots terug komt. Dat kan 

door een voortrekkersrol in energietransitie in te nemen.”

Tot	slot	ontwikkelt	de	energiemarkt	zich	

steeds	meer	van	nationaal	naar	internationaal.	

Dat	komt	door	beter	op	elkaar	aansluitende	

diensten	en	producten,	een	beter	werkende	

interne	Europese	energiemarkt,	de	uitbreiding	

van	interconnectiecapaciteit	en	een	groter	

internationaal	aanbod	van	gas	via	pijpleidingen	en	

LNG.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?

Hybride-systeemperspectief

De	overgang	naar	een	CO
2
-neutrale	

energievoorziening	heeft	gevolgen	voor	de	

rol	van	gas	en	gasinfrastructuur.	Op	korte	en	

middellange	termijn	kan	het	vervangen	van	kolen	

door	gas	voor	de	elektriciteitsproductie	voor	

een	aanzienlijke	CO
2
-reductie	en	een	hogere	

benutting	van	gasinfrastructuur	zorgen.	Echter,	

in	de	setting	van	de	energietransitie	is	op	lange	

termijn	een	afname	van	het	aardgasverbruik	

onvermijdelijk.	Daarnaast	zal	het	aandeel	van	

hernieuwbare	gassen,	zoals	groen	gas,	toenemen.	

In	het	duurzame	energiesysteem	van	de	toekomst	

zullen	verschillende	soorten	gassen,	elektriciteit	

en	warmte	gezamenlijk	een	rol	spelen	en	elkaar	

beïnvloeden.	Door	het	aan	elkaar	koppelen	van	

de	sterke	punten	van	gas,	elektriciteit	en	warmte,	

kunnen	de	zwakke	punten	die	deze	energiedragers	

afzonderlijk	hebben,	worden	ondervangen.	We	

willen	onze	gasinfrastructuur	daarom	geschikt	

maken	om	andere	soorten	gassen,	zoals	waterstof,	

te	kunnen	transporteren	en	opslaan.	Daarmee	

optimaliseren	we	de	benutting	van	ons	net.	

Daarnaast	moeten	we	koppelingen	aanbrengen	

tussen	de	nu	grotendeels	gescheiden	gas-,	warmte-	

en	elektriciteitssystemen.	Vanuit	dit	hybride-sys-

teemperspectief	en	de	kaders	van	‘betaalbaar,	

betrouwbaar	en	duurzaam’,	zijn	we	ervan	

overtuigd,	dat	blijvend	gebruik	van	de	bestaande	

gasinfrastructuur	in	combinatie	met	andere	

energiedragers,	zoals	groen	gas,	waterstof	en	

stroom,	ook	een	maatschappelijk	optimale	keuze	is.

Liquide handelsplaats

De	teruggang	in	productie	in	Nederland	leidt	tot	

een	verandering	in	gasstromen	en	daarmee	in	een	

verandering	in	capaciteitsboekingen.	Er	zal	meer	

een	rol	spelen,	hebben	we	opgenomen	in	ons	

waardecreatiemodel.	

De	wensen	van	onze	klanten	vormen	een	belangrijk	

uitgangspunt	bij	onze	dienstverlening.

We	willen	onze	leidende	Europese	positie	

uitbouwen.	We	zoeken	daarbij	waar	mogelijk	

samenwerking	met	partners.	Zowel	nationaal	

als	internationaal.	In	onze	strategie	houden	we	

rekening	met	de	kansen,	risico’s	en	uitdagingen	

van	de	snel	veranderende	energiemarkt.	We	voeren	

regelmatig	omgevingsanalyses	uit	om	te	zorgen	

voor	een	goede	aansluiting	tussen	onze	strategie,	

onze	doelstellingen,	ons	businessmodel	en	de	

actualiteit.

Strategische pijlers

Onze	strategie	rust	op	onderstaande	drie	pijlers:

Ü	 	Optimale	infrastructuur:	het	optimaliseren	van	

de	waarde	van	onze	bestaande	assets

Ü	 	Europees	verbinden:	het	versterken	van	onze	

leidende	positie	als	grensoverschrijdende	gasin-

frastructuuronderneming	in	Europa

Ü	 	Energie	in	transitie:	het	mogelijk	maken	van	de	

transitie	naar	duurzamer	energiegebruik

Optimaliseren van de waarde van onze 

bestaande assets

Onze	gasinfrastructuuractiviteiten	staan	

centraal	in	onze	activiteiten.	We	leggen	de	

nadruk	op	het	uitvoeren	van	de	wettelijke	

taken	van	netbeheerders	GTS	en	Gasunie	

Deutschland,	waarmee	we	bijdragen	aan	een	

goed	functionerende	gasmarkt.	Wij	zorgen	

via	onze	netbeheerders	voor	het	beheer	en	de	

ontwikkeling	van	het	gastransportnet	door	

het	aanbieden	van	transport-	en	aanverwante	

diensten,	kwaliteitsconversie	en	het	borgen	van	de	

leveringszekerheid.

Versterken van onze leidende positie als 

grensoverschrijdende gasinfrastructuuronderne-

ming in Europa

IIn	een	steeds	verder	consoliderende	markt	gaan	

we	de	uitdaging	aan	onze	leidende	positie	als	

grensoverschrijdende	gasinfrastructuurspeler	te	

behouden	en	waar	mogelijk	te	versterken.	We	

willen	ervoor	zorgen	dat	onze	infrastructuur	

voor	marktspelers	de	voorkeursroute	is	voor	hun	

gastransport,	zodat	onze	assets	zo	goed	mogelijk	

benut	worden.	Bovendien	versterken	we	hiermee	

onze	positie	als	aangewezen	gesprekspartner	

voor	regelgevende	instanties.	Daarmee	zijn	wij	in	

staat	positieve	invloed	uit	te	oefenen	ten	behoeve	

van	adequate	regelgeving.	Onze	positionering	als	

innovatieve	dienstverlener	draagt	hier	ook	aan	bij.

In	het	afgelopen	jaar	hebben	we	intensief	



24 25

gewerkt	aan	mogelijke	samenwerking	met	

andere	gasinfrastructuurbedrijven	om	te	komen	

tot	een	verdere	verbreding	van	de	gasrotonde,	

mede	door	een	vergroting	van	de	aanvoer-	en	

doorvoermogelijkheden	van	gas	en	aldus	bevoorra-

dingsmogelijkheden	te	bevorderen	voor	Nederland	

en	het	Europese	continent.	

Mogelijk maken van de transitie naar meer 

duurzaam energiegebruik

De	vraagstukken	op	het	gebied	van	energie	en	

duurzaamheid	zijn	uitdagender	dan	ooit.	Op	weg	

naar	een	schonere	energietoekomst	die	haalbaar,	

maar	ook	betrouwbaar	en	betaalbaar	is,	willen	we	

kansen	benutten.	We	geloven	in	een	duurzame	

toekomst	waarin	een	blijvende	rol	voor	gas	is	

weggelegd.	Wij	focussen	hierbij	op	groen	gas,	

warmtevoorziening	in	de	gebouwde	omgeving	en	

carbon	capture,	transport	and	storage	(CCTS).	Als	

de	maatschappij	een	keuze	maakt	voor	CCTS	zullen	

wij	dat	mogelijk	helpen	maken.	

MVO-strategie
In	2015	hebben	we	onze	strategie	op	het	gebied	

van	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	

(MVO)	opnieuw	bekeken	en	aangepast	aan	

actuele	ontwikkelingen	binnen	ons	bedrijf	en	in	de	

buitenwereld.	Onze	speerpunten	op	het	gebied	van	

MVO	zijn	rechtstreeks	afgeleid	van	onze	strategie.	

Goede	prestaties	op	het	gebied	van	de	speerpunten	

veiligheid,	leveringszekerheid	en	zorg	voor	onze	

medewerkers	blijven	de	basis	vormen	van	onze	

MVO-strategie.	Zij	bepalen	het	draagvlak	voor	

onze	activiteiten,	onze	licence	to	operate.	Speciale	

speerpunten	in	2016-2017	zijn:	footprintreductie,	

energietransitie,	duurzame	mobiliteit	en	

maatschappelijk	verantwoord	inkopen.	Onze	

resultaten	op	deze	gebieden	bepalen	steeds	meer	

onze	ruimte	voor	verdere	ontwikkeling,	onze	licence	

to	grow.	We	vertellen	meer	over	de	activiteiten	en	

resultaten	op	deze	gebieden	in	het	hoofdstuk	Onze	

resultaten.	

Footprintreductie

We	richten	ons	op	het	verminderen	van	de	

uitstoot	van	broeikasgassen	door	het	beperken	

en	voorkomen	van	methaanemissies,	het	nuttig	

aanwenden	van	energie	en	efficiënte	verbranding.	

Met	ons	programma	voor	footprintreductie	dragen	

we	bij	aan	de	overheidsdoelstellingen	op	het	gebied	

van	CO
2
-reductie	en	duurzame	energie.	

We	streven	ernaar	om	hierin	toonaangevend	te	zijn	

binnen	de	internationale	gasinfrastructuursector.	

In	2050	willen	we	samen	met	een	aantal	Europese	

netbeheerders	een	CO
2
-neutrale	gasvoorziening	

hebben	gerealiseerd,	in	het	zogenoemde	Green	

Gas	Initiative.	Op	weg	daar	naartoe	willen	we	in	

onze	eigen	bedrijfsvoering	in	2020	ten	opzichte	

van	1990	20%	directe	CO
2
-emissie	(ofwel	93	kiloton	

CO
2
-equivalent)	hebben	verminderd2.	In	2030	

willen	we	onze	CO
2
-emissies	met	40%	hebben	

teruggebracht	ten	opzichte	van	de	emissies	die	in	

1990	zijn	opgetreden3.

Energietransitie

Wij	zijn	ervan	overtuigd	dat	gas	en	

gasinfrastructuur	op	veel	manieren	kunnen	

bijdragen	aan	een	duurzame	energievoorziening.	

Zo	zorgen	zij	ervoor	dat	de	ontwikkeling	van	

hernieuwbare	energie	zoals	wind	en	zon	

betrouwbaar	en	betaalbaar	kan	blijven.	Door	

gas	in	te	zetten	als	flexibele	partner	voor	

elektriciteitsopwekking	wordt	optimaal	gebruik	

gemaakt	van	reeds	bestaande	infrastructuur.	

Bovendien	is	gas	een	energiedrager	die	zich	ook	

ontwikkelt	naar	een	hernieuwbare	energievorm	

door	de	productie	van	groen	gas	en	waterstof.	

De	eerste	stappen	bij	de	ontwikkeling	naar	een	

duurzame	energievoorziening	zijn	uitdagend	

om	verschillende	redenen,	zoals	financiering,	

de	stand	van	technologische	ontwikkelingen	en	

het	verbinden	van	verschillende	ketens	om	een	

sluitende	duurzame	business	case	te	krijgen.	We	

streven	ernaar	om	deze	stappen	waar	mogelijk	

in	samenwerking	met	andere	partijen	te	zetten,	

binnen	of	buiten	onze	keten.	Op	die	manier	willen	

we	de	kans	van	slagen	zo	groot	mogelijk	maken.	We	

focussen	ons	bij	het	onderwerp	energietransitie	op	

de	volgende	gebieden:	hernieuwbaar	gas,	hybride	

oplossingen	voor	warmtevoorziening	en	small	scale	

LNG.	Deze	lichten	we	elders	in	dit	verslag	verder	

toe.

Cor Zijderveld, voorzitter Samenwerkende 
Bedrijven Eemsdelta (SBE)
“In Noord-Nederland zetten veel bedrijven stappen om 

energie duurzaam te maken. Zo heeft Delfzijl het meest 

duurzame chemiecluster van Nederland dankzij het 

gebruik van veel duurzame energie. De volgende stap is 

het vergroenen van grondstoffen. Dat lukt alleen als we 

met veel partijen samenwerken. Daarover zijn we ook in 

gesprek met Gasunie en het is erg prettig als een grote 

partij als Gasunie de regio kan helpen dit te realiseren.”

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

Bij	onze	inkoopactiviteiten	richten	we	ons	op	het	

vergroenen	van	onze	activiteiten	door	bijvoorbeeld	

de	inkoop	van	groene	energie.	Daarnaast	maken	

we	met	onze	leveranciers	afspraken	over	het	

niet	toepassen	van	kinderarbeid.	Dit	hebben	

we	vastgelegd	in	een	gedragscode	voor	onze	

leveranciers.	In	2016	willen	we	meer	vorm	en	

structuur	geven	aan	duurzaam	inkopen	in	de	vorm	

van	een	MVI-beleid,	dat	past	bij	een	bedrijf	als	het	

onze.

2 Dit betreft uitsluitend scope 1 van het GHG-protocol (zie paragraaf Milieu) 
3 Gerekend over de volle scope (1, 2 en 3) van het GHG-protocol

Duurzame mobiliteit

We	stimuleren	onze	medewerkers	om	zo	

min	mogelijk	kilometers	te	maken	voor	hun	

werkzaamheden.	Thuiswerken	vormt	daarvan	

een	onderdeel,	maar	dat	is	natuurlijk	niet	

voor	alle	werkzaamheden	mogelijk.	Een	deel	

van	het	wagenpark	dat	we	gebruiken	voor	

onderhoudswerkzaamheden	rijdt	op	groen	gas.	

Verder	stellen	we	NS-business	cards	en	leenfietsen	

ter	beschikking	aan	onze	medewerkers	voor	

werkverkeer.	Daarnaast	beschikken	we	over	

enkele	leenauto’s	op	groen	gas	die	voor	zakelijke	

ritten	gebruikt	kunnen	worden.	Op	diverse	van	

onze	kantoren	zijn	faciliteiten	beschikbaar	om	per	

videoconferencing	te	vergaderen,	ook	om	het	aantal	

kilometers	te	verminderen.	Op	basis	van	deze	

mogelijkheden	willen	we	in	2016-2017	komen	tot	

een	gestructureerd	beleid	hiervoor	en	onderzoeken	

welke	mogelijkheden	we	nog	meer	kunnen	

benutten.
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 Materiële onderwerpen *) Resultaatgebieden 2015 Pagina-

nummer

KPI’s

•  Leveringszekerheid

•  Procesveiligheid

•  Klanttevredenheid

•  Leveringszekerheid (transportonderbrekingen)

•  Hoeveelheid getransporteerd gas

•  Kwaliteitsconversie

•  Marktconversie

•  Gate terminal

•  EnergyStock

•  Peakshaver

•  Aardbevingsbestendig maken infrastructuur

•  Aanpassingen infrastructuur

•  Nieuw besturingssysteem GTS-netwerk

•  Splitsing GTS

•  Netontwikkelingsplan GTS

•   Ontwikkelingen regulering Nederland en 

Duitsland

•  TTF en GASPOOL

•  ICE Endex

•  Veiligheidsprestaties

•  Klanttevredenheid

31

31

31

31

31

31

33

33

33

33

33

35

35

36

36

36

34

Transport-

onderbrekingen

•  Economische prestaties

•   Duurzaamheid van het businessmodel

Financiële resultaten, o.a.:

•  omzet

•  kosten

•  winst

•  dividend

•  belastingafdracht

•  financieringslasten

43

43

43

20

45

44

NOK 

ROIC

•  Energietransitie

•  Emissies

•  Ontwikkelingen LNG Break bulk

•  Hernieuwbare gassen

•  Groen gas Booster

•  Ontwikkelingen warmtemarkt

•  Vertogas

•  Milieuprestaties

•  Energy Challenge

34

34

34

34

35

38

42

CO
2
, methaan, NO

x

•  Externe veiligheid

•   Maatschappelijke betrokkenheid

•  Technische veiligheid

•  Procesveiligheid

•  Externe veiligheid

•  Sponsoring en donaties

•  Energy Challenge

37

37

37

42

42

Leidingincidenten

•   Gezondheid en veiligheid medewerkers •  Arbeidsveiligheid

•  Procesveiligheid

•  Week van de Duurzaamheid

•  Duurzame inzetbaarheid

•  Opleiden en ontwikkelen

•  Duurzaam HRM- en arbeidsvoorwaardenbeleid

•  Beloning naar resultaat

•  Gezondheid en welzijn

•  Participatiewet

36

37

42

46

46

46

46

47

47

TRFI en PE’s

Ziekteverzuim

•   Internationale samenwerking en 

integratie  van de markt

•  Veilingsplatform PRISMA

•  Green Gas Initiative

•  Torrgas

•  Groen gas Booster

•  Ontwikkelingen warmtemarkt

36

24

34

34

34

Waarde Strategische pijler (s)

Veilige en betrouwbare 

energievoorziening

•  Optimale infrastructuur 

•  Europees verbindend

Financiële waarde •  Optimale infrastructuur

•   Europees verbindend

Duurzame energievoorziening •   Optimale infrastructuur

•  Energie in transitie

Duurzame relatie met samenleving •   Optimale infrastructuur

•   Europees verbindend

•  Energie in transitie

Aantrekkelijke en betrouwbare 

werkgever

•   Optimale infrastructuur

•   Europees verbindend

•  Energie in transitie

Samenwerkingen 

kennisuitwisseling

•   Europees verbindend

•   Energie in transitie

Koppeling waardecreatie en strategie
In	het	volgende	overzicht	laten	we	het	verband	

zien	tussen	de	waarde	die	we	willen	creëren	en	

onze	strategische	pijlers,	gekoppeld	aan	de	voor	dit	

jaarverslag	gehanteerde	materiële	onderwerpen,	

resultaatgebieden	en	KPI’s.	

*) De materiële onderwerpen Transparantie, Naleving van de regelgeving en Openbaar beleid hebben betrekking op alle waarden die wij willen creëren.
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 Managementagenda 2016 en outlook

Managementagenda 2016 – 2018

(strategisch  en operationeel)

Strategische 

pijler: 

Optimale 

infrastructuur

Strategische 

pijler: 

Europees 

verbindend

Strategische 

pijler: 

Energie in 

transitie

Continueren en intensiveren van de dialoog met de 

toezichthouder ten behoeve van optimale afstemming 

van het regelgevingskader voor ons bedrijf
X

Waarborgen van continue levering van gas 

via ons gastransportnetwerk voor nu en de 

toekomst, bijvoorbeeld middels het nemen van 

een investeringsbeslissing voor een additionele 

stikstoffabriek in Nederland

X

Realiseren van de hoogste veiligheidsstandaarden 

door succesvolle uitvoering van ons Safe@

Gasunie-programma
X X X

Implementeren van een duurzaam HRM- en 

arbeidsvoorwaardenbeleid X X X

Succesvol uitvoeren van grensoverschrijdende 

projecten en activiteiten zoals bijvoorbeeld het 

verhogen van de marktintegratie, het vergroten van 

onze LNG-activiteiten en kijken naar mogelijkheden 

voor samenwerking met andere TSO’s

X X

Participeren in nieuwe duurzame energiemarkten 

en ontwikkelen van energie-infrastructuur en 

energieprojecten ten behoeve van de energietransitie 

zoals bijvoorbeeld groen gas, Carbon Capture 

Transport and Storage (CCTS), etc.

X

Verbeteren van governance, efficiency en 

effectiviteit door de opzet en uitvoering 

van ons ondernemingsbrede 'Operational 

Excellence'-programma 

X

Realiseren van onze Corporate Social Responsibility 

doelstellingen, onderdeel hiervan vormen 

doelstellingen op het gebied van energietransitie en 

CO
2
-footprint reductie

X X

Actief uitdragen van onze strategie middels het 

ontwikkelen van een vernieuwde ‘corporate storyline’ 

in dialoog met de relevante stakeholders
X X X

Behouden van onze solide financiële positie hetgeen 

zich kenmerkt in het behouden van een minimale kre-

dietwaardigheidsbeoordeling van A3
X

Versterken van onze positie als Europees 

gasinfrastructuurbedrijf middels het verder 

ontwikkelen van onze activiteiten in Europa
X

Effectief en efficiënt uitvoeren van ons programma 

voor onderhouds- en (ICT-)vervangings-

investeringen
X

Realiseren van onze doelstellingen op het gebied van 

ICT-security (waaronder meer efficiency) X

wwww

SWOT-analyse
We	kijken	naar	de	kansen	en	sterktes	van	ons	bedrijf,	

en	ook	naar	de	bedreigingen	en	de	zwaktes	van	onze	

organisatie,	ook	in	relatie	tot	andere	vergelijkbare	

Europese	bedrijven.	Een	belangrijk	uitgangspunt	is	

dat	wij	in	markten	waarmee	wij	minder	bekend	zijn	

nauw	samen	werken	met	partners.	Dit	geldt	zowel	

voor	markten	in	geografische	zin	als	ook	voor	veel	

projecten	die	aan	de	transitie	naar	een	CO
2
-neutrale	

energievoorziening	bijdragen.

Sterktes

Zwaktes

Kansen

Bedreigingen

Ü	 	Gasinfrastructuur:	sterk	in	operationele,	commerciële	en	netwerk-

planningactiviteiten	en	in	het	management	van	nieuwbouwprojecten

Ü	 	Goede	naamsbekendheid	en	reputatie

Ü	 	Een	lange	geschiedenis	en	veel	ervaring	met,	en	kennis	van,	de	

Nederlandse	en	Duitse	gas-business

Ü	 	Sterk	in	zakelijke	dienstverlening	(business	tot	business)

Ü	 	Processen	in	hoge	mate	geautomatiseerd

Ü	 	Grensoverschrijdend	actief	met	een	breed	scala	aan	midstream	assets

Ü	 		Solide	financiële	positie

Ü	 	Hoofdactiviteiten	met	name	gericht	op	de	gasbusiness

Ü	 	Afhankelijk	van	een	relatief	gering	aantal	partners

Ü	 	Beschikking	over	een	beperkt	aantal	assets	in	groeimarkt(en)

Ü	 	Beperkte	ervaring	met	innovatieve	projecten	in	nieuwe	omgevingen

Ü	 	Personeelsopbouw	(hoge	gemiddelde	leeftijd)	

Ü	 	Inspelen	op	en	stimuleren	van	nieuwe	duurzame	energiemarkten	door	

het	ontwikkelen	van	duurzame	business

Ü	 	Invulling	geven	aan	onze	rol	van	energie-infrastructuuronderne-

ming	in	de	duurzame	transitie	door	samenwerking	met	regionale	

netwerkbedrijven	en	andere	nationale	energie-infrastructuurbedrijven

Ü	 	Versterken	van	onze	positie	als	grensoverschrijdende	gasinfrastruc-

tuuronderneming	in	Europa	door	samenwerking	met	toonaangevende	

gastransportondernemingen

Ü	 	Bijdragen	aan	(Europese)	voorzieningszekerheid	door	aansluiten	op	

extra	LNG-aanbod	in	Noordwest-Europa	en	extra	aanbod	Russisch	gas	

voor	Europa

Ü	 	Rol	van	gas	niet	onbetwist

Ü	 	Snel	veranderende	bedrijfsomgeving	met	een	verwachte	afname	van	

gastransport

Ü	 	Geopolitieke	ontwikkelingen

Ü	 	Ontwikkelingen	wet-	en	regelgeving	en	regulering

Ü	 	Verloren	gaan	van	kennis	van	bijna	gepensioneerde,	ervaren	

medewerkers
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Resultaten 
We	lichten	onze	resultaten	over	2015	toe	aan	de	

hand	van	de	belangrijkste	materiële	onderwerpen.

Leveringszekerheid 

De	betrouwbaarheid	van	het	gastransport	heeft	

hoge	prioriteit	binnen	ons	bedrijf.	In	2015	hebben	

we	bijna	100%	leveringszekerheid	gerealiseerd.	

Er	vonden	in	ons	Nederlandse	netwerk	drie	korte	

onderbrekingen	plaats.	Bij	één	daarvan	heeft	een	

aangesloten	eindgebruiker	gedurende	een	korte	

periode	geen	gas	ontvangen.	In	ons	Duitse	netwerk	

vonden	geen	onderbrekingen	plaats.	

We	hebben	onderzoek	gedaan	naar	de	oorzaak	van	

deze	transportonderbrekingen	en	verbeterpunten	

opgesteld	in	ons	streven	om	het	risico	op	

onderbrekingen	naar	nul	te	brengen.

Afname getransporteerd gas 

In	2015	is	het	totale	volume	gas	dat	door	ons	net	is	

getransporteerd	gedaald	naar	1.179	TWh	(2014:	1.233	

TWh).

In	Nederland	is	minder	aardgas	getransporteerd	

dan	in	het	vorige	jaar.	In	2015	hebben	onze	

klanten	935	TWh	(95,7	miljard	m3)	gas	door	ons	

netwerk	laten	transporteren	ten	behoeve	van	

eindgebruikers	in	binnen-	en	buitenland	(in	2014:	

976	TWh).	De	oorzaak	van	de	daling	komt	doordat	

er	minder	gas	is	geëxporteerd.

In	Duitsland	daalde	het	getransporteerde	volume	

eveneens,	van		257	TWh	in	2014	naar	244	TWh	(24	

miljard	m3)	in	2015.	In	januari	en	februari	zagen	we	

duidelijke	veranderingen	in	de	transportstromen	

in	de	Noord-Duitse	netwerken.	De	invoer	vanuit	

Rusland	via	Nord	Stream	lag	op	een	laag	peil	en	

er	vond	een	grotere	invoer	vanuit	Noorwegen	

en	de	opslagfaciliteiten	plaats.	Vanaf	begin	

maart	veranderde	de	situatie;	de	hoge	invoer	via	

Nord	Stream	lag	voortdurend	rond	de	maximale	

technische	capaciteit	en	deze	nam	alleen	af	tijdens	

de	geplande	onderhoudsperiodes.

In	2015	heeft	Nord	Stream	een	record	hoeveelheid	

van	39,1	TWh	getransporteerd.	Dit	is	ruim	10%	meer	

dan	2014.	

Via	de	Bacton-Balgzand-leiding	(BBL)	is	in	2015	ruim	

32	TWh	getransporteerd	ten	opzichte	van	72	TWh	

vorig	jaar.	

Forse toename kwaliteitsconversie 

Om	de	verminderde	productie	van	het	

Groningen-veld	op	te	vangen	is	de	inzet	van	onze	

kwaliteitsconversiecapaciteit	in	2015	significant	

toegenomen.	Hiermee	kunnen	we	hoogcalorisch	

H-gas	mengen	(converteren)	met	stikstof	tot	een	

kwaliteit	die	vergelijkbaar	is	met	het	laagcalorische	

G-gas.	Daardoor	konden	we	blijven	voldoen	aan	de	

vraag	naar	G-gas.	De	hoeveelheid	geconverteerd	

gas	is	gestegen	van	4,8	miljard	m3	in	2014	naar	w16,9	

miljard	m3	in	2015.	

Om	ook	in	de	toekomst	te	kunnen	blijven	voldoen	

aan	de	(binnenlandse)	vraag	naar	G-gas	is	een	

uitbreiding	van	de	stikstofcapaciteit	in	Nederland	

nodig.	We	hebben	het	voornemen	om	de	bestaande	

stikstofinstallatie	in	de	omgeving	van	Zuidbroek	in	

Groningen	uit	te	breiden.	Hiermee	kunnen	we,	

op	basis	van	de	huidige	inzichten,	vanaf	2020	

voldoende	conversiecapaciteit	aan	onze	klanten	ter	

beschikking	te	stellen.	

Op de volgende pagina ziet u hoe kwaliteitsconversie in de 

praktijk werkt

Marktconversie in ontwikkeling 

Vanwege	de	gestaag	afnemende	Duitse	en	

Nederlandse	productie	van	L-gas	is	Gasunie	

Deutschland	bezig	met	het	organiseren	van	

de	marktconversie	van	L-	naar	H-gas.	Het	

eerste	project,	namelijk	pilot	‘Schneverdingen’,	

is	in	oktober	2015	met	succes	afgerond.	In	dit	

project	werkten	we	samen	met	verschillende	

partners	uit	de	energieketen,	zoals	‘Stadtwerke’	

en	regionale	netbeheerders.	De	volgende	

conversieprojecten	zijn	al	aangekondigd	en	de	

bijbehorende	overeenkomsten	zijn	al	gesloten	

met	de	aangrenzende	netbeheerders,	geheel	in	lijn	

met	het	Duitse	netwerkontwikkelingsplan	(het	

Netzentwicklungplan	oftewel	NEP).

Gate terminal groeit 

De	doorzet	van	LNG	is	voor	het	vierde	jaar	op	rij	

toegenomen.	Zo	is	het	aantal	geloste	schepen	

in	2015	gestegen	naar	21	(2014:	14).	Daarnaast	is	

het	aantal	bevoorradingen	van	grote	tankers	

verdubbeld	naar	14	(2014:	7)	terwijl	het	aantal	

bevoorradingen	van	zogenoemde	small	scale	

tankers	(tot	20.000	m3)	steeg	van	13	in	2014	naar	14	

in	2015.

Het	aantal	geladen	trucks	en	containers	is	in	2015	

gestegen	naar	maar	liefst	788,	tegenover	174	in	2014.	

In	november	werden	voor	het	eerst	meer	dan	100	

trucks	in	één	maand	geladen.		

Op	14	januari	2016	is	de	1000ste	truck	beladen	

met	LNG.	Binnen	twee	jaar	na	de	opening	van	de	

truckloadingfaciliteit	is	deze	belangrijke	mijlpaal	

bereikt.	Inmiddels	is	gestart	met	de	bouw	van	een	

tweede	laadplatform.

EnergyStock: veranderende 

marktomstandigheden 

De	markt	voor	gasopslagdiensten	is	de	afgelopen	

periode	aanzienlijk	verslechterd	door	een	

Onze resultaten

Managementagenda  2015

(strategisch en operationeel)

Strategische 

pijler: 

Optimale 

infrastructuur

Strategische 

pijler: 

Europees 

verbindend

Strategische 

pijler: 

Energie in 

transitie

Succesvol uitvoeren van grensoverschrijdende projecten 

en activiteiten in Europa

Participeren in nieuwe duurzame energiemarkten door 

het ontwikkelen van (break bulk)-LNG activiteiten en 

het opzetten van (pilot)projecten op het gebied van 

transport, opslag en conversie

Versterken van onze veiligheidsprestaties door het 

opzetten van een Safe@Gasunie-programma

Verbeteren van governance, efficiency en effectiviteit 

door de opzet en uitvoering van ons ‘Operational 

Excellence’-programma

Voorbereiden en implementeren van een nieuw 

besturingssysteem voor het gastransport

Ontwikkelen van een doorlopend risk-based jaarplan 

voor onderhouds- en investeringswerkzaamheden en de 

uitvoering daarvan

Ontwikkelen van een Netwerk Ontwikkelings Plan 

(Nederland en Duitsland) om inzicht te geven in 

toekomstige business scenario’s en effecten op ons 

gastransportnetwerk

Realiseren van onze Corporate Social Responsibility 

doelstellingen, onderdeel hiervan vormt het realiseren 

van de doelstellingen op het gebied van CO2-footprint 

reductie.

Ontwikkelen van een duurzaam HRM- en 

arbeidsvoorwaardenbeleid

Zorgdragen voor een stabiel reguleringskader voor onze 

gereguleerde assets

Optimaliseren van de waarde van onze bestaande assets

Waarborgen continue levering van gas via ons 

gastransportnetwerk

Legenda

gedeeltelijk gerealiseerd

gerealiseerd

Managementagenda 2015 
Onze	managementagenda	2015	is	gebaseerd	op	de	

speerpunten	die	we	in	ons	businessplan	2015-2017	

hebben	benoemd,	gekoppeld	aan	onze	strategische	

pijlers.	We	hebben	twaalf	doelstellingen	geformuleerd	

waarvan	we	er	acht	volledig	hebben	gerealiseerd	en	vier	

gedeeltelijk.
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 Kwaliteitsconversie
sterke	groei	van	het	aanbod	van	capaciteit	voor	

seizoensopslag.	Hoewel	EnergyStock	door	haar	

fast-cycle	karakter	specifieke	en	onderscheidende	

mogelijkheden	biedt,	heeft	deze	ontwikkeling	in	

2015	een	negatieve	invloed	gehad	op	de	resultaten	

van	EnergyStock,	met	name	bij	het	verkopen	van	de	

vrije	capaciteit.	

We	willen	het	onderscheidende	profiel	van	

EnergyStock	maximaal	benutten	om	ook	onder	

moeilijke	marktomstandigheden	kansen	te	

creëren.	Daarom	heeft	EnergyStock	in	2015,	in	

samenspraak	met	marktpartijen,	op	basis	van	haar	

specifieke	positionering	een	nieuw	dienstenpakket	

ontwikkeld.	Dit	pakket	is	eind	2015	in	de	markt	

geïntroduceerd,	zodat	het	beschikbaar	is	als	in	

2016	veel	capaciteit	van	EnergyStock	vrijkomt	door	

afloop	van	een	bestaand	contract.	

Peakshaver wordt uitgebreid met Truck 

Unloading Facility 

In	2015	is	hard	gewerkt	aan	de	aanleg	van	een	Truck	

Unloading	Facility	(TUF).	Met	deze	faciliteit	wordt	

het	mogelijk	om	LNG	met	trucks	aan	te	voeren	

en	hiermee	de	tanks	aan	te	vullen.	Afhankelijk	

van	de	economische	omstandigheden	en	de	

beschikbaarheid	van	LNG	zullen	in	de	toekomst	

zowel	de	TUF	als	de	vloeibaarmakingsinstallatie	

worden	gebruikt.	

Zorgen voor aardbevingsbestendige 

infrastructuur 

Om	een	ongestoorde	en	veilige	gaslevering	te	

kunnen	verzorgen	willen	wij	dat	onze	infrastructuur	

in	Groningen	beter	aardbevingsbestendig	is.	

Uit	onderzoek	blijkt	dat	het	gastransport	via	die	

leidingen	onder	de	huidige	omstandigheden	geen	

risico	loopt,	maar	dat	dit	voor	de	toekomst,	als	

de	maximale	kracht	van	de	aardbevingen	kan	

oplopen	tot	5,0	op	de	schaal	van	Richter,	niet	

aangetoond	kan	worden.	Daarom	is	besloten	

dit	deel	van	het	leidingnet	nu	preventief	aan	te	

passen.	De	aanpassingen	betreffen	het	saneren	

en	deels	vervangen	van	circa	80	km	regionale	

transportleiding	en	het	treffen	van	bouwkundige	

maatregelen	op	tien	stations	zodat	deze	voldoen	

aan	de	nieuwe	eisen.	In	2015	hebben	we	de	te	

nemen	maatregelen	in	detail	uitgewerkt	en	is	een	

positief	besluit	genomen.	De	zogenoemde	‘quick	

wins’	zijn	vervolgens	direct	uitgevoerd.	In	2016	start	

de	uitvoering	van	de	overige	maatregelen	en	deze	

worden	naar	verwachting	in	2020	afgerond.

Aanpassingen infrastructuur Duitsland 

In	september	2015	is	de	nieuwe	64	kilometer	lange	

pijpleiding	tussen	Fockbek	en	Ellund	volgens	

planning	in	gebruik	genomen.	Deze	leiding	

voorziet	in	de	toenemende	capaciteitsbehoefte	in	

Noord-Duitsland	en	Denemarken.	De	oplevering	

van	het	nieuwe	compressorstation	in	Quarnstedt	

is	door	wateroverlast	vertraagd,	waardoor	het	

niet	in	gebruik	kon	worden	genomen	in	oktober	

2015.	Het	compressorstation	zal	naar	verwachting	

in	de	eerste	helft	van	2016	gebruiksklaar	zijn.	

De	afspraken	uit	transportcontracten	die	

zijn	gebaseerd	op	operationeel	zijn	van	het	

compressorstation	worden	nagekomen	door	

middel	van	commerciële	afspraken.	

De	nieuwe	Elbe-duiker	is,	volgens	planning,	in	

april	2015	in	gebruik	genomen.	Deze	duiker	is	van	

groot	belang	voor	het	gastransport	naar	Hamburg,	

Sleeswijk-	Holstein	en	Scandinavië.	Daarnaast	is	hij	

belangrijk	voor	de	Scandinavische	telecommarkt.	

De	oude	duiker	was	in	september	geheel	

verwijderd.

Nieuw besturingssysteem GTS-netwerk 

In	2015	is	gestart	met	de	vervanging	van	de	

software	die	wordt	gebruikt	voor	de	bewaking	en	

besturing	van	het	gastransportnet	van	GTS.	Het	

huidige	systeem,	dat	in	eigen	beheer	is	ontwikkeld,	

is	sinds	1993	in	gebruik.	Niet	alleen	de	leeftijd,	ook	de	

gewijzigde	functionele	behoefte	vormt	aanleiding	

voor	de	vervanging.	Het	systeem	zal	worden	

vervangen	door	een	combinatie	van	standaard	

software	en	maatwerk-software.	De	verwachting	

is	dat	de	nieuwe	software	in	2018	gebruik	wordt	

genomen.	

Splitsing GTS  

Met	ingang	van	1	januari	2016	is	GTS	gesplitst	in	

twee	separate	bedrijven:	GTS	voor	het	landelijke	

hoofdtransportsysteem	(HTL)	en	Gasunie	Grid	

Services	(GGS)	voor	het	regionale	hogedruksysteem	

(RTL).	Met	deze	tweedeling	zet	GTS	een	volgende	

stap	in	het	effectiever	bedienen	van	de	markt.	

De	HTL-	en	RTL-transportsystemen	krijgen	

in	toenemende	mate	een	uiteenlopende	rol	

en	focus.	Zo	zal	het	internationaal	verbonden	

HTL-systeem	in	toenemende	mate	te	maken	

krijgen	met	Europese	marktintegratie,	terwijl	

de	focus	van	het	RTL-systeem	juist	steeds	

meer	zal	liggen	op	de	instandhouding	van	dat	

netwerk	en	de	aansluitingen	op	het	regionale	

hogedruksysteem.	Ook	de	ontwikkeling	van	

duurzame	energieoplossingen	vindt	voornamelijk	in	

het	RTL-net	plaats.	

De	splitsing	maakt	het	straks	mogelijk	om	

kosten	en	tarieven	transparant	en	eenduidig	te	

bepalen.	Hierdoor	kunnen	in	de	toekomst	voor	

de	beide	transportsystemen	op	maat	gesneden	

tarieven	voor	de	gebruikers	van	die	netten	worden	

2  Wie doet wat in de aardgasketen

Producent	
(bijvoorbeeld	
NAM)	
opsporen,	
boren	van	gas

Handelaar	
(bijvoorbeeld	
GasTerra)	
verhandelt	
het	gas

Leverancier 
verkoopt	
gas	aan	de	
eindgebruikers

Transporteur 
(GTS) 
aanleg en 
onderhoud 
gas netwerk.

Met	ruim	12.000	

kilometer	leidingen	

is	Nederland	zeer	

geschikt	als	knooppunt	

voor	opslag	en	

transport	van	gas.

1 Nederland (gas)transportland

4  De hoeveelheid Groningengas neemt af
80

70

60

50

40

30

20

10

0
1970  1980 1990  2000  2010 2020  2030 2040

   

5  Kwaliteitsconversie

Stikstofinstallaties 

GTS heeft 

hiervoor vier 

stikstofinstallaties 

ingericht.

Momenteel 

kan hiermee 

zo’n 20 mld m3 

Groningengas worden 

geproduceerd.

Pernis

Wieringermeer

Ommen

Zuidbroek

Van	hoogcalorisch	

gas	kan	Groningengas	

worden	gemaakt	door	

stikstof	toe	te	voegen.

3   Van bronnen naar gebruikers 

Hoogcalorisch gas

Voor	grote	industrie	in	

binnen-	en	buitenland.

Groningengas

Voor	midden-	en	kleinverbruik	
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Als er minder Groningengas wordt geproduceerd en er voldoende 
gas uit andere bronnen beschikbaar is, kan GTS dat opvangen 
met behulp van kwaliteitsconversie.

Het gas van producenten, handelaren en leveranciers 
komt uit verschillende bronnen. GTS zorgt dat al het 
gas in de juiste mix, op de juiste plek komt.

Met ruim 12.000 kilometer leidingen is Nederland zeer geschikt als knooppunt 
voor opslag en transport van gas. Gasunie Transport Services (GTS) is 
eigenaar van het landelijke gastransportnetwerk.
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gehanteerd.	Gedurende	het	jaar	2016	blijft	GTS	de	

aangewezen	netbeheerder	voor	zowel	het	HTL-	

als	RTL-net,	zodat	de	bestaande	methode	van	

regulering	van	GTS	voor	het	jaar	2016	in	stand	kan	

blijven.

Klanttevredenheid 

We	streven	naar	een	optimale	benutting	van	

ons	netwerk.	Daarom	is	een	goede	relatie	met	

onze	klanten	van	groot	belang.	Klantrelaties	

worden	beheerd	vanuit	GTS,	Deelnemingen	en	

Gasunie	Deutschland.	GTS	meet	jaarlijks	haar	

klanttevredenheid.	Op	basis	van	de	uitkomsten	van	

dit	onderzoek,	zetten	we	verbeteracties	uit.

Ook	in	2015	heeft	GTS	een	klanttevredenheidson-

derzoek	laten	uitvoeren,	om	ons	te	helpen	onze	

dienstverlening	zo	goed	mogelijk	af	te	stemmen	

op	hun	wensen	en	behoeften.	Om	een	zo	groot	

mogelijke	respons	te	verkrijgen,	hebben	we	voor	

elke	ingevulde	vragenlijst	een	bedrag	aan	het	

Rode	Kruis	gedoneerd.	Daarmee	dragen	we	een	

steentje	bij	aan	een	belangrijk	maatschappelijke	

organisatie.	Uiteindelijk	hebben	139	van	de	458	

klanten	de	vragenlijst	ingevuld.	We	zijn	er	trots	op	

dat	de	waardering	van	onze	klanten	in	2015	hoger	

is	dan	het	voorgaande	jaar.	Shippers	waarderen	

GTS	met	een	7,8	(2014:	7,6)	en	industriële	klanten	

met	een	7,5	(2014:	7,3).	Klanten	geven	aan	positief	te	

zijn	over	de	snelheid	van	reageren,	het	meedenken	

door	GTS	en	de	transparantie	in	communicatie.	

Bijna	driekwart	vindt	GTS	beter	dan	andere	

Transmission	System	Operators	(TSO’s)	vooral	

als	het	gaat	om	klantgerichtheid,	transparantie	

en	toegankelijkheid.	Belangrijk	aandachtspunt	

volgens	het	onderzoek	blijft	het	gebruikersgemak	

van	de	website	van	GTS.	Daarom	heeft	GTS	in	2015	

aanpassingen	doorgevoerd,	zoals	het	verbeteren	

van	de	zoekfunctie	en	het	wijzigen	van	de	structuur	

van	de	website.	Deze	verbeteringen	moeten	ertoe	

leiden	dat	de	website-bezoekers	gemakkelijker	de	

gewenste	informatie	kunnen	vinden.

Energietransitie 

Nieuwe LNG break-bulkinfrastructuur 

Eind	maart	2015	is	Gate	terminal	van	start	

gegaan	met	de	bouw	van	de	nieuwe	LNG	

break-bulkinfrastructuur	bij	haar	installaties	op	

de	Maasvlakte	bij	Rotterdam.	Verwacht	wordt	dat	

de	nieuwe	faciliteiten	een	impuls	geven	aan	het	

gebruik	van	vloeibaar	aardgas	(LNG)	als	schone	en	

betaalbare	brandstof	voor	de	transportsector	in	

Nederland	en	Noordwest-Europa.	De	oplevering	

van	de	installatie	en	de	start	van	de	eerste	

dienstverlening	staan	gepland	voor	medio	2016.

Hernieuwbare gassen 

We	hebben	in	2015	samen	met	verschillende	

partners	aan	een	aantal	projecten	gewerkt	gericht	

op	innovaties	in	de	productie	van	hernieuwbaar	

gas.	Hernieuwbare	gassen	of	duurzame	

gassen	zijn	onder	andere	groen	gas,	afkomstig	

uit	vergisting	of	vergassing	van	biomassa	en	

duurzaam	geproduceerde	waterstof.	Ze	zullen	in	

de	toekomst	een	steeds	belangrijkere	rol	vervullen	

in	lastig	te	verduurzamen	sectoren	zoals	de	

warmtevoorziening,	het	transport	en	industriële	

processen.	

Naar	verwachting	zal	in	2030	in	Nederland	

twee	tot	drie	miljard	m3	hernieuwbaar	gas	

geproduceerd	kunnen	worden,	vergelijkbaar	met	

het	huidige	gasgebruik	van	ongeveer	twee	miljoen	

huishoudens.

We	werken	in	dit	kader	onder	andere	

aan	de	ontwikkeling	van	een	innovatieve	

vergassingstechnologie	die	geschikt	is	voor	de	

vergassing	van	getorreficeerde	(geroosterde)	

biomassa,	in	samenwerking	met	Torrgas.	

Een	ander	project	betreft	biomassavergassing		in	

Noord-Holland.	Dit	voeren	we	samen	met	ECN,	

Dahlman	en	het	Participatiefonds	Duurzame	

Economie	Noord-Holland	(PDENH)	uit	en	heeft	als	

doel	efficiënte	biomassavergassing	op	industriële	

schaal	toepasbaar	te	maken.

Groen gas Booster 

Met	een	Groen	gas	Booster	kan	groen	gas	

van	het	ene	netwerk	naar	het	andere	worden	

overgebracht	indien	er	in	een	van	die	netten	

sprake	is	van	een	overschot.	In	2014	hebben	we	

met	groengasproducent	Attéro	en	regionaal	

netbeheerder	Enexis	vastgesteld	dat	nabij	Wijster	

een	Groen	gas	Booster	gewenst	is	om	het	overschot	

aan	groen	gas	in	het	Enexis-net	over	te	brengen	

naar	het	netwerk	van	GTS.	

We	hebben	hiervoor	een	pilot	opgezet,	waarvoor	

we	in	het	voorjaar	van	2015	met	beide	partijen	

een	overeenkomst	hebben	getekend.	Met	het	

faciliteren	van	grootschalige	productie	van	groen	

gas	levert	de	Groen	gas	Booster	een	bijdrage	aan	

het	realiseren	van	de	duurzame	energiedoelstelling	

voor	hernieuwbare	energie,	zoals	afgesproken	in	

het	Energieakkoord.	

De	verwachting	is	dat	de	Groen	gas	Booster	in	2018	

in	productie	genomen	wordt.	

Warmte 

Op	dit	moment	draait	de	warmtevoorziening	in	

Nederlandse	woningen	en	bedrijven	bijna	volledig	

op	aardgas.	In	de	toekomst	zal	steeds	vaker	

gebruik	gemaakt	worden	van	duurzame	warmte:	

restwarmte	uit	de	industrie,	geothermie	en	warmte	

uit	groene	toepassingen	zoals	zonneboilers.	

Deze	ontwikkelingen	worden	ondersteund	en	

aangemoedigd	door	de	Rijksoverheid,	in	lijn	met	

de	Warmtevisie	die	de	Minister	van	Economische	

Zaken	in	2015	gepresenteerd	heeft.	

Wij	verkennen	momenteel	de	mogelijkheden	op	

het	gebied	van	grootschalige	warmteprojecten.	

Met	partners	uit	de	energiewereld,	grote	

warmteafnemers	en	lokale	overheden	kijken	

we	naar	projecten	die	bijdragen	aan	de	

warmtevoorziening	van	de	toekomst.	We	willen	ons	

daarbij	vooral	richten	op	een	rol	als	transporteur	in	

de	warmteinfrastructuur.	

Vertogas 

Het	volume	door	Vertogas	gecertificeerd	groen	gas	

is	in	2015	opnieuw	aanzienlijk	gestegen.	Het	steeg	

van	53	miljoen	m3	in	2014	naar	bijna	71	miljoen	m3	

in	2015.	De	toename	vond	voornamelijk	plaats	bij	

enkele	grotere	producenten	die	beschikken	over	

eigen	biomassa.	

Sinds	1	januari	2015	is	de	rol	van	Vertogas	als	

certificeerder	van	Hernieuwbaar	Gas	(groen	gas)	

veranderd.	Vertogas	treedt	vanaf	1	januari	op	

namens	de	Minister	van	EZ,	en	voert	haar	taak	uit	

op	basis	van	nieuwe	energiewetgeving,	waarin	

ook	de	certificering	van	hernieuwbare	energie	

is	opgenomen.	Vertogas	bevestigt	met	haar	

certificaten	de	groene	oorsprong	van	hernieuwbaar	

gas	uit	biomassa.

Regelgeving en regulering 

Onze	activiteiten	zijn	gebonden	aan	wet-	en	

regelgeving.	Zo	hebben	wij	te	maken	met	de	

Gaswet	en	is	een	groot	deel	van	onze	activiteiten	

in	Nederland	en	Duitsland	gereguleerd.	Diverse	

afdelingen	bij	Gasunie,	Gasunie	Deutschland	en	

GTS	zorgen	ervoor	dat	we	op	alle	van	toepassing	

zijnde	gebieden	voldoen	aan	wet-	en	regelgeving,	

waaronder	de	afdelingen	Juridische	Zaken,	

Regulering	en	Grondzaken.	We	monitoren	

ontwikkelingen	op	het	gebied	van	wet-	en	

regelgeving	en	zorgen	voor	tijdige	implementatie	

van	wijzigingen	daarin.	Ten	aanzien	van	regulering	

leveren	we	input	aan	de	toezichthouders,	die	wordt	

gebruikt	om	voor	een	volgende	reguleringsperiode	

tarieven	vast	te	stellen.	Deze	implementeren	wij	

vanaf	het	moment	dat	deze	van	toepassing	zijn.

Nederland 

Netontwikkelingsplan 

GTS	heeft	in	2015	een	netontwikkelingsplan	

(NOP)	opgesteld.	Het	NOP	vervangt	de	voorheen	

gebruikelijke	Open	Seasons.	Dit	plan	is	nodig	om	

ook	in	de	toekomst	voldoende	transportcapaciteit	

beschikbaar	te	hebben	voor	onze	klanten.	

Omdat	marktpartijen	op	steeds	kortere	termijn	

en	voor	kortere	looptijden	capaciteit	boeken,	

heeft	GTS	minder	inzicht	in	de	behoefte	aan	

langetermijncapaciteit.	Het	NOP	illustreert	

ontwikkelingen	van	het	GTS-netwerk	aan	de	

hand	van	een	reeks	plausibele	energiescenario's.	

Bij	het	opstellen	van	het	plan	zijn	marktpartijen	

geconsulteerd.	

GTS	zal	voorbereidingen	treffen	om	in	2017	een	

nieuw	investeringsplan	op	te	stellen	en	in	te	dienen	

bij	de	ACM	en	het	Ministerie	van	Economische	

Zaken.

Methode van regulering 2017 en verder 

In	2015	is	ACM	gestart	met	de	voorbereiding	van	de	

reguleringsmethode	voor	2017	en	verder	voor	GTS.	

ACM	probeert	de	verschillende	netbeheerders	zo	

veel	mogelijk	uniform	te	behandelen.	Dat	maakt	

het	soms	lastig	om	punten	die	alleen	voor	een	

landelijke	netbeheerder	van	gas	van	toepassing	

zijn	op	de	agenda	te	krijgen,	zoals	de	kosten	voor	

kwaliteitsconversie.	Belangrijke	onderwerpen	

zijn	verder	de	Weighted	Average	Cost	of	Capital	

(WACC)	en	de	vaststelling	van	de	dynamische	en	

statische	efficiency	van	GTS.	Het	ontwerpbesluit	

van	ACM	is	naar	verwachting	in	april	2016	gereed,	

het	definitieve	besluit	wordt	verwacht	in	september	

2016.

Duitsland 

De	Duitse	omzetregulering	gecombineerd	

met	de	toegenomen	schommelingen	in	

kortetermijnboekingen	leidt	tot	regelmatige	

tariefsaanpassingen.	BNetzA	erkent	dat	er	

ook	langetermijncontracten	nodig	zijn	om	die	

schommelingen	te	kunnen	stabiliseren.	

Daarom	heeft	zij	in	april	2015	het	‘BEATE’-besluit	

gepubliceerd.	Met	dit	besluit	worden	

langetermijnboekingen	weer	aantrekkelijker	

dan	kortetermijnboekingen.	De	bijbehorende	

verandering	in	het	tariefsysteem	is	met	ingang	van	

1	januari	2016	doorgevoerd.

Daarnaast	onderzoekt	de	Duitse	overheid	

(BMWI	-	het	Duitse	Ministerie	van	Economische	

Zaken),	mede	op	basis	van	input	van	de	BNetzA,	

het	huidige	reguleringskader	en	mogelijke	

aanpassingen	daarop.	Eventuele	aanpassing	

van	het	reguleringskader	die	hieruit	naar	voren	

komt,	moet	worden	goedgekeurd	door	de	

Bondsraad	en	zal	naar	verwachting	uiterlijk	in	de	

volgende	reguleringsperiode	(vanaf	2018)	worden	

doorgevoerd.	

Marktliquiditeit 

Energiegebruikers	hebben	baat	bij	sterke	

internationale	gasverbindingen	en	een	liquide	

gasmarkt.	Dit	is	gunstig	voor	de	beschikbaarheid	

van	gas	en	efficiënte	en	betrouwbare	prijsvorming.
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Nederland	blijkt	in	2015	wederom	een	van	de	meest	

aantrekkelijke	en	liquide	gashandelsmarkten	van	

Europa	te	zijn.	Dankzij	de	gasrotonde	is	sprake	van	

een	goed	functionerende	gasmarkt	met	gezonde	

concurrentie,	die	leidt	tot	lagere	prijzen	voor	gas.	

TTF 

De	Nederlandse	virtuele	gashandelsplaats	TTF	(Title	

Transfer	Facility)	is	snel	gegroeid	en	is	momenteel	

samen	met	het	Engelse	National	Balancing	Point	

(NBP)	koploper	in	Europa.	

Ondanks	een	dalende	gasvraag	in	

Noordwest-Europa	is	er	op	TTF	in	2015	meer	volume	

verhandeld	dan	ooit	te	voren.	In	de	bilaterale	

Over-The-Counter	handel	(OTC)	vond	op	TTF	

opnieuw	een	flinke	toename	plaats.	Hierdoor	heeft	

TTF	haar	in	2014	veroverde	koppositie	in	de	Europese	

OTC-handel	verder	kunnen	uitbouwen.	Daarnaast	is	

het	via	gasbeurzen	verhandelde	TTF-volume	in	2015	

meer	dan	verdubbeld	vergeleken	met	2014.	

In	2015	is	via	TTF	in	totaal	ruim	25%	meer	gas	

verhandeld	(16.684	TWh),	ten	opzichte	van	2014	

(13.216	TWh).Het	fysieke	volume	dat	via	TTF	

door	het	netwerk	van	GTS	stroomt,	het	netto	

TTF-volume,	bedroeg	in	2015	450	TWh	tegen	430	

TWh	in	2014.	Net	als	in	voorgaande	jaren	is	daarmee	

het	netto	TTF-volume	groter	dan	de	Nederlandse	

gasconsumptie.	Zowel	binnen-	als	buitenland	maken	

bij	de	invulling	van	hun	gasbehoefte	gebruik	van	TTF.	

Het	maximum	actieve	aantal	TTF-handelaren	op	een	

dag	is	ook	in	2015	verder	toegenomen	en	ligt	met	138	

ruim	boven	dat	van	het	voorgaande	jaar	(127	in	2014).

GASPOOL 

In	2015	is	het	verhandelde	volume	op	de	virtuele	

Noord-Duitse	gashandelsplaats	GASPOOL	

in	vergelijking	met	dezelfde	periode	in	2014	

toegenomen	met	ca.	16%	tot	1.494	miljard	kWh	(in	

2014:	1.291	kWh).	Er	waren	in	2015	402	handelaren	

actief	op	GASPOOL	(in	2014:	398).	

ICE Endex  

ICE	Endex	faciliteert	als	beurs	voor	spotgas-	en	

derivatenmarkten	onder	meer	handelsstromen	op	

TTF.	In	2015	heeft	ICE	Endex	het	marktaandeel	in	

haar	primaire	markt	(TTF	Futures)	verhoogd	van	

bijna	20%	begin	2015	naar	ruim	25%	tegen	het	eind	

van	het	jaar.	In	combinatie	met	een	sterk	jaar	voor	

de	TTF	Futures	markt	als	geheel,	heeft	dit	geleid	tot	

een	sterke	toename	in	de	verhandelde	TTF	Futures	

contracten	via	ICE	Endex.	Hiermee	is	ook	de	positie	

van	TTF	als	meest	liquide	continentale	hub	en	gas	

price	maker	van	Noordwest-Europa	verstevigd.	

Uitbreiding veilingsplatform PRISMA 

Het	platform	voor	veiling	van	transportcapaciteit	

PRISMA	is	in	het	afgelopen	jaar	uitgebreid.	Met	

de	toetreding	van	TSO’s	uit	Spanje,	Portugal,	

Noord	Ierland,	Kroatië,	Tsjechië,	Luxemburg,	

Slowakije	en	de	Interconnector	(UK)	bedraagt	het	

aantal	deelnemende	netbeheerders	nu	37.	Per	1	

november	2015	startte	de	verkoop	van	within-day	

capaciteit	op	PRISMA.	Hierdoor	is	nu	het	totale	

pakket	aan	vereiste	diensten	voor	al	deze	TSO’s	

geïmplementeerd.	Onze	deelneming	BBL	Company	

verkoopt	sinds	1	november	2015	al	haar	beschikbare	

capaciteit	via	PRISMA.

Veiligheidsprestaties 

Veiligheid	voor	onze	medewerkers	en	onze	

omgeving	is	een	belangrijke	randvoorwaarde	bij	

het	uitvoeren	van	onze	werkzaamheden.	Het	

zorgen	voor	een	gezonde	en	veilige	werkomgeving	

en	het	minimaliseren	van	(milieu)risico’s	voor	de	

omgeving	heeft	daarom	prioriteit.	Omdat	veiligheid	

een	belangrijke	indicator	is	voor	de	kwaliteit	van	

ons	werk,	willen	we	voor	onze	prestaties	op	dit	

gebied	bij	de	beste	internationale	gasinfrastruc-

tuurbedrijven	horen.	Volgens	Europese	benchmarks	

met	vergelijkbare	gastransportondernemingen,	

uitgevoerd	door	het	Europese	Marcogaz	(de	

belangenorganisatie	van	de	gasindustrie	op	het	

gebied	van	techniek),	scoren	we	goed	binnen	onze	

referentiegroep.	We	streven	ernaar	deze	positie	te	

behouden.	In	deze	paragraaf	beschrijven	we	onze	

belangrijkste	veiligheidsresultaten.	De	overige	

onderwerpen	vermelden	we	in	de	bijlagen	en	op	

onze	website.

Arbeidsveiligheid 

In	2015	zijn	we	een	meerjarig	programma	gestart,	

Safe@Gasunie,	om	het	veiligheidsbewustzijn	bij	

medewerkers	en	externe	krachten	en	daarmee	

onze	veiligheidsprestaties	verder	te	verbeteren.	

De	resultaten	hiervan	zullen	over	de	komende	

jaren	zichtbaar	moeten	worden	in	onze	

veiligheidsprestaties.	

Het	aantal	ongevallen	met	verzuim	bij	onze	eigen	

medewerkers	daalde	in	2015	naar	2	(2014:	4).	

Het	aantal	ongevallen	zonder	verzuim	bedroeg		

4	(in	2014:	5)	.	We	houden	ook	het	aantal	

letselgevallen	bij	aannemers	bij.	Het	aantal	

letselgevallen	met	verzuim	voor	eigen	

medewerkers	en	aannemers	tezamen	is	met	

ongeveer	25%	gedaald,	van	11	in	2014	naar	8	in	2015.	

Ook	het	aantal	reportables	per	miljoen	gewerkte	

uren	is	gedaald,	van	5,0	in	2014	naar	3,7	in	2015.	

We	houden	ook	bij	hoeveel	potentieel	ernstige	

gebeurtenissen	(PE’s)	er	zijn	geweest,	die	weliswaar	

goed	zijn	afgelopen,	maar	waarvan	de	gevolgen	

ernstig	hadden	kunnen	zijn.	In	2015	hebben	we	

22	PE’s	geregistreerd,	een	stijging	ten	opzichte	van	

de	17	in	2014.	We	analyseren	deze	PE’s	nauwkeurig	

en	proberen	ervan	te	leren,	omdat	we	herhaling	

en	mogelijk	ernstige	incidenten	of	ongevallen	

willen	voorkomen.	De	oorzaak	van	de	stijging	

ligt	voornamelijk	in	het	veiligheidsbewustzijn,	

waarvoor	we	een	speciaal	verbeterprogramma	

hebben	opgesteld.	

Technische veiligheid 

Om	onze	werkzaamheden	veilig	en	betrouwbaar	

te	kunnen	uitvoeren,	controleren	we	voortdurend	

de	technische	veiligheid	van	onze	infrastructuur.	

Onze	installaties	voldoen	aan	de	eisen	die	wet-	

en	regelgeving	daaraan	stellen.	We	inspecteren	

ondergrondse	leidingen	zowel	aan	de	binnenkant	

als	aan	de	buitenkant.	De	veilige	ligging	van	de	

leidingen	wordt	gecontroleerd	door	middel	van	

zicht-	en	vlieginspecties	per	helikopter,	waarbij	we	

in	2015	verschillende	potentieel	gevaarlijke	situaties	

hebben	gesignaleerd.	In	deze	gevallen	hebben	

we	direct	ingegrepen	om	een	veilige	situatie	te	

handhaven.	

Procesveiligheid 

We	willen	de	risico’s	van	het	ongecontroleerd	

vrijkomen	van	gevaarlijke	stoffen	en/of	energie	

beperken.	Bij	gastransport	gaat	het	hierbij	met	

name	om	aardgas	dat	onder	hoge	druk	wordt	

vervoerd,	aardgascondensaat,	stikstof	en	odorant.	

Wij	streven	naar	nul	incidenten	op	dit	gebied.	In	

2015	vonden	helaas	twee	incidenten	plaats,	die	we	

toelichten	in	de	paragraaf	‘Veiligheid:	Waar	kan	het	

beter?’.	

In	2015	hebben	we	meer	awareness	gestimuleerd	

door	een	speciale	training	op	het	gebied	van	

procesveiligheid	te	ontwikkelen.	Deze	training	

maakt	deel	uit	van	ons	meerjarige	programma	

Safe@Gasunie.

Externe veiligheid 

Leidingen 

In	2015	hebben	we	op	enkele	locaties	maatregelen	

getroffen	om	ruimtelijke	ontwikkelingen	in	

de	buurt	van	onze	buisleidingen	mogelijk	te	

maken.	Deze	maatregelen	zijn	afhankelijk	van	

de	plaatselijke	omstandigheden	en	variëren	van	

begeleiding	bij	het	uitvoeren	van	werkzaamheden	

tot	het	aanbrengen	van	extra	bescherming	boven	

leidingen.	

Leidingbeschadigingen  

Graafwerkzaamheden	vormen	de	belangrijkste	

oorzaak	van	beschadigingen	aan	ons	ondergrondse	

leidingnetwerk.	We	treffen	veel	maatregelen	

om	te	voorkomen	dat	onze	leidingen	worden	

beschadigd,	zodat	we	veilig	en	betrouwbaar	gas	

kunnen	transporteren.	Mocht	er	toch	een	leiding	

worden	beschadigd,	dan	proberen	we	ervoor	te	

zorgen	dat	daar	geen	gas	bij	vrijkomt.	In	2015	werd	

in	Nederland	vijf	keer	een	leiding	beschadigd	door	

mechanische	grondwerkzaamheden.	Daarbij	

kwam	geen	enkele	keer	gas	vrij.	In	2014	vonden	

drie	beschadigingen	plaats,	zonder	gasuitstroom.	

In	Duitsland	vonden	in	2015,	net	als	in	2014,	geen	

leidingbeschadigingen	plaats.	

Veiligheid: waar kan het beter? 

We	spannen	ons	tot	het	uiterste	in	om	ervoor	te	

zorgen	dat	onze	veiligheidsprestaties	uitstekend	

zijn.	Daarom	kijken	we	altijd	waar	het	beter	kan.

Leidingbeschadigingen 

Opvallend	is	dat	bij	drie	van	de	vijf	

leidingbeschadigingen	die	in	2015	plaatsvonden	

we	zelf	toezicht	hielden	op	de	werkzaamheden	

van	derden.	We	hebben	uitgebreid	onderzocht	

wat	er	mis	ging.	Hierbij	kwam	naar	voren	dat	

zowel	de	opleiding	als	de	vaardigheden	van	de	

betrokken	medewerkers	verbeterd	kunnen	worden.	

Daarom	hebben	we	het	toezicht	bij	dit	soort	

werkzaamheden	aangepast	en	een	meerjarig	

trainingsprogramma	opgesteld.	

Ernstig incident procesveiligheid 

In	2015	hebben	zich	twee	ernstige	incidenten	

op	het	gebied	van	procesveiligheid	voorgedaan.	

Op	onze	installatie	in	Ommen	is	door	

overdruk	een	ondergrondse	condensaattank	

bezweken.	Na	dit	incident	hebben	we	direct	

alle	identieke	condensaattanks	buiten	bedrijf	

gesteld	en	is	een	grondig	onderzoek	gestart	

om	een	dergelijk	incident	in	de	toekomst	te	

voorkomen.	We	zijn	nog	bezig	om	het	toegepaste	

aardgascondensaatsysteem	te	onderzoeken;	als	

het	noodzakelijk	blijkt,	zullen	we	het	ontwerp	

hiervan	aanpassen.	Bij	dit	incident	is	niemand	

gewond	geraakt.

Bij	het	tweede	incident	schoot	een	tijdelijke	

afblaasleiding	op	onze	installatie	in	Scheemda	

opeens	los	door	de	hoge	druk	en	slingerde	

deze	rond.	Dat	gebeurde	omdat	hij	niet	goed	

was	gefixeerd	als	gevolg	van	een	verkeerde	

risico-inschatting.	Hierbij	liep	een	van	onze	

medewerkers	een	hoofdwond	op.	Naar	aanleiding	

hiervan	hebben	we	de	werkwijze	bij	dit	soort	

werkzaamheden	aangepast,	waardoor	een	

dergelijke	constructie	niet	meer	mag	worden	

toegepast.	Alle	leerpunten	nemen	we	mee	in	ons	

meerjarenprogramma	op	het	gebied	van	veiligheid.	

Stimuleren veiligheidsbewustzijn medewerkers 

en aannemers 

Om	het	veiligheidsbewustzijn	van	onze	

medewerkers	en	aannemers	naar	een	nog	hoger	
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niveau	willen	krijgen,	zijn	we	gestart	met	het	

programma	‘Veilig	werken?	Zeker	weten!’	Als	onze	

medewerkers	een	situatie	signaleren	die	onveilig	is	

of	als	ze	zien	dat	er	sprake	is	van	onveilig	gedrag	ter	

plaatse,	dan	moeten	zij	ingrijpen.	In	2015	konden	

zowel	onze	eigen	medewerkers	als	medewerkers	

van	derden	die	voor	ons	werkzaam	zijn,	goede	

voorbeelden	van	persoonlijk	ingrijpen	melden.	We	

hebben	bijna	twintig	meldingen	geregistreerd.	

Milieu 

Minimaliseren van de invloed op onze omgeving 

Een	aantal	van	onze	bedrijfsactiviteiten	

beïnvloeden	het	milieu.	Denk	aan	het	bouwen	

en	onderhouden	van	leidingen	en	installaties	en	

het	op	druk	brengen,	transporteren	en	mengen	

van	aardgas.	Voor	deze	activiteiten	gebruiken	

we	energie,	waardoor	emissies	plaatsvinden.	

Daarnaast	gebruiken	we	bepaalde	stoffen	

die	nodig	zijn	om	gastransportinstallaties	

veilig	te	kunnen	laten	functioneren.	Ook	onze	

kantoorwerkzaamheden	hebben	invloed	op	het	

milieu,	zij	het	in	beperkte	mate.	Wij	proberen	de	

invloed	van	onze	eigen	bedrijfsactiviteiten	op	onze	

omgeving	(footprint)	zoveel	mogelijk	te	beperken.	

Om	ervoor	te	zorgen	dat	we	in	relevante	

bedrijfsprocessen	goed	rekening	houden	met	het	

milieu,	hebben	we	ons	milieuzorgsysteem	ingericht	

volgens	de	ISO	14001-norm.	Elk	jaar	wordt	ons	

managementsysteem	op	dit	punt	door	een	extern	

auditbureau	gecontroleerd.	Ook	in	2015	leidde	dit	

weer	tot	een	positief	resultaat.

Inkoop groene energie 

De	overheid	wil	het	aandeel	duurzame	energie	

in	Nederland	laten	groeien:	in	2050	moet	de	

energievoorziening	helemaal	duurzaam	zijn.	

Wij	voelen	als	staatsdeelneming	daarin	een	

bijzondere	verantwoordelijkheid.	Om	onze	CO
2
	

–uitstoot	te	verminderen	willen	we	meer	groene-	

in	plaats	van	grijze-	energie	verbruiken.	Daarom	

kopen	we	sinds	enkele	jaren	groen	gas	in	voor	onze	

kantoren	(circa	800.000	m3/jaar).	

Het	grootste	deel	van	ons	elektriciteitsverbruik	

komt	echter	voort	uit	de	exploitatie	van	onze	

installaties.	We	verbruiken	jaarlijks	ongeveer	

538	GWh	elektriciteit,	voornamelijk	voor	het	

aandrijven	van	onze	compressoren.	Om	dat	getal	

in	perspectief	te	plaatsen:	dat	is	evenveel	als	de	

stad	Groningen	jaarlijks	verbruikt	en	ongeveer	

0,4%	van	de	binnenlandse	elektriciteitsproductie.	

Dit	zal	toenemen	als	het	elektriciteitsverbruik	

voor	de	productie	van	stikstof	in	de	toekomst	

verder	stijgt.	Op	dit	moment	verbruiken	we	grijze	

stroom,	opgewekt	met	fossiele	(niet-	hernieuwbare)	

brandstoffen.	De	reden	waarom	we	dit	deel	van	ons	

elektriciteitsverbruik	nog	niet	hadden	vergroend,	is	

dat	daaraan	hoge	kosten	verbonden	zijn.	Dat	plaatst	

ons	voor	een	dilemma,	want	als	staatsdeelneming	

willen	we	verantwoord	omgaan	met	onze	middelen	

en	geen	kosten	maken	die	niet	verantwoord	

zijn.	Vanuit	het	belang	van	een	duurzame	

energievoorziening	echter,	hebben	we	in	2015	toch	

besloten	ook	dat	deel	te	vergroenen.	Met	ingang	

van	2016	zullen	we	in	jaarlijkse	stappen	van	20%	

uiteindelijk	naar	100%	groene	stroom	uit	Europese	

productie	overstappen.	Dit	doen	we	door	middel	van	

de	aankoop	van	GvO’s	(Garanties	van	Oorsprong).

CO2-emissie 

De	totale	CO
2
-equivalentemissie	is	in	2015	hoger	

dan	de	emissie	van	2014	(665	kiloton	versus	548	

kiloton).	Deze	stijging	wordt	met	name	veroorzaakt	

door	een	toename	van	de	hoeveelheid	stikstof	die	

we	zelf	hebben	geproduceerd	en	de	hoeveelheid	

stikstof	die	we	hebben	ingekocht.	

We	rapporteren	vanaf	2013	volgens	de	standaard	

van	het	Greenhouse	Gas	Protocol	(GHG	Protocol).	

Dit	protocol	voor	broeikasgassen	onderscheidt	

verschillende	categorieën	(scopes),	gerangschikt	

naar	herkomst	van	het	broeikasgas.	

39
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Scope 1 

Hieronder	vallen	alle	emissies	die	direct	het	

gevolg	zijn	van	onze	eigen	activiteiten,	zoals	de	

CO
2
-uitstoot	van	gasgestookte	compressoren	en	

motoren	die	voor	de	compressie	worden	ingezet,	

eigen	gasverbruik	voor	verwarming	van	gebouwen	

en	eigen	gasverbruik	voor	de	verwarmingsketels	

op	gasontvangstations.	In	deze	categorie	worden	

ook	de	CO
2
-equivalenten	door	methaanuitstoot	

meegenomen.	Binnen	deze	categorie	valt	ook	

de	emissie	van	fluorkoolwaterstoffen	(HFK’s),	die	

worden	gebruikt	bij	koelingsprocessen.	

Scope 2 

Onder	scope	2	vallen	de	indirecte	emissies	van	

de	energie	die	is	ingekocht,	bijvoorbeeld	van	een	

elektriciteitsbedrijf.	Voor	ons	bedrijf	worden	deze	

scope	2	CO
2
-equivalenten	met	name	bepaald	door	

het	gebruik	van	elektriciteit	voor	onze	elektrische	

compressoren	en	voor	de	productie	van	stikstof.	

Ook	de	elektriciteit	die	we	verbruiken	op	onze	

kantoren	en	installatiegebouwen	valt	binnen	deze	

categorie.

Scope 3 

Hieronder	vallen	alle	overige	indirecte	emissies	

die	het	gevolg	zijn	van	onze	bedrijfsactiviteiten,	

bijvoorbeeld	emissies	als	gevolg	van	autorijden,	

vliegreizen	en	treinreizen	en	ook	de	benodigde	

energie	voor	de	productie	van	de	door	ons	

ingekochte	stikstof.	

Door	het	vaker	inzetten	van	elektrisch	aangedreven	

compressoren	verschuift	de	CO
2
-emissie	van	scope	

1	naar	scope	2	van	het	GHG	Protocol.	

We	hebben	onze	collectieve	doelstelling	op	het	

gebied	van	footprintreductie	(een	reductie	van	20	

kiloton	CO
2
	of	meer)	in	2015	gehaald.	We	beperken	

onze	CO
2
-uitstoot	op	verschillende	manieren,	

onder	andere	door	het	opsporen	van	zogenaamde	

sluipende	lekkages.

 

Methaanemissies 

Onze	methaanemissies	waren	in	2015	(7.205	ton)	

lager	dan	de	uitstoot	in	2014	(8.111	ton).	

Deze	daling	wordt	met	name	veroorzaakt	doordat	

we	de	afgelopen	twee	jaar	op	diverse	installaties	

veel	kleine	lekkages	hebben	gerepareerd,	de	

zogenoemde	sluipende	emissies.	Dat	doen	we	als	

onderdeel	van	een	omvangrijk	‘leak	detection	and	

repair’	(LDAR)-programma.	

Categorie Emissiebron

1 Lease-auto’s

Dienstauto’s

Gasverbruik gebouwen

Netwerkverliezen

SF
6

Gasverbruik installaties

Noodaggregaten

Koelmiddelen

Totaal categorie 1

2 Warmtegebruik gebouwen

Elektriciteitsverbruik gebouwen

Elektriciteitsverbruik installaties

Totaal categorie 2

3 Treinreizen

Dienstreizen

Woon-/werkverkeer

Vliegreizen

Inkoop N
2

Totaal categorie 3

Totaal categorie 1 + 2 + 3

	
*)  In 2013 heeft een aantal netwerkbedrijven in Nederland een nieuw model ontwikkeld om CO

2
-emissies te rapporteren op basis van het Green House Gas Protocol. 

Dit model passen we toe vanaf verslagjaar 2013. Omdat het model niet volledig vergelijkbaar is met het model van de voorgaande jaren hebben we in de huidige 
rapportage alleen de totalen van scope 1, 2 en 3 opgenomen van de jaren vóór 2013.

**) Met GUN wordt bedoeld Gasunie in Nederland, met GUD wordt bedoeld Gasunie Deutschland.     

CO
2
-equivalenten [kton] *)

2011 2012 2013 2014 2015

GUN **) GUD GU 

totaal 

GUN GUD GU 

totaal

GUN GUD GU 

totaal

GUN GUD GU 

totaal

GUN GUD GU 

totaal

2,8 - 2,8 2,2 -   2,2 2,8 - 2,8

1,2 - 1 1,2 -   1,2 1,2 - 1,2

1,6 - 2 1,4 -   1,4 1,6 - 1,6

238 17 255 203 7 209 180 15 195

- - - -   -   -   - - -

200 113 313 122  43 165 91 51 142

0,04 - 0 0,27 -   0,27 0,26 - 0,26

0,16 - 0 0,04 -   0,04 0,05 - 0,05

316 106 422 444 131 575 330 49 379 277 66 343

- - - -   -   -        -       -          -   

3,3 - 3 3,1 -   3,1     3,5     -        3,5 

164 - 164 157 3,6 161    234    4      238 

160 4 164 138 5 143 167 5 172 160 4 164 238       4     242 

0,01 - 0 0,01 -   0,01   0,01     -       0,01 

0,32 - 0 0,30 -   0,30     0,3     -        0,3 

1,3 - 1 1,30 -   1,30     1,5     -        1,5 

0,31 - 0 0,3 -   0,28     0,5     -        0,5 

2,0 - 2 3,0 -   3,00      

77,5 

    -   77,5

7 - 7 2 - 2 4 0 4 5 -   5      79     -         80 

483 110 593 472 126 598 615 136 751 495 53 548 592 70 665

	

                   CO2-equivalentemissies                  volgens het Greenhouse Gas Protocol 
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organisatie	als	vrijwilliger.	Daarnaast	sponsoren	

we	Hannover	United,	een	rolstoelbasketbalteam	

dat	in	2015	promoveerde	naar	de	eerste	divisie.

Daarnaast	doneren	we	gebruikte	materialen	die	

nog	in	goede	staat	verkeren	aan	maatschappelijke	

verenigingen.	Ook	geven	we	lezingen	op	

middelbare	scholen	en	universiteiten	en	stellen	

we	regelmatig	ons	hoofdkantoor	en	onze	

cateringfaciliteiten	ter	beschikking	aan	voor	ons	

relevante	(studenten)organisaties.	

Initiatieven van medewerkers 

We	dragen	maatschappelijke	activiteiten	van	

medewerkers	een	warm	hart	toe	en	ondersteunen	

deze,	soms	in	de	vorm	van	sponsoring.	

Van	onze	medewerkers	die	met	de	fiets	naar	

het	werk	gaan,	neemt	een	aantal	deel	aan	de	

landelijke	actie	Fietsen	Scoort.	Per	gefietste	

woon-werkkilometer	doneren	wij	een	bedrag	

aan	de	stichting.	Met	de	opbrengst	van	deze	

actie	financieren	zij	duurzame	projecten	in	

derdewereldlanden.	

Week van de Duurzaamheid 

In	het	kader	van	de	Dag	van	de	Duurzaamheid	van	

Urgenda,	hebben	we	in	oktober	2015	de	‘Gasunie	

Week	van	de	Duurzaamheid’	georganiseerd.	

Deze	week	stond	in	het	teken	van	onze	eigen	

activiteiten	op	het	gebied	van	duurzaamheid	en	van	

de	wijze	waarop	onze	medewerkers	zelf	kunnen	

bijdragen	aan	verantwoord	energieverbruik.	

Op	het	programma	stonden	onder	meer	een	

lunchlezing	over	energietransitie,	een	excursie	

naar	energieproeftuin	EnTranCe	en	een	actie	om	

het	eigen	energieverbruik	van	apparatuur	thuis	

te	meten	en	te	verlagen.	Daarnaast	stelden	we	in	

2015	warmtecamera’s	ter	beschikking	waarmee	

onze	medewerkers	thuis	energielekken	kunnen	

opsporen.	Deze	actie	loopt	door	in	2016,	en	wordt	

gevolgd	door	uitgebreide	informatie	over	het	

energiezuinig	maken	van	woningen.

Energy Challenge 

Binnen	de	Energy	Valley	Topclub	organiseren	we	

‘Energy	Challenges’.	Hierin	worden	jongeren	uit	

het	basis-	en	voortgezet	onderwijs	uitgedaagd	

om	op	eigen	wijze	campagne	te	voeren	voor	

energiebesparing	en	duurzaamheid	op	hun	school	

en	in	hun	omgeving.	Aan	de	Energy	Challenges	

2014/2015	hebben	zo’n	3.800	leerlingen	van	elf	

scholen	uit	de	provincie	Groningen	meegedaan.	

In	een	periode	van	zeven	maanden	is	een	

gasbesparing	van	bijna	20	procent	bereikt	op	

de	desbetreffende	scholen	en	hebben	zij	hun	

CO
2
-uitstoot	met	29	ton	teruggebracht.

Financiële resultaten

Kernresultaten

In € miljoenen 2015 2014

Opbrengsten 1.631 1.651

Totale lasten -/- 845 -/- 758

Bedrijfsresultaat 786 893

Financiële baten en lasten -/- 133 -/- 139

Resultaat deelnemingen 71 51

Resultaat voor belastingen 724 805

Belastingen -/- 171 -/- 202

Resultaat na belastingen 553 603

Opbrengsten 

De	opbrengsten	zijn	in	2015	met	€	20	miljoen	

afgenomen	ten	opzichte	van	vorig	jaar.	Hogere	

tarieven	als	gevolg	van	de	ingebruikname	van	nieuwe	

activa	en	additionele	capaciteitsboekingen	hebben	

een	gedeeltelijke	terugbetaling	van	de	opbrengsten	

uit	hoofde	van	de	geleverde	WQA	(Wobbe	Quality	

Adaption	)-diensten	en	de	reguliere	efficiencykorting	

slechts	deels	kunnen	compenseren.	

Bedrijfsresultaat 

Het	bedrijfsresultaat	is	gedaald	met	€	107	

miljoen.	Naast	de	eerder	genoemde	daling	van	de	

opbrengsten,	is	er	sprake	van	een	stijging	van	de	

kosten	van	ongeveer	€	87	miljoen.	

Deze	stijging	wordt	met	name	veroorzaakt	door	

hogere	operationele	kosten	vanwege	toevoegingen	

aan	de	voorzieningen,	waaronder	een	toevoeging	aan	

de	voorziening	voor	het	buiten	bedrijf	stellen	en	het	

verwijderen	van	leidingdelen	om	onze	infrastructuur	

in	Groningen	beter	aardbevingsbestendig	te	maken,	

hogere	onderhoudskosten	van	onder	andere	het	

meerjarig	onderhouds-	en	vervangingsprogramma	

van	Gasunie	Transport	Services	(GTS)	en	hogere		

constructiekosten	als	gevolg	van	het	verwijderen	van	

de	oude	Elbe-duiker	in	Duitsland.	

Resultaat na belastingen 

Het	resultaat	na	belastingen	is	afgenomen	met	

€	50	miljoen	ten	opzichte	van	vorig	jaar.	De	afname	

van	het	bedrijfsresultaat	wordt	gedeeltelijk	

gecompenseerd	door	lagere	financiële	lasten,	

een	hoger	resultaat	deelnemingen	en	lagere	

belastinglasten.

De	afname	van	de	financiële	lasten	wordt	

voornamelijk	veroorzaakt	door	een	afname	van	

de	gemiddelde	rentedragende	schuld.	Door	een	

Hercompressie en flaren bij 

leidingwerkzaamheden 

Wij	gebruiken	al	enige	jaren	een	mobiele	

hercompressie-unit	waarmee	we	zoveel	mogelijk	

gas	-	dat	anders	zou	moeten	worden	afgeblazen	

-	hercomprimeren	en	in	een	andere	leiding	

overbrengen.	Zo	hoeven	we	minder	gas	af	te	

blazen.	In	2015	hebben	we	3,1	miljoen	m³	(n)	

aardgas	gehercomprimeerd,	waarmee	we	een	

uitstoot	van	circa	45	kiloton	CO
2
-equivalenten	

hebben	voorkomen.	We	hebben	in	2015	naar	

schatting	bijna	0,8	miljoen	euro	bespaard	op	

aardgaskosten	door	de	inzet	van	de	mobiele	

hercompressor.

Gezamenlijke inspanning footprintreductie 

binnen de keten 

We	zijn	samen	met	Enexis,	Alliander,	Stedin,	TenneT,	

KPN	en	ProRail	een	initiatief	gestart,	Fair	Infra,	

om	onze	netwerken	te	vergroenen.	We	werken	

gezamenlijk	toe	naar	een	significante	verlaging	

van	ons	periodieke	energieverbruik.	Dat	gaan	we	

doen	door	meer	gebruik	te	maken	van	duurzame,	

opgewekte	energie	en	efficiënter	energietransport	

over	de	netten.	Wij	zijn	er	zelf	in	geslaagd	om	

efficiënter	te	transporteren	door	de	gasstromen	

in	de	netten	minder	te	verwarmen.	De	kennis	

daarover	brengen	wij	in	dit	verband	in	zodat	ook	

anderen	deze	kunnen	benutten.

Maatschappelijke betrokkenheid 

Onze	activiteiten	vinden	plaats	ten	behoeve	

van	en	in	de	samenleving	om	ons	heen.	Daarom	

staan	veilig	en	betrouwbaar	gastransport	en	de	

bevordering	van	efficiënt	gasgebruik	centraal	

in	ons	beleid.	Naast	het	uitvoeren	van	onze	

werkzaamheden	als	gasinfrastructuurbedrijf	willen	

we	méér	doen	voor	de	maatschappij.	Dat	geven	we	

op	verschillende	manieren	vorm	waarvan	we	hier	

een	aantal	voorbeelden	geven.		

Sponsoring en donaties 

Vanuit	goed	nabuurschap	sponsoren	we	

activiteiten	en	evenementen	in	Nederland	en	

Duitsland	en	verstrekken	we	donaties.	We	

hebben	een	interne	commissie	die	per	kwartaal	

de	toewijzingen/afwijzingen	toetst	aan	de	hand	

van	onze	toewijzingscriteria,	die	we	deels	hebben	

gepubliceerd	op	onze	website.	In	2015	hebben	we		

€	256.459	(	2014:	€	315.264)	besteed	aan	sponsoring	

(25	projecten)	en	€	12.160	(2014:	€	29.065	)	aan	

donaties	(12	projecten).	In	Duitsland	hebben	

we	onder	andere	een	groot	evenement	voor	

jeugdige	gehandicapte	sporters	gesponsord,	

de	Sportivationstage,	waaraan	meer	dan	4.700	

schoolkinderen	deelnemen.	Ook	collega’s	

van	Gasunie	Deutschland	namen	deel	aan	de	

dividenduitkering	van	onze	deelneming	Nord	

Stream	van	€	28,9	miljoen	(2014:	€	9,6	miljoen)	is	het	

resultaat	deelnemingen	sterk	toegenomen	tot	€	71	

miljoen.		

De	belastinglasten	zijn	gedaald	vanwege	een	daling	

van	ons	resultaat	voor	belastingen.	

Investeringen 

In	2015	hebben	we	voor	het	Nederlandse	deel	de	

laatste	grote	uitbreidingsprojecten	ten	behoeve	

van	de	ontwikkeling	van	de	gasrotonde	nagenoeg	

afgerond.	De	uitbreidingsprojecten	in	Duitsland	zijn	

momenteel	in	de	afrondende	fase.	Op	het	gebied	

van	nieuwe	uitbreidingsprojecten	verwachten	

we	projecten	die	in	Duitsland	de	overgang	van	

L-	naar	H-gas	mogelijk	moeten	maken	en	de	bouw	

van	een	nieuwe	stikstoffaciliteit	in	Nederland.	

Voor	dit	laatste	wordt	medio	2016	de	definitieve	

investeringsbeslissing	genomen.

Naast	bovenstaande	projecten	zal	de	nadruk	de	

komende	jaren	vooral	liggen	op	vervanging	en	

onderhoud	van	ons	bestaande	gastransportnetwerk	

en	overige	assets.	Belangrijk	onderdeel	van	deze	

vervangings-	en	onderhoudsinvesteringen	betreft	

het	reeds	gestarte	investeringsproject	Jason,	waarbij	

de	huidige	ICT-systemen	worden	vervangen	door	een	

nieuw	gastransport	management	systeem.

Voor	de	komende	3	jaar	verwachten	wij	dat	het	

jaarlijks	investeringsniveau	(vervangings-	en	uitbrei-

dingsinvesteringen)	tussen	de	€	300	en	€	500	miljoen	

zal	bedragen.

Financiële vooruitzichten 

We	verwachten	voor	2016,	op	basis	van	de	huidige	

inzichten,	een	afname	van	het	bedrijfsresultaat	uit	

reguliere	operationele	activiteiten.	Deze	afname	

van	het	bedrijfsresultaat	zal	naar	verwachting	
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met	name	voortkomen	uit	een	daling	van	de	

opbrengsten	door	efficiencykortingen	die	door	

de	regulators	in	Nederland	en	Duitsland	worden	

opgelegd	en	de	afloop	van	lange	termijncontracten	

in	de	niet-gereguleerde	business.	Daar	komt	

bij	dat	vanaf	2017	voor	GTS	en	vanaf	2018	voor	

GUD	een	nieuwe	reguleringsperiode	start.	

Waarschijnlijk	wordt	dan	ook	voor	GTS	een	

statische	efficiency	benchmark	onderdeel	van	

deze	methodiek.	De	reguleringsmethodiek	en	de	

onderliggende	parameters	bepalen	(in	hoge	mate)	

de	verdiencapaciteit	van	onze	gereguleerde	assets.	

Ten	aanzien	van	de	niet	gereguleerde	business	staat	

de	komende	jaren	het	zo	optimaal	mogelijk	benutten	

van	bestaande	assets	en	het	zo	nodig	ontwikkelen	

van	nieuwe	assets	centraal.

We	zullen	de	komende	jaren	efficiencyverbetering-

en	realiseren	door	middel	van	ons	‘Operational	

Excellence'	programma.	Het	doel	van	het	programma	

is	om	de	operationele	kosten	de	komende	jaren	

minimaal	stabiel	te	kunnen	houden,	ondanks	de	

toename	van	de	activiteiten	als	gevolg	van	het	

meerjarig	vervangings-	en	onderhoudsprogramma.	

De	financiële	lasten	zullen	naar	verwachting	de	

komende	jaren	verder	dalen,	hetgeen	een	positief	

effect	heeft	op	ons	netto	resultaat.	Deze	daling	van	

de	financiële	lasten	wordt	voornamelijk	veroorzaakt	

door	een	afname	van	onze	netto	schuldpositie	als	

gevolg	van	een	relatief	laag	investeringsniveau	en	

positieve	operationele	kasstromen.	De	verwachte	

afname	van	het	netto	resultaat	zal	hierdoor	minder	

sterk	zijn	dan	de	afname	van	ons	bedrijfsresultaat.

Regulatoire vorderingen en schulden 

De	tarieven	die	GTS	en	GUD	aan	hun	afnemers	in	

rekening	mogen	brengen	zijn	gereguleerd.	Zij	worden	

door	de	toezichthouders	in	respectievelijk	Nederland	

en	Duitsland	bepaald	aan	de	hand	van	de	toegestane	

omzet	en	de	verwachte	capaciteitsboekingen.	

Als	de	werkelijke	omzet	afwijkt	van	de	verwachte	

omzet,	wordt	het	verschil	verrekend	in	de	tarieven	

van	latere	jaren.	Ook	voor	de	energiekosten	van	het	

gastransport	geldt	een	mechanisme	van	nacalculatie.	

Volledigheidshalve	verwijzen	we	naar	de	beschrijving	

van	het	business	model	van	GTS	en	van	GUD	elders	in	

dit	verslag.

Ultimo	2015	staan	de	volgende	bedragen	(zie	

onderstaande	tabel)	open,	gesplitst	naar	de	

Nederland 2015 in € miljoenen 2014 in € miljoenen

Vennotschapsbelasting 131 120

Omzetbelasting 99 75

Loonheffingen 62 59

Dividendbelasting 54 49

Totaal 347 303

Duitsland 2015 in € miljoenen 2014 in € miljoenen

Vennotschapsbelasting 19 18

Omzetbelasting 22 22

Loonheffingen 12 11

Totaal 53 51

schuld	minus	kasmiddelen)	nam	hierdoor	in	2015	af	

met	€	134	miljoen	tot	€	3.922	miljoen.

De	solvabiliteit	is	eind	2015	uitgekomen	op	

55%	(2014:	53%).	De	stijging	van	de	solvabiliteit	

wordt	veroorzaakt	door	een	stijging	van	het	

eigen	vermogen	bij	een	nagenoeg	gelijkblijvend	

balanstotaal.

In	ons	financieringsbeleid	streven	we	naast	het	

handhaven	van	onze	liquiditeitspositie	op	een	

adequaat	niveau	ook	naar	de	nodige	toegang	

tot	financieringsalternatieven	en	het	zo	efficiënt	

mogelijk	aantrekken	van	financiering.	We	vullen	deze	

doelstellingen	zoveel	mogelijk	in	door	middel	van	het	

Euro	Medium	Term	Note	(EMTN)	programma,	het	

eerder	genoemde	ECP-programma,	onze	activiteiten	

op	de	onderhandse	geld-	en	kapitaalmarkt	en	de	

langjarige	gecommitteerde	bancaire	kredietfaciliteit.	

	

Vooruitkijkend	moet	in	juni	2016	een	€	700	miljoen	

obligatielening	worden	afgelost.	Omdat	we	voor	

2016	een	positieve	cash	flow	uit	operationele	

activiteiten	verwachten,	zal	onze	lange	termijn	

financieringsbehoefte	in	2016	lager	zijn	dan	het	

genoemde	aflossingsbedrag.	Gedurende	2017	en	2018	

dienen	we	obligatieleningen	van	respectievelijk	€	750	

miljoen	en	€	300	miljoen	af	te	lossen.

Credit Ratings 

Rating	agency	Standard	&	Poor’s	heeft	in	2015	onze	

lange	termijn	credit	rating	verhoogd	van	A+	naar	

AA-	met	een	stable	outlook.	De	korte	termijn	rating	

bedraagt	A-1+.

Bij	Moody’s	Investors	Services	is	de	lange	termijn	

credit	rating	A2	met	een	stable	outlook	en	de	korte	

termijn	rating	P-1.

periode	waarin	de	bedragen	in	de	tarieven	worden	

verrekend:

Op	grond	van	de	nu	geldende	IFRS	regels	mogen	

deze	posities	niet	in	de	balans	worden	opgenomen.	

Ze	worden	in	de	resultatenrekening	verantwoord,	

zodra	ze	via	de	tarieven	in	het	desbetreffende	jaar	zijn	

verrekend.

In	2015	is	in	de	opbrengsten	in	Nederland	en	Duitsland	

een	terugbetaling	aan	klanten	van	respectievelijk	€	15	

miljoen	en	€	2	miljoen	verrekend.	Over	het	jaar	2015	

moet	voor	beide	landen	nog	een	bedrag	van	circa	

€	60	miljoen	(2014:	circa	€	5	miljoen)	met	klanten	

worden	verrekend	door	een	reductie	in	de	tarieven	na	

2016.	Door	de	verrekeningen	uit	het	verleden	en	in	de	

toekomst	is	het	onder	IFRS	gerapporteerde	resultaat	

voor	belastingen	in	20144	circa	€	43	miljoen	hoger	

(2014:	circa	€	16	miljoen	lager)	dan	wanneer	deze	in	

het	jaar	van	ontstaan	geboekt	zouden	worden.

Financiering 

In	2015	hebben	wij	een	obligatielening	van	€	500	

miljoen	afgelost.	Aangezien	onze	operationele	

kasstroom	hoger	was	dan	onze	investeringsuitgaven	

en	dividenduitkering,	was	het	niet	noodzakelijk	om	

een	obligatielening	van	dezelfde	omvang	uit	te	geven.	

Wij	hebben	derhalve	in	2015	een	obligatielening	

uitgegeven	van	€	300	miljoen.	Deze	lening	heeft	een	

looptijd	van	3	jaar.	

Onze	kortlopende	financieringsverplichtingen	zijn	

gedurende	2015	toegenomen	van	€	697	miljoen	tot	

€	1.002	miljoen.	Deze	toename	wordt	met	name	

veroorzaakt	door	het	feit	dat	de	resterende	looptijd	

van	één	langjarige	obligatielening	onder	de	12	

maanden	is	gekomen.	Dit	betreft	een	obligatielening	

met	een	uitstaand	bedrag	van	€	700	miljoen	(vorig	

jaar	betrof	dit	een	obligatielening	met	een	uitstaand	

bedrag	van	€	500	miljoen).	Gedurende	2015	hebben	

we	naast	kortlopende	deposito’s	op	de	geldmarkt	

veelvuldig	gebruik	gemaakt	van	het	Euro	Commercial	

Paper	(ECP)	programma.

Het	totale	bedrag	aan	rentedragende	schuld	kwam	

ultimo	2015	uit	op	€	3.987	miljoen,	een	verlaging	

van	€	116	miljoen	ten	opzichte	van	ultimo	2014.	De	

balanspost	geldmiddelen	en	kasequivalenten	kwam	

ultimo	2015	uit	op	€	65	miljoen	(ultimo	2014:	€	48	

miljoen).	Onze	netto	schuldpositie	(rente-dragende	

Belastingafdracht 

Wij	hebben	in	2009	een	zogenoemd	

‘handhavingsconvenant’	gesloten	met	de	

Nederlandse	Belastingdienst,	waarin	we	onderlinge	

afspraken	hebben	vastgelegd.	In	lijn	met	dit	

convenant	hebben	wij	intern	een	Tax	Control	

Framework	(TCF)	ingericht,	op	basis	waarvan	

we	het	fiscale	beleid,	de	fiscale	processen	en	de	

beheersmaatregelen	opstellen	en	uitvoeren.	

Ons	fiscale	beleid	is	erop	gericht	om	verschuldigde	

belastingen	tijdig	en	overeenkomstig	fiscale	wet-	

en	regelgeving	te	betalen	in	de	landen	waarin	wij	

bedrijfsactiviteiten	ontplooien.	

In	de	volgende	tabel	hebben	wij	voor	de	belangrijkste	

belastingen	weergegeven	hoeveel	belasting	we	

hebben	betaald.

Het	verschil	tussen	de	in	2014	en	2015	in	Nederland	

betaalde	omzetbelasting	is	ontstaan	doordat	we	in	

2014	meer	investeringen	hebben	gedaan.	Daardoor	

hebben	we	in	dat	jaar	meer	voorbelasting	in	aftrek	

gebracht.

In € miljoenen Openstaand

ultimo 2015

Te verrekenen in tarieven

2016                    2017 en verder

Te verrekenen door GTS -  23 22 - 45

Te verrekenen door GUD -  30 - 24 - 6

-  53 - 2 - 51
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Medewerkers 
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

Ook	de	arbeidsmarkt	is	aan	verandering	onderhevig.	

Daarin	onderscheiden	we	globaal	drie	trends	die	voor	

ons	van	belang	zijn:

Ü	 	We	zien,	nog	steeds	krapte	op	de	arbeidsmarkt	

voor	wat	betreft	technisch	geschoolden.	

Ü	 	De	uittreedleeftijd	verschuift	van	60	naar	67	

jaar.	Dit	stelt	andere	eisen	aan	medewerkers	

en	de	inrichting	van	onze	organisatie	op	

personeelsgebied.

Ü	 	Robots	en	machines	nemen	in	toenemende	mate	

werk	over	van	mensen.

Deze	ontwikkelingen	vragen	om	een	HR-beleid	

dat	gericht	is	op	duurzame	inzetbaarheid	van	

medewerkers.	

Duurzame inzetbaarheid 

We	willen	een	flexibele	organisatie	zijn,	die	kan	

inspelen	op	de	snel	veranderende	omgeving.	

Daarvoor	hebben	we	medewerkers	nodig	die	niet	

alleen	nu,	maar	ook	in	de	toekomst	bevlogen	en	

productief	hun	werk	doen	en	daarmee	blijvend	van	

toegevoegde	waarde	zijn	voor	ons	bedrijf,	ofwel	

‘duurzaam	inzetbaar’	zijn.	Om	dat	te	bereiken,	

moeten	we	als	organisatie	goed	weten	wat	de	

belangen	van	onze	medewerkers	zijn.	We	hebben	

onze	medewerkers	daarom	betrokken	bij	de	vraag	

hoe	we	hieraan	gezamenlijk	invulling	kunnen	geven	

tijdens	een	interactieve	workshop.	De	beste	drie	

ideeën	zijn	in	2015	uitgewerkt	en	twee	van	de	drie	

worden	inmiddels	in	de	praktijk	gebracht.	

Enkele	andere	initiatieven	op	het	gebied	van	

duurzame	inzetbaarheid	voor	2016	en	de	jaren	daarna	

zijn	de	programma’s	Mobiliteit	(actief	samenbrengen	

van	vraag	en	aanbod	op	het	gebied	van	interne	

mobiliteit)	en	Loopbaan	5.0	(workshops	voor	50+	

medewerkers	om	mentaal	fit	en	lichamelijk	vitaal	

een	volgende	fase	van	hun	loopbaan	in	te	gaan).	

Daarnaast	kan	elke	medewerker	een	loopbaanscan	

laten	uitvoeren	om	inzicht	te	krijgen	in	de	

mogelijkheden	voor	zijn/haar	loopbaan.

Opleiden en ontwikkelen 

We	geloven	in	‘een	leven	lang	leren’.	We	vinden	het	

belangrijk	dat	onze	medewerkers	zich	gedurende	

hun	loopbaan	kunnen	ontwikkelen	en	verder	

kunnen	groeien	–	ook	dat	bevordert	de	duurzame	

inzetbaarheid.	We	bieden	medewerkers	de	

mogelijkheid	opleidingen	en	trainingen	te	volgen,	

waaronder	individuele	maatwerkprogramma’s.	

We	besteedden	in	2015	€	2.837.000	aan	opleidingen,	

cursussen	en	trainingen.	

Duurzaam HRM- en Arbeidsvoorwaardenbeleid 

Het	voorstel	voor	een	nieuw	beloningsbeleid	dat	

we	in	2014	aan	onze	medewerkers	presenteerden,	

leverde	arbeidsonrust	en	vragen	op.	Onze	

medewerkers	lieten	weten	de	noodzaak	van	de	

aanpassingen	niet	te	zien,	wat	tot	een	gebrek	

aan	vertrouwen	in	de	organisatie	heeft	geleid.	

De	door	de	medewerkers	aangedragen	signalen	

hebben	we	serieus	genomen	en	we	zijn	samen	met	

de	ondernemingsraad	en	de	vakorganisaties	een	

onderzoek	gestart	naar	een	duurzaam	HRM-	en	

Arbeidsvoorwaardenbeleid.	

In	het	afgelopen	jaar	hebben	alle	betrokken	partijen,	

ondanks	grote	verschillen	in	belangen	en	verlies	van	

vertrouwen,	nauw	samengewerkt.	Gezamenlijk	

hebben	we	ons	ingezet	om	een	evenwichtig	en	

toekomstgericht	arbeidsvoorwaardenpakket	

te	bereiken,	gebaseerd	op	gemeenschappelijke	

uitgangspunten,	voor	de	komende	5-7	jaar.	Daarin	

hebben	we	dilemma’s	meegenomen,	waaronder	

het	belang	van	de	medewerkers	om	daarin	zoveel	

mogelijk	inkomenszekerheid	te	ervaren,	evenals	het	

belang	van	de	organisatie	om	meer	marktconform	te	

belonen.	

Om	tot	een	beleidsvoorstel	te	komen	dat	op	de	steun	

van	alle	betrokken	stakeholders	kon	rekenen,	hebben	

we	op	verschillende	momenten	informatie	verzameld	

uit	de	organisatie.	Vervolgens	is	een	adviesrapport	

geschreven	waarin	input	vanuit	de	organisatie	en	

medewerkers	is	meegenomen.	Deze	adviezen	zijn	

besproken	en	verwerkt	in	een	principeakkoord	voor	

een	duurzaam	HRM-	en	arbeidsvoorwaardenbeleid.	

Daarnaast	is	een	investeringsagenda	opgesteld,	die	

bepaalt	dat	zowel	de	werkgever	als	de	medewerkers	

zullen	investeren	in	duurzame	inzetbaarheid	van	de	

medewerkers.	

Dit	unieke	gezamenlijke	proces	tussen	werkgever,	

vakorganisaties	en	ondernemingsraad	heeft	

vertrouwen	in	elkaar	en	respect	voor	ieders	

verschillende	standpunten	opgeleverd.	

Beloning naar resultaat 

Een	deel	van	de	beloning	van	onze	medewerkers	is	

afhankelijk	van	het	al	dan	niet	behalen	van	collectieve	

en/of	individuele	targets.	In	2015	waren	dat	

medewerkers	die	onder	de	cao	vallen	en	medewerkers	

in	een	young	development-schaal	5.	We	stellen	targets	

op	onderdelen	die	van	belang	zijn	voor	het	kunnen	

uitvoeren	van	onze	strategie:	veiligheid,	financiën,	

leveringszekerheid	en	maatschappelijk	verantwoord	

ondernemen.	Deze	targets	zijn	vervolgens	

onderverdeeld	in	subtargets	die	gezamenlijk	tot	een	

100%	score	leiden.	De	100%	score	staat	hieronder	

weergegeven.	In	de	volgende	tabel	worden	de	targets	

beschreven.	Als	alle	targets	volledig	zijn	gehaald,	

wordt	aan	medewerkers	die	onder	de	cao	vallen	

een	beloning	van	€	500	bruto	toegekend.	Als	ze	

gedeeltelijk	worden	behaald,	wordt	een	evenredig	

bedrag	uitgekeerd.	

In	2015	zijn	niet	alle	collectieve	targets	gehaald.		

Op	basis	van	de	resultaten	is	een	beloning	

toegekend	van	€	375	bruto.	Medewerkers	die	

in	deeltijd	werken	kregen	de	beloning	naar	

evenredigheid	uitgekeerd.	

Voor	medewerkers	met	een	individuele	

arbeidsovereenkomst	is,	naast	bovenstaande	

doelstellingen,	een	financieel	target	afgesproken:	een	

reductie	van	de	netto	operationele	kosten	met	

€	5	miljoen	of	meer	(volledig	gerealiseerd)	en	een	

return	on	invested	capital	van	6,70%	of	meer	

(grotendeels	gerealiseerd).

Gezondheid en welzijn  

We	streven	naar	een	zo	laag	mogelijk	ziekteverzuim;	

onze	signaalwaarde	bedraagt	3,2%.	Het	percentage	

werkverzuim	was	door	ziekte	bij	Gasunie	in	

Nederland	in	2015	3,15%	(in	2014	3,09%).	Daarmee	zijn	

we	onder	onze	signaalwaarde	gebleven.	In	Duitsland	

was	dat	3,65%.	Het	landelijke	gemiddelde	bedroeg	

voor	2014	3,8%.	Voor	2015	is	dit	cijfer	nog	niet	bekend	

op	het	moment	van	het	verschijnen	van	dit	verslag.

In	2015	heeft	45,2	%	van	onze	werknemers	in	

Nederland	zich	geen	enkele	maal	ziek	gemeld	

(het	zogenoemde	nul-verzuim).	In	2014	bedroeg	

dit	percentage	50%.		Wij	hanteren	een	actief	

re-integratiebeleid	voor	middellang	en	langdurig	

zieken.	Onze	medewerkers	krijgen	elke	vier	jaar	de	

mogelijkheid	om	deel	te	nemen	aan	een	periodiek	

medisch	onderzoek.	

Wanneer	onze	medewerkers	zich	ziek	melden,	

kunnen	ze	aangeven	of	er	een	verband	is	tussen	

hun	ziekteverzuim	en	het	werk	dat	ze	doen.	In	2015	

hebben	medewerkers	21	keer	aangegeven	dat	er	een	

relatie	was	met	het	werk	(in	2014:	19).	In	2015	is	één	

melding	gedaan	aan	het	Nederlands	Centrum	voor	

Beroepsziekten	(NCB)	(in	2014:	0).	

Participatiewet 

In	2015	zijn	we	begonnen	met	de	implementatie	

van	de	Participatiewet	met	als	doel	dat	er	in	2026	

ongeveer	75	mensen	met	een	arbeidsbeperking	

bij	ons	bedrijf	werkzaam	zijn.	We	hebben	vier	

Collectieve targets cao-medewerkers Target 2015 Realisatie 2015

1 Veiligheid >= 7,5 7,3

   Aantal reportables < 4 3,7

   Leidingbeschadigingen < 6 5

2 Leveringszekerheid 

   Transportonderbrekingen 0 3

3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

   Beperken CO
2
-emissie > 20 kton 27,2

mensen	uit	de	doelgroep	op	uiteenlopende	functies	

aangenomen.	Daarnaast	zijn	we	een	pilot	gestart	

met	de	W.A.	van	Lieflandschool	voor	kinderen	met	

een	beperking.	Ook	hebben	we	veelvuldig	overlegd	

met	andere	bedrijven	in	de	regio	om	kennis	te	delen	

en	ideeën	op	te	doen.	Als	de	pilot	met	de	W.A.	van	

Lieflandschool	succesvol	verloopt	zullen	we	in	de	

jaren	2016	tot	2018	de	pilot	een	permanent	karakter	

geven.	Zo	niet	dan	zullen	we	andere	pilots	starten	

om	te	zien	welke	initiatieven	beter	bij	ons	bedrijf	

passen.	Verder	willen	we	gemiddeld	per	jaar	zeven	

extra	plekken	in	ons	bedrijf	vinden	voor	mensen	met	

een	arbeidsbeperking.	In	2016	zullen	we	daarvoor	een	

plan	van	aanpak	opleveren.			

Gedragscode 

We	hebben	een	gedragscode	[www.gasunie.

nl],	waarin	staat	wat	we	van	onze	medewerkers	

verwachten	op	het	gebied	van	integer	handelen.	

Daarin	zijn	onder	andere	voorschriften	opgenomen	

ten	aanzien	van	respectvol	omgaan	met	collega’s,	

ethiek,	omkoping/corruptie,	het	gebruik	van	drank	

en	drugs,	omgaan	met	commercieel	gevoelige	

informatie,	gebruik	van	social	media	en	telefoneren	

tijdens	het	autorijden.	Gemelde	inbreuken	op	

deze	code	in	2015	zijn	aan	de	orde	gesteld	en	er	zijn	

maatregelen	genomen	door	het	management.	In	

2015	hebben	we	geen	gevallen	van	omkoping	of	

corruptie	geconstateerd.	

Melding onder de klokkenluidersregeling

In	2014	is	melding	gemaakt	van	een	‘vermoeden	

van	een	misstand’	door	een	van	onze	werknemers.	

Dit	betrof	een	mogelijke	onvolkomenheid	in	

een	aanbestedingsprocedure.	Naar	aanleiding	

hiervan	heeft	een	advocatenkantoor	onze	

aanbestedingsprocessen	doorgelicht.	Dit	heeft	

enkele	concrete	aanbevelingen	opgeleverd	om	onze	

processen	te	verbeteren.	Deze	aanbevelingen	zijn	in	

2015	omgezet	in	acties	die	inmiddels	zijn	afgerond.	

5  Een salarisschaal voor jonge medewerkers die hun ontwikkeling extra stimuleert, onder andere doordat het een bredere beloningsrange 
toepast en meer focus legt op hun persoonlijke ontwikkeling
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Als	Raad	van	Commissarissen	(hierna	RvC	of	

raad)	houden	wij	toezicht	op	en	geven	wij,	

ook	ongevraagd,	advies	aan	het	bestuur	met	

betrekking	tot	het	formuleren	en	realiseren	van	de	

doelstellingen,	strategie	en	beleid	van		

N.V.	Nederlandse	Gasunie,	hierna	ook	Gasunie	of	de	

vennootschap.	Wij	treden	op	als	werkgever	van	de	

Raad	van	Bestuur	(RvB).

	

Samenstelling en organisatie 

De	samenstelling	van	onze	raad	is	gedurende	

2015	niet	gewijzigd.	In	de	jaren	2013	en	2014	

zijn	drie	nieuwe	leden	aangetreden.	In	het	

benoemingsproces	hebben	wij	gebruik	gemaakt	

van	een	in	overleg	met	de	aandeelhouder	opgesteld	

competentieprofiel.	

De	samenstelling	van	onze	raad	is	divers	en	

evenwichtig	en	alle	relevante	competenties	zijn	in	

voldoende	mate	aanwezig.	Voorzitter	van	de	raad	

is	de	heer	Rinse	de	Jong	en	vicevoorzitter	is	de	heer	

Dirk	Jan	van	den	Berg.

Onze	raad	kent	twee	commissies.	De	Audit-	

commissie	wordt	gevormd	door	mevrouw	Jolanda	

Poots-Bijl	(voorzitter)	en	de	beide	heren	Jean	

Vermeire	en	Willem	Schoeber.	De	Beloning-,	

Selectie-	en	Benoemingscommissie	staat	onder	

voorzitterschap	van	mevrouw	Martika	Jonk	en	

wordt	verder	gevormd	door	de	heren	Dirk	Jan	van	

den	Berg	en	Rinse	de	Jong.

Evaluatie 

Omdat	we	nu	een	volledig	jaar	in	deze	samenstelling	

hebben	gewerkt,	hebben	we	in	het	najaar	van	

2015	ons	functioneren	laten	evalueren	door	een	

onafhankelijk	adviesbureau.	Deze	evaluatie	

bestond	uit	vragenlijsten	en	interviews.	Hierbij	

hebben,	naast	alle	leden	van	de	raad,	ook	de	

RvB,	de	secretaris	en	de	aandeelhouder	in	

een	zogenaamde	360o	aanpak	hun	mening	op	

functioneren	van	en	samenwerking	met	onze	

raad	gegeven.	Deze	aanpak,	de	uitkomst	van	de	

vragenlijsten	en	de	analyse	van	de	interviews	

zijn	door	het	adviesbureau	besproken	met	de	

voorzitter	en	in	een	notitie	gedeeld	met	de	

betrokkenen.	Als	afsluiting	is	een	gesprek	gevoerd	

waarbij	alle	betrokkenen	aanwezig	waren,	met	

uitzondering	van	vertegenwoordigers	van	de	

aandeelhouder.

Het	evaluatieproces	is	als	professioneel	en	

constructief	ervaren	en	heeft	waardevolle	

inzichten	gegeven	over	hoe	wij	de	vennootschap	

en	haar	bestuur	effectiever	kunnen	steunen.		

De	belangrijkste	bevindingen	hebben	betrekking	

op	een	verdieping	van	de	relatie	met	de	Staat	

als	aandeelhouder	in	brede	zin	en	het	daarin	

ondersteunen	van	de	visie	en	missie	van	Gasunie,	

zeker	nu	de	rol	van	gas	op	langere	termijn	als	

minder	vanzelfsprekend	wordt	ervaren	door	de	

samenleving.	Ook	zijn	er	nuttige	punten	naar	

voren	gebracht	om	in	onze	vergaderingen	meer	

ruimte	te	creëren	voor	de	belangrijke	strategische	

en	inhoudelijke	zaken	die	hiermee	samenhangen.

Werkwijze 

We	wijzigen	onze	werkwijze	zodanig	dat	we	meer	

tijd	vrijmaken	voor	discussie	over	die	onderwerpen	

die	betrekking	hebben	op	of	voortvloeien	uit	de	rol	

die	de	vennootschap	voor	zichzelf	ziet,	namelijk	

een	leidend	Europees	infrastructuurbedrijf	op	het	

gebied	van	gas	in	brede	zin.	Het	bedrijf	beschikt	

over	waardevolle	assets.	Enerzijds	in	de	vorm	van	

fysieke	infrastructuur	die	mede	de	belangrijkste	

Europese	gascorridors	vormen.	En	anderzijds	in	de	

vorm	van	de	bijbehorende	kennis	en	expertise	op	

het	gebied	van	aanleg	en	operaties,	het	scheppen	

van	open	en	transparante	markten	(TTF)	en	het	

realiseren	van	internationale	verbindingen	met	de	

Europese	collega	TSO’s.	Daarbij	wordt	veel	aandacht	

gegeven	aan	onafhankelijke	en	goed	georganiseerde	

governance	om	de	internationale	gasstromen	zo	

veilig,	betrouwbaar	en	efficiënt	mogelijk	door	te	

geleiden.	Het	geheel	van	deze	activiteiten,	ook	wel	

met	gasrotonde	aangeduid,	is	van	groot	belang	voor	

de	Nederlandse	en	Noordwest-Europese	energie-	

en	warmtehuishouding	en	verdient	daarom	onze	

actieve	aandacht.

Gedurende	2015	hebben	wij	9	maal	vergaderd,	

waarvan	3	maal	in	de	vorm	van	een	telefonische	

conferentie.	De	meeste	vergaderingen	vonden	

plaats	op	het	hoofdkantoor	in	Groningen,	maar	er	is	

ook	vergaderd	in	Bremen,	vlakbij	een,	door	ons	ook	

bezocht,	belangrijk	knooppunt	van	internationale	

gastransportleidingen	van	Gasunie	Deutschland.	

Alle	commissarissen	waren	steeds	aanwezig.

Toezicht 

Wij	houden	toezicht	via	regelmatige	intensieve	

vergaderingen	met	het	bestuur	van	Gasunie,	

zowel	plenair	als	via	de	beide	commissies.	Het	

bestuur	bestaat	in	dit	verband	uit	het	executive	

committee,	zijnde	de	beide	leden	van	de	RvB	

samen	met	de	Algemeen	Directeuren	van	de	

Nederlandse	(GTS)	en	Duitse	(Gasunie	Deutschland)	

gereguleerde	activiteiten,	de	Algemeen	Directeur	

van	Deelnemingen	&	Business	Development,	

de	Directeur	Juridische	Zaken,	Regulering	&	

Communicatie	en	de	Directeur	Personeel	&	

Organisatie.	Deze	groep	bestuurt	onder	leiding	

van	de	RvB	de	facto	de	onderneming	en	is	voor	

ons	dus	de	relevante	groep	om	mee	te	overleggen.	

Op	deze	wijze	hebben	wij	niet	alleen	rechtstreeks	

toegang	tot	de	statutaire	directie,	op	wie	wij	

formeel	toezicht	houden,	maar	ook	tot	degenen	

die	operationeel	verantwoordelijk	zijn	voor	de	

belangrijkste	werkgebieden	van	Gasunie.	Waar	

nuttig	en	nodig	nodigen	we	ook	andere	managers	

uit	om	presentaties	voor	ons	te	houden	of	ons	

anderszins	te	informeren	over	uiteenlopende	

onderwerpen.	Dit	geeft	niet	alleen	meer	inhoudelijk	

inzicht	in	de	behandelde	onderwerpen,	maar	

geeft	ons	ook	zicht	op	managementlagen	

onder	het	executive	committee.	Omdat	we	

ook	een	beeld	willen	krijgen	van	de	kwaliteit	en	

opvolgingspotentie	van	de	organisatie,	hebben	

wij	in	2015	met	de	RvB	de	huidige	en	toekomstige	

leiders	van	Gasunie	op	hun	potentieel	besproken.	In	

2015	heeft	de	RvC	samen	met	de	RvB	ook	aandacht	

besteed	aan	de	voor	Gasunie	meest	geëigende	

aansturing	van	de	onderneming	en	de	daarbij	

passende	inrichting	van	het	bestuur.	Dit	nadenken,	

waarbij	ook	de	aandeelhouder	betrokken	is,	

zal	naar	verwachting	in	2016	uitmonden	in	een	

wijziging	van	de	governance.

Inhoud 

Gedurende	2015	zijn	veel	onderwerpen	de	revue	

gepasseerd.	Het	onderwerp	“veiligheid”	staat	altijd	

als	eerste	onderwerp	op	de	agenda	van	al	onze	

vergaderingen,	overigens	ook	van	de	vergaderingen	

van	de	RvB	en	het	executive	committee.	De	

veiligheid	van	onze	medewerkers,	klanten	en	

omwonenden	en	de	integriteit	van	onze	activa	

verdient	alle	aandacht.	De	behandeling	van	een	

aantal	vaste	onderwerpen	zoals	risk	management,	

financiële	resultaten,	fiscaliteit,	financiering,	

regulering,	business	plan,	automatisering	en	

de	beveiligingsaspecten	daarvan,	remuneratie,	

governance	wordt	voorbereid	via	één	van	beide	

commissies.	Zodoende	hoeven	we	in	de	voltallige	

vergadering	alleen	nog	in	te	gaan	op	mogelijke	

aanvullende	vragen	en	kunnen	we	de	gevraagde	

besluiten	nemen.	Zoals	hiervoor	al	aangegeven,	

zullen	we	deze	werkwijze	nog	verder	aanscherpen	

om	meer	tijd	te	creëren	voor	de	inhoudelijke	zaken	

die	van	belang	zijn	voor	de	rol	en	positie	van	Gasunie	

in	het	steeds	bredere	energiedebat.

Strategie 

Naast	deze	operationele	zaken	hebben	we	

aandacht	gegeven	aan	de	strategie	van	de	

vennootschap	en	de	afstemming	daarvan	met	het	

Ministerie	van	Financiën	als	directe	aandeelhouder	

en	het	Ministerie	van	Economische	Zaken	als	

beleidsministerie	op	het	gebied	van	energie.	

De	strategie	houdt	nauw	verband	met	de	

publieke	taak	die	Gasunie	vervult,	namelijk	veilig,	

betrouwbaar	en	efficiënt	transport	van	gas	voor	

haar	klanten.	Voor	wat	betreft	transport	voor	

Nederlandse	afnemers	wordt	de	publieke	taak	

uitgevoerd	door	GTS.	Echter,	Gasunie’s	rol	is	breder	

in	de	zin	dat	zij	de	internationale	verbindingen	

met	Duitsland,	België	en	het	Verenigd	Koninkrijk	

(mede)	beheert.	Door	Gasunie	Deutschland	

wordt	een	omvangrijk	transportnet	beheerd	

in	Noordwest-Duitsland,	met	verbindingen	

met	het	transportnet	van	Denemarken	en	met	

de	belangrijke	aanvoerlijnen	vanuit	Rusland	

(Nord	Stream)	en	(indirect)	Noorwegen.	Op	

deze	wijze	wordt	veilige,	betrouwbare	en	

betaalbare	diversificatie	van	gastoevoer	naar	

Noordwest-Europa	mogelijk	gemaakt.	Ook	dit	

is	in	het	belang	van	de	Nederlandse	energie-	en	

warmtehuishouding.

Naast	deze	taken	heeft	Gasunie	een	aantal	

ondersteunende	activiteiten,	die	zijn	gericht	op	het	

versterken	van	de	betrouwbaarheid	en	de	efficiency	

van	de	gaslevering	en	op	het	faciliteren	van	een	

liquide	gasmarkt	ten	behoeve	van	een	transparante	

prijsvorming	voor	alle	betrokken	partijen.	

Leveringszekerheid 

Gasunie	ziet	het	als	onderdeel	van	haar	publieke	

taak	om	te	streven	naar	waardebehoud	van	

haar	materiële	en	immateriële	activa.	Dit	houdt	

een	actieve	rol	in	met	betrekking	tot	nationale	

en	internationale	besluitvorming	over	de	

energievoorziening	van	Noordwest-Europa,	

het	kerngebied	waar	Gasunie	actief	is.	Immers,	

een	actieve	beïnvloeding	van	de	routing	van	

Governance
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kort-cyclische	mijlpaalrapportages.	Enkele	leden	uit	

onze	raad	hebben	hier,	samen	met	het	bestuur,	het	

ICT-	en	het	projectmanagement	over	gesproken,	

waarbij	vooral	een	inschatting	is	gemaakt	van	de	

beheersstructuur.	Deze	wordt	nog	gecompliceerd	

doordat	de	leveranciers	op	twee	verschillende,	

geografisch	ver	van	elkaar	verwijderde	plaatsen	in	

de	wereld	aan	de	gezamenlijke	oplossing	werken.	

Gasuniemedewerkers	en	consultants	stellen	zich	

met	grote	regelmaat	via	video-vergaderingen	maar	

ook	ter	plaatse	op	de	hoogte.	De	voortgang	wordt	

aan	ons	gerapporteerd	en	deze	is	tot	nu	toe	in	

overeenstemming	met	het	plan.

Informatiebeveiliging 

Verwant	hieraan	is	een	sessie	waarbij	leden	

van	de	Auditcommissie	en	de	voorzitter	van	

de	raad	met	het	bestuur,	het	management	en	

ICT-security	medewerkers	met	een	externe	partij	

hebben	gesproken	over	cyber	security.	Gasunie	

is	de	beheerder	van	top	vitale	infrastructuur,	

heeft	toegang	tot	de	best	aangesloten	bronnen	

in	Nederland	op	dit	gebied	en	heeft	zich	ook	

conform	de	bijbehorende	impliciete	standaard	

georganiseerd.	Het	gesprek	bevestigde	de	aanpak,	

maar	ook	de	snelheid	van	ontwikkeling	op	dit	

gebied	en	de	voortdurend	geboden	waakzaamheid.

Auditcommissie 

De	Auditcommissie	ondersteunt	de	RvC	met	

het	toezicht	op	de	RvB	ten	aanzien	van,	onder	

meer,	de	opzet	en	werking	van	de	interne	

risicobeheersings-	en	controlesystemen,	het	

financiële	verslagleggingsproces	en	de	instelling	

en	handhaving	van	daarbij	horende	interne	

procedures,	de	financiering	van	de	vennootschap	en	

de	relatie	met	de	in-	en	externe	accountants.

De	Auditcommissie	heeft	in	2015	vijf	keer	vergaderd,	

waarvan	één	maal	in	de	vorm	van	een	telefonische	

conferentie.	Naast	de	leden	van	de	commissie	

waren	de	CFO,	de	operational	auditor	en	de	externe	

accountant	steeds	aanwezig,	evenals	senior	

stafleden	van	de	concernafdeling	Financiën.	

Op	de	agenda	stonden	reguliere	onderwerpen	

als	de	periodieke	interne	en	externe	financiële	

rapportages,	het	business	plan	(waaronder	

efficiencydoelen),	de	fiscaliteit,	de	financiering,	de	

periodieke	verslagen	van	de	operational	auditor	en	

de	vaststelling	van	zijn	werkplan,	het	controleplan	

van	de	externe	accountant,	de	management	

letter	en	het	accountsverslag,	het	Document	of	

Representation	van	het	bestuur,	de	risicomatrix	

en	de	beheersing	van	de	belangrijkste	risico’s,	de	

ontwikkelingen	in	de	informatietechnologie	en	de	

organisatie	en	effectiviteit	van	de	beveiliging	met	

het	oog	op	een	veilig	en	betrouwbaar	gastransport/

stakeholders,	zoals	de	aandeelhouders	in	de	

vorm	van	de	Nederlandse	samenleving,	worden	

beschermd.	De	organisatie	zal	flexibeler	en	

wendbaarder	moeten	worden.	Ook	medewerkers	

zullen	zich	continu	moeten	blijven	ontwikkelen.	

Duurzame	inzetbaarheid	wordt	gestimuleerd	met	

opleiding	en	competentie-ontwikkeling.	Er	is	in	

2015	een	intensieve	discussie	gevoerd	tussen	het	

bedrijf,	de	ondernemingsraad	en	de	betrokken	

werknemersorganisaties	over	een	verstandig	

en	duurzaam	HR-	en	arbeidsvoorwaardenbeleid	

voor	de	komende	5	tot	7	jaar,	met	inbegrip	van	

marktconforme	voorwaarden.	Dit	heeft	geleid	

tot	een	unieke	samenwerking	waarbij	de	drie	

partijen	gezamenlijk	een	pakket	maatregelen	aan	

de	medewerkers	hebben	voorgelegd.	Dit	pakket	

is	een	eerste	stap	in	een	proces,	waarbij	materiële	

arbeidsvoorwaarden	worden	“geruild”	tegen	

opleiding	en	ontwikkeling.	De	financiële	bijdragen	

in	dit	pakket	komen	van	zowel	de	medewerkers	

als	van	de	werkgever.	Wij	zijn	erg	blij	met	de	

bereikte	resultaten	tot	nu	toe	en	onder	de	indruk	

van	de	innovatie	en	bereidheid	tot	out-of-the-box	

denken	van	alle	betrokkenen.	Wij	hebben	hen	

hier	ook	mee	gecomplimenteerd.	Tegelijk	de	

opmerking	makend	dat	een	structurele	wijziging	

van	externe	omstandigheden	weer	tot	een	nieuwe	

dialoog	zou	moeten	leiden.	Hetgeen	overigens	

ook	besloten	ligt	in	het	nu	voorliggende	pakket,	

waarbij	de	partners	in	continue	dialoog	het	HR-	

en	arbeidsvoorwaardenbeleid	monitoren.	Wij	

blijven	dit	proces	op	de	voet	volgen,	waarbij	we	de	

belangen	van	alle	stakeholders	in	het	oog	houden.	

Nieuw transportbesturingssysteem 

Het	tweede	belangrijke	interne	aandachtspunt	

is	de	vervanging	van	het	besturingssysteem	van	

ons	gastransportnet.	Het	bestaande	systeem	

is	in	het	verleden	in	eigen	beheer	ontwikkeld	en	

gebouwd	en	heel	vaak	verbouwd	om	wijzigingen	

in	marktgedrag	en/of	regelgeving	mogelijk	te	

maken.	Nu	nadert	het	systeem	het	einde	van	de	

levensduur.	Gasunie	is	jaren	geleden	al	studies	

gestart	naar	mogelijke	vervangende	systemen	

die	in	de	markt	beschikbaar	zouden	moeten	zijn.	

Deze	systemen	waren	er	niet,	althans	niet	voor	

gas,	en	er	is	voor	een	soort	next	best	oplossing	

gekozen.	In	nauwe	samenwerking	met	een	

tweetal	software	leveranciers	wordt	een	bestaand	

besturingssysteem	voor	elektriciteit	omgebouwd	

naar	een	besturingssysteem	voor	gasinfrastructuur.	

Dit	is	een	omvangrijk	project	en	gegeven	de	

complexiteit	en	de	noodzakelijke	robuustheid	van	

de	oplossing,	volgen	wij	dit	van	nabij.	De	historie	

van	grote	ICT-projecten	en	de	overheid	is	niet	goed,	

dus	is	vanuit	Gasunie	samen	met	de	leveranciers	

een	stap-voor-stap	benadering	ontworpen	met	

het	mogelijk	maken	van	de	transitie	naar	meer	

duurzaam	energiegebruik.	Onderdeel	daarvan	is	

het	vergroenen	van	het	gas-	en	energietransport.	

Dat	kan	bijvoorbeeld	door	menging	van	aardgas	

met	zo	veel	mogelijk	gas	van	duurzame	oorsprong	

(meestal	gas	uit	biomassa)	en	door	deelname	in	

duurzame	energieprojecten.	Gasunie	ontplooit	

hiertoe	al	de	nodige	initiatieven,	die	op	termijn	

alleen	maar	meer	en	effectiever	zullen	worden.	

Wij	bespreken	dit	regelmatig	met	het	bestuur.	

Wij	hebben	ons	ook	laten	voorlichten	over	een	

portefeuille	van	investeringsprojecten,	gebaseerd	

op	innovatieve	ideeën	die	gericht	zijn	op	het	

faciliteren	van	de	productie	van	groen	gas.	Gasunie	

heeft	in	deze	projecten	de	rol	van	co-investeerder	

in	de	infrastructuur	om	op	deze	manier,	samen	

met	partners,	de	overgang	naar	een	duurzame	

energievoorziening	mogelijk	te	maken	met	

oplossingen	die	mede	gebruik	blijven	maken	van	

ons	netwerk.

Wij	zijn	van	mening	dat	het	infrastructuurbedrijf	

Gasunie	bij	uitstek	een	rol	toe	komt	bij	activiteiten	

die	innovatieve	initiatieven	op	het	gebied	van	de	

energietransitie	mede	mogelijk	maken.	Hierbij	

dienen	initiatieven	vooral	vanuit	de	markt	te	

komen.	De	praktijk	echter	heeft	ons	geleerd	

dat,	vaak,	partijen	pas	in	beweging	komen	als	

een	technologie	of	een	idee	zich	in	de	praktijk	

bewijst.	Gasunie	en	verwante	bedrijven	kunnen	

hier	een	stimulerende	en	faciliterende	rol	spelen.	

Op	deze	wijze	investeert	de	overheid	indirect	in	

een	meer	duurzame	samenleving	en	dat	lijkt	in	

overeenstemming	met	de	prioritering	die	ook	de	

politiek	zichzelf	in	de	klimaatdiscussie	heeft	gesteld.	

Als	RvC	proberen	we	met	discussie	en	uitdaging	

deze	ontwikkeling	te	stimuleren.

Nieuwe arbeidsvoorwaarden 

Met	betrekking	tot	de	interne	organisatie	van	

Gasunie	hebben	twee	belangrijke	zaken	onze	

aandacht	gevraagd.	De	eerste	is	de	onrust	die	in	

2014	ontstond	met	betrekking	tot	het	voorstel	

voor	een	nieuw	beloningsbeleid	en	de	tweede	

betrof	de	ontwikkeling	van	een	nieuw	transport-

besturingssysteem.	Ten	aanzien	van	het	eerste	

punt	was	voor	medewerkers	de	noodzaak	voor	

een	nieuw	beleid	onvoldoende	duidelijk,	wat	

heeft	geleid	tot	een	gebrek	aan	vertrouwen	in	

de	organisatie.	De	hiervoor	genoemde	externe	

ontwikkelingen	met	betrekking	tot	gas	hebben	een	

voorzienbare	drukkende	werking	op	de	baten	in	de	

toekomst.	Gerechtvaardigde	stakeholderbelangen	

vergen	van	het	bestuur	(en	van	het	toezicht)	dat	

over	een	dergelijke	ontwikkeling	tijdig	wordt	

nagedacht	en	dat	ook	tijdig	wordt	gereageerd.	Op	

deze	wijze	kunnen	ook	de	belangen	van	andere	

gasstromen	naar	of	via	Nederland	is	van	groot	

belang	voor	de	leveringszekerheid.	Zowel	voor	

Nederland	in	het	licht	van	de	“Groningendiscussie”,	

als	voor	de	leveringszekerheid	voor	onze	

buurlanden	waar	wij	de	verbindingen	mede	voor	

verzorgen,	en	dus	ook	voor	de	waarde	van	ons	

bedrijf.	Een	dergelijke	actieve	benadering	kan	ons	

inziens	bestaan	uit	het	intensief	samenwerken	

met	andere	infrastructuurbedrijven	in	Europa,	

als	ook	uit	het	meedenken	en	meepraten	over	

toekomstige	(Europese	)	wet-	en	regelgeving.	Het	

doel	is	gesprekspartner	te	zijn	en	de	uitkomst	van	

discussies	mede	te	bepalen.	Uiteraard	dienen	hier	

het	publiek	belang,	proportionaliteit,	risicoprofiel	

en	investering	tegen	elkaar	te	worden	afgewogen.	

Als	RvC	willen	we	hier	graag	actief	in	meedenken	

en	de	afwegingen	met	het	oog	op	de	ongestoorde	

uitvoering	van	de	publieke	taak	mede	vormgeven.

Vooruitzichten vraag naar gastransport

Het	Energierapport	heeft	bevestigd	dat,	gedurende	

een	lange	transitieperiode	naar	een	geheel	

duurzame	energievoorziening,	gas	als	flexibele	en	

relatief	schone	bron	van	energie	een	belangrijke	rol	

zal	houden.	De	Nederlandse	samenleving	worstelt	

met	de	vraag	hoe	op	een	veilige	manier	zo	goed	

en	zo	lang	mogelijk	gebruik	te	maken	van	de	nog	

omvangrijke	en	economisch	belangrijke	voorraad	

gas.	Het	productieniveau	van	het	Groningengas	is	

naar	aanleiding	van	de	aardbevingenproblematiek	

verlaagd.	Er	zijn	verschillende	mogelijkheden	om	

de	weggevallen	productie	op	te	vangen.	De	manier	

waarop	in	vervanging	zal	worden	voorzien,	kan	

belangrijke	gevolgen	hebben	voor	de	benutting	

van	de	capaciteit	van	het	door	Gasunie	beheerde	

netwerk.	Duidelijk	is	dat	voor	de	voorzienbare	

toekomst	het	totaal	van	de	bestaande	en	

toekomstige	energie-	en	warmtevraag	van	

Nederland	en	van	de	gecontracteerde	buitenlandse	

afnemers	van	het	Nederlandse	aardgas,	de	

productiecapaciteit	uit	eigen	bodem	onvoldoende	

is.	Ook	met	inbegrip	van	gas	uit	de	zogenaamde	

kleine	velden	en	energie	uit	alternatieve	duurzame	

bronnen.	Er	zal	gedurende	lange	tijd	nog	import	

van	gas	nodig	zijn	om	de	transitie	naar	een	

duurzame	energie-	en	warmtehuishouding	te	

faciliteren.	De	belangrijkste	bestaande,	maar	ook	

toekomstige	leveranciers	van	dit	gas	zijn	Rusland	

en	Noorwegen	alsmede	diverse	LNG-producenten.	

Om	de	verschillende	kwaliteiten	gas	op	de	

gebruikersapparatuur	af	te	stemmen,	bereidt	

Gasunie	in	nauwe	samenwerking	met	het	Ministerie	

van	Economische	Zaken	een	belangrijke	investering	

voor	in	de	uitbreiding	van	stikstofcapaciteit.	

Energietransitie 

Eén	van	de	strategische	pijlers	van	Gasunie	is	
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door	staatsdeelnemingen	en	dus	door	Gasunie	

toegepast.	Waar	mogelijk	zijn	de	principes	en	

best	practice-bepalingen	geïmplementeerd	in	

de	statuten	en	in	diverse	reglementen.	Omdat	

Gasunie	geen	beursgenoteerde	onderneming	

is,	zijn	principes	en	best	practice-bepalingen	die	

rechtstreeks	met	beursnotering	te	maken	hebben,	

niet	van	toepassing.

Wij	bevestigen	de	naleving	van	best	practice	

bepalingen	II.3.4	en	III.6.3	waarin	wordt	bepaald	

dat	transacties	met	tegenstrijdige	belangen	

uitgevoerd	door	de	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	

en	de	Raad	van	Commissarissen	in	het	jaarverslag	

moeten	worden	vermeld.	In	2015	hebben	dergelijke	

transacties	niet	plaatsgevonden.

Van	enkele	principes	en	best	practice-bepalingen	

die	wel	van	toepassing	zijn	op	onze	onderneming,	

wordt	afgeweken.	We	lichten	deze	afwijkingen	

in	navolging	van	de	Corporate	Governance-Code	

hierna	toe:

Raad van Bestuur 

II.2.12	Het	remuneratierapport	wordt	op	de	website	

van	de	vennootschap	geplaatst.

Verklaring	van	afwijking	van	deze	best	practice:

In	ons	jaarverslag	geven	we	op	transparante	

wijze	inzicht	in	het,	door	de	aandeelhouder	

goedgekeurde,	remuneratiebeleid	en	de	concrete	

invulling	die	daaraan	wordt	gegeven	door	de	Raad	

van	Commissarissen	in	het	boekjaar.	Dit	jaarverslag	

wordt	op	de	website	van	Gasunie	gepubliceerd.

Raad van Commissarissen 

III.5	Indien	de	Raad	van	Commissarissen	meer	dan	

vier	leden	omvat,	stelt	de	Raad	van	Commissarissen	

uit	zijn	midden	een	auditcommissie,	een	

remuneratiecommissie	en	een	selectie-	en	

benoemingscommissie	in.

Verklaring	van	afwijking	van	dit	principe:

Omdat	de	taken	nauw	verwant	zijn,	zijn	de	taken	

van	de	Remuneratiecommissie	en	de	Selectie-	en	

Benoemingscommissie	samengevoegd	in	een	

gecombineerde	commissie.

Beschikbaarheid documentatie 

Op	de	website	www.gasunie.nl	zijn	de	volgende	

documenten	beschikbaar:

Ü	 	het	reglement	voor	de	Raad	van	Bestuur;

Ü	 	het	reglement	voor	de	Raad	van	

Commissarissen;

Ü	 	de	klokkenluidersregeling;

Ü	 	de	gedragscode.

Gezien	het	karakter	van	de	onderneming	kent	

Gasunie	geen	specifiek	reglement	met	betrekking	

tot	voorwetenschap	en	bezit	van	en	transacties	

in	effecten.	Het	verbod	om	misbruik	te	maken	van	

voorkennis	is	opgenomen	in	de	gedragscode.

Corporate Governance 
Algemeen 

N.V.	Nederlandse	Gasunie	(Gasunie)	is	een	naamloze	

vennootschap	met	de	Nederlandse	Staat	als	enig	

aandeelhouder.	De	aandelen	worden	gehouden	

door	het	Ministerie	van	Financiën.	Voor	de	

onderneming	geldt	het	zogenoemde	gemitigeerde	

structuurregime.	De	governance	structuur	is	

gebaseerd	op	boek	2	van	het	Burgerlijk	Wetboek,	

de	Corporate	Governance	Code,	de	statuten	van	de	

vennootschap	en	diverse	interne	reglementen.	Ook	

de	Gaswet	bevat	diverse	bepalingen	die	van	invloed	

zijn	op	de	governance	van	Gasunie.

Raad van Bestuur en Executive Committee 

De	Raad	van	Bestuur	(ook	wel	‘bestuur’)	bestond	

in	2015	uit	twee	personen.	Het	bestuur	vergadert	

in	beginsel	één	keer	per	week.	Het	bestuur	is	

collectief	verantwoordelijk	voor	het	bestuur	van	de	

onderneming,	als	ook	voor	de	algemene	gang	van	

zaken	bij	de	verschillende	dochtermaatschappijen.	

De	meeste	vergaderingen	vinden	plaats	in	een	

breder	verband,	het	zogenoemde	executive	

committee.	Het	executive	committee	bestaat	

naast	de	Raad	van	Bestuur	uit	de	Algemeen	

Directeuren	van	de	Nederlandse	(GTS)	en	Duitse	

(Gasunie	Deutschland)	netbeheerders,	de	

Algemeen	Directeur	van	Deelnemingen	&	Business	

Development,	de	Directeur	Juridische	Zaken,	

Regulering	&	Communicatie	en	de	Directeur	

Personeel	&	Organisatie.

Raad van Commissarissen

Voor	de	samenstelling	van	de	Raad	van	

Commissarissen	(ook	wel	‘de	Raad’)	in	het	jaar	2015	

verwijzen	wij	naar	elders	in	het	jaarverslag.	

De	Raad	vergadert	minstens	vier	keer	per	jaar.	

De	Raad	treedt	op	als	werkgever	van	de	bestuurders	

van	Gasunie,	houdt	toezicht	op	het	bestuur	en	

staat	het	bestuur	met	raad	terzijde.	Op	basis	van	

de	Gaswet	en	statuten	worden	ook	belangrijke	

besluiten	van	Gasunie	Transport	Services	B.V.	

aan	de	Raad	van	Commissarissen	van	Gasunie	

ter	goedkeuring	voorgelegd.	De	Raad	kent	twee	

subcommissies:	de	Auditcommissie	(houdt	

toezicht	op	met	name	risicobeheersings-	en	

controlesystemen,	de	jaarlijkse	en	halfjaarlijkse	

financiële	verslaglegging,	de	financiering	van	de	

onderneming	en	pensioenen)	en	de	Beloning-,	

Selectie-	&	Benoemingscommissie.	Van	

commissievergaderingen	wordt	verslag	gedaan	

in	de	vergaderingen	van	de	gehele	Raad	op	basis	

waarvan	besluitvorming	plaatsvindt.

Naleving van de Nederlandse Corporate 

Governance Code 

De	Nederlandse	Corporate	Governance	Code	wordt	

ten	aanzien	van	het	arbeidsvoorwaardenbeleid	van	

de	RvB	en	de	terugvordering	van	variabele	beloning	

van	oud	bestuursleden	(zie	ook	pagina	118).		

Beloningsopbouw RvC  

De	beloning	die	de	commissarissen	ontvangen	

voor	het	uitoefenen	van	hun	functie(s)	staat	in	de	

onderstaande	tabel	weergegeven.	Deze	bedragen	

zijn	exclusief	reis-	en	onkostenvergoedingen.

De	over	2015	en	2014	uitbetaalde	beloning	staat	

vermeld	in	de	jaarrekening	op	pagina	116.

Vergaderingen met de Ondernemingsraad 

De	bij	Gasunie	bestaande	praktijk	van	het	bijwonen	

van	ten	minste	twee	vergaderingen	per	jaar	door	

leden	van	de	RvC	is	ook	in	2015	gevolgd.	In	de	loop	

van	2015	hebben	mevrouw	Jolanda	Poots-Bijl	( juni)	

en	de	heer	Rinse	de	Jong	(november)	ieder	een	

Overlegvergadering	bijgewoond.	

De	najaarsvergadering	werd	vooraf	gegaan	door	een	

zogenaamde	“achterban	lunch”,	waarbij	kon	worden	

aangeschoven	bij	de	lunch	van	de	medewerkers	

van	de	locatie	waar	de	Overlegvergadering	werd	

gehouden	en	direct	met	hen	kon	worden	gesproken.	

Woord van waardering 

De	raad	dankt	het	bestuur,	het	management	en	

de	medewerkers	voor	hun	betrokkenheid	en	inzet	

in	2015.	Door	hun	betrokkenheid	en	vakmanschap	

hebben	zij	de	veilige	en	ongestoorde	levering	van	

gas	aan	de	afnemers	van	Gasunie	gewaarborgd.	

16 maart 2016,

Raad van Commissarissen van N.V. Nederlandse 

Gasunie

Rinse	de	Jong,	voorzitter

Dirk	Jan	van	den	Berg,	vicevoorzitter

Martika	Jonk

Jolanda	Poots-Bijl

Willem	Schoeber

Jean	Vermeire

corporate	security.	De	Auditcommissie	heeft	ook	

vergaderd	over	de	waarderingsmodellen	en	heeft	

een	update	van	de	activiteiten	op	het	gebied	van	

fraude	awareness	gekregen.

In	verband	met	de	wettelijk	verplichte	roulatie	

van	de	externe	accountant	is	Gasunie	overgegaan	

van	EY	naar	PricewaterhouseCoopers	(PwC).	In	de	

vergadering	van	de	Auditcommissie	van	13	maart	

waren	beide	externe	accountants	aanwezig,	EY	

vanwege	de	behandeling	van	de	jaarstukken	over	

2014	en	PwC	vanwege	de	uitvoering	van	de	controle	

van	de	jaarrekening	van	Gasunie	met	ingang	van	

het	boekjaar	2015.	

De	voorzitter	van	de	Auditcommissie	spreekt	

van	tijd	tot	tijd	rechtstreeks	met	de	externe	

accountant,	meestal	in	aanwezigheid	van	de	

CFO	van	Gasunie.	De	discussies	en	bevindingen	

van	de	Auditcommissie	worden	gerapporteerd	

in	de	plenaire	vergaderingen	van	de	RvC.	De	

vergaderstukken	en	notulen	van	de	commissie	

worden	aan	alle	commissarissen	ter	beschikking	

gesteld.

Melding onder de klokkenluidersregeling 

In	vervolg	op	de	melding	in	2014	van	een	‘vermoeden	

van	een	misstand’,	betreffende	een	mogelijke	

onvolkomenheid	in	een	aanbestedingsprocedure	

door	een	werknemer	van	Gasunie	zijn	door	een	

advocatenkantoor	de	aanbestedingsprocessen	

bij	Gasunie	doorgelicht.	Dit	heeft	uitgemond	in	

enkele	concrete	aanbevelingen	om	de	processen	

te	verbeteren.	Deze	aanbevelingen	zijn	omgezet	

in	acties	die	in	2015	in	de	RvC	zijn	besproken	en	

inmiddels	zijn	uitgevoerd.		

Beloning-, Selectie- en Benoemingscommissie 

De	commissie	heeft	in	2015	drie	maal	vergaderd.	

Naast	reguliere	onderwerpen,	zoals	de	realisatie	van	

de	doelstellingen	ten	behoeve	van	de	vaststelling	

van	de	variabele	beloning	over	2014,	de	vaststelling	

van	nieuwe	collectieve	en	individuele	doelstellingen	

aan	de	hand	van	het	budget	over	2016,	het	

jaarverslag	over	2014	en	de	remuneratieparagraaf	

met	betrekking	tot	2015,	is	ook	gesproken	over	de	

aansturing	van	de	onderneming,	de	ontwikkelingen	
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 een	individueel	arbeidscontract.

De	criteria	voor	de	toekenning	van	de	variabele	

kortetermijnbeloning	zijn	gerelateerd	aan	de	

uitvoering	van	de	strategie.	Deze	strategie	is	

geaccordeerd	door	de	Raad	van	Commissarissen	en	

getoetst	aan	het	publieke	belang	van	Gasunie.	

Dit	komt	bijvoorbeeld	tot	uitdrukking	in	

uitdagende	kwantitatieve	doelstellingen	op	

het	gebied	van	veiligheid,	leveringszekerheid	en	

kostenefficiëntie.	

Deze	component	van	het	salaris	van	de	leden	

van	de	Raad	van	Bestuur	is	gemaximeerd	op	

15%	van	het	basisjaarsalaris.	Daarnaast	zal	een	

langetermijnbeloning	van	maximaal	5%	worden	

toegepast	(zie	hierna).	

De	15%	is	voor	2015	onder	te	verdelen	in:

Collectieve Gasunie-doelstellingen (10%): 

Veiligheid    

Ü	 	Total	Recordable	Frequency	Index	(TRFI	6	)

	 Volledige	realisatie	bij	TRFI	lager	dan	

	 4	Leidingbeschadigingen

Ü	 	Volledige	realisatie	bij	maximaal	

	 5	leidingbeschadigingen	 	 3%

Leveringszekerheid  

Ü	 	Betere	performance	op	het	gebied	van	

leveringszekerheid

Ü	 	Volledige	realisatie	bij	

	 0	transportonderbrekingen	 	 2%

Financiële resultaten   

Ü	 	Netto	operationele	kosten

Ü	 	Volledige	realisatie	indien	lager	dan	

	 €	353	miljoen

Ü	 	Return	On	Invested	Capital

Ü	 	Volledige	realisatie	indien	6,7%	of	hoger	 3 %

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Ü	 Reductie	van	de	CO
2
-footprint

	 	Volledige	realisatie	bij	CO
2
-reductie	van	

	 20	kton	of	meer	 	 	 2 %

Individuele doelstellingen (5%):

Ü	 Algemene	bijdrage	van	Bestuurder	aan	het		

	 resultaat	van	Gasunie	(vast	te	stellen	door	de		

	 Raad	van	Commissarissen)	 	 5 %

Variabel langetermijnbeloningselement 

(maximaal 5%)

Gasunie	kent	voor	haar	bestuurders	eveneens	

een	variabele	beloning,	gerelateerd	aan	

de	waardecreatie	op	langere	termijn.	Dit	

beloningselement	kent	twee	componenten.

De	eerste	component	is	de	Operational	Cost	Index	

De	doelen	voor	het	behalen	van	deze	

beloningselementen	worden	jaarlijks	vastgesteld.	

Zij	dienen	ambitieus	en	concreet	meetbaar	te	

zijn.	De	Raad	van	Commissarissen	heeft	de	

bevoegdheid	om,	binnen	de	hierna	aangegeven	

limieten,	de	variabele	bezoldiging	aan	te	passen	

wanneer	deze	tot	onbillijke	uitkomsten	leidt	

vanwege	buitengewone	omstandigheden	in	

de	prestatieperiode.	Een	voorbeeld	hiervan	

is	de	neerwaartse	bijstelling	van	de	variabele	

beloning	op	het	moment	dat	een	dodelijk	

ongeval	plaatsvond	en	dit	buiten	de	gehanteerde	

targetdefinitie	op	het	gebied	van	Veiligheid	viel.	

De	Raad	van	Commissarissen	heeft	eveneens	de	

bevoegdheid	de	variabele	beloning	die	is	toegekend	

op	basis	van	onjuiste	(financiële)	gegevens	terug	te	

vorderen	van	bestuurders.	

De	Raad	van	Commissarissen	heeft	zich	bij	

het	bepalen	van	de	prestatiecriteria,	zowel	

voor	de	korte	als	voor	de	lange	termijn,	laten	

leiden	door	de	strategische	doelstellingen	van	

Gasunie.	Voor	elke	pijler	van	de	strategie	zijn	een	

of	meer	prestatiecriteria	ontwikkeld.	De	drie	

strategische	pijlers	van	Gasunie	en	de	bijbehorende	

prestatiecriteria	zijn:

Ü	 	Het	optimaliseren	van	de	waarde	van	onze	

bestaande	assets:	financiële	doelstellingen.

Ü	 	Het	versterken	van	onze	leidende	positie	als	

grensoverschrijdende	gasinfrastructuuronder-

neming	in	Europa:	Economic	Value	Added.

Ü	 	Het	mogelijk	maken	van	de	transitie	naar	

duurzamer	energiegebruik:	Maatschappelijk	

Verantwoord	Ondernemen.

Bij	de	vaststelling	van	de	strategie	wordt	

nadrukkelijk	rekening	gehouden	met	de	

maatschappelijke	functie	van	de	activiteiten	van	

Gasunie	en	de	effecten	op	milieu	en	samenleving.	

Ook	daarvoor	zijn	prestatiecriteria	ontwikkeld,	te	

weten	Veiligheid	en	Leveringszekerheid.	

Gegeven	het	karakter	van	de	variabele	belonings-	

elementen	(ontbreken	van	optiepakketten	

en	verwante	beloningsmechanismen)	is	het	

uitvoeren	van	een	scenarioanalyse	als	bedoeld	in	

de	Corporate	Governance	Code	niet	aan	de	orde.

Variabel kortetermijnbeloningselement 

(maximaal 15%) 

Het	doel	van	de	variabele	kortetermijnbeloning	is	

om	de	realisatie	van	vooraf	afgesproken	uitdagende	

doelstellingen	op	een	aantal	operationele	en	

financiële	kerngebieden	te	belonen.	De	collectieve	

operationele	doelstellingen	gelden	voor	het	gehele	

personeel	van	Gasunie.	De	collectieve	financiële	

doelstellingen	gelden	voor	de	medewerkers	met	

Ü	 	De	structuur	van	de	bezoldiging	van	

bestuurders	wordt	vastgesteld	aan	de	hand	

van	de	marktvergelijking,	waarbij	aangesloten	

wordt	bij	de	beloningsverhoudingen	binnen	de	

onderneming,	zodat	er	een	logisch	doorlopende	

salarislijn	is	van	de	functies	in	de	Raad	van	

Bestuur	naar	de	functies	onder	de	Raad	van	

Bestuur.

Ü	 	De	variabele	beloning	geldt	afhankelijk	van	de	

realisatie	van	doelen	op	korte	en	lange	termijn	

en	op	operationeel	en	strategisch	gebied.

Beloningselementen 

De	remuneratie	bestaat	uit:

Ü	 	een	vast	gedeelte	(basisjaarsalaris);

Ü	 	een	variabel	gedeelte,	afhankelijk	van	het	

realiseren	van	zowel	korte-	als	langetermijn-

doelstellingen,	zoals	op	de	komende	bladzijden	

gespecificeerd;

Ü	 	een	werkgeversbijdrage	in	de	pensioenpremie;

Ü	 	overige	secundaire	arbeidsvoorwaarden.

Basisjaarsalaris 

De	Raad	van	Commissarissen	zal	op	verzoek	van	

de	aandeelhouder	bij	benoeming	van	bestuurders	

de	som	van	vast	en	variabel	jaarsalaris	limiteren	tot	

het	maximum	van	€	350.000	(niveau	2010).	

De	Raad	van	Commissarissen	bepaalt	de	jaarlijkse	

groei	van	het	salaris.	Indien	het	maximumsalaris	

is	bereikt,	wordt	verdere	groei	beperkt	tot	de	

structurele	verhogingspercentages	van	de	cao.	

Variabele beloningselementen 

De	variabele	beloningselementen	zijn	

gebaseerd	op	het	beloningsbeleid	dat	door	de	

aandeelhouder	is	goedgekeurd.	Met	ingang	van	

2014	hebben	we	het	maximum	van	de	variabele	

beloningselementen	verlaagd	van	35%	naar	

20%	van	het	basisjaarsalaris.	Deze	verlaging	

volgt	de	door	de	Nederlandse	Staat	ingezette	

beleidsrichting	om	variabele	beloningen	voor	

de	financiële	sector	te	beperken	en	in	lijn	

daarmee	ook	de	variabele	beloningen	bij	de	

staatsdeelnemingen	te	verlagen,	zoals	in	2013	

vastgesteld	in	de	Nota	Deelnemingenbeleid	

Rijksoverheid.	We	hebben	deze	verlaging	

gecompenseerd	door	het	basisjaarsalaris	over	

2014	te	verhogen	met	een	conversiefactor	van	

50%	van	de	nominale	verlaging	van	de	variabele	

beloning.	Vanaf	2015	wordt	een	compensatie	van	

40%	gehanteerd.	We	hebben	gekozen	voor	een	

gedeeltelijke	compensatie	omdat	onze	ervaring	

is	dat	niet	alle	gestelde	doelen	volledig	worden	

gerealiseerd.	Over	de	periode	2008	tot	en	met	2013	

bedroeg	de	gemiddelde	realisatie	namelijk	71%	voor	

de	leden	van	onze	Raad	van	Bestuur.

Remuneratiebeleid Raad van Bestuur 
Het	remuneratiebeleid	is	door	de	Algemene	

Vergadering	van	Aandeelhouders	vastgesteld,	op	

voordracht	van	de	Raad	van	Commissarissen	met	

inachtneming	van	het	advies	van	de	Beloning-,	

Selectie-	en	Benoemingscommissie.

Context voor remuneratiebeleid 

Gasunie	is	in	de	afgelopen	jaren	uitgegroeid	tot	

een	Europees	gasinfrastructuurbedrijf	met	veel	

internationale	klanten.	Gasunie	opereert	in	een	

integrerende	Europese	markt	en	is	niet	alleen	

actief	in	gereguleerde	markten,	maar	ontwikkelt	

ook	niet-gereguleerde	activiteiten	waarmee	het	

waarde	creëert	voor	haar	stakeholders.	De	waarde	

voor	de	Nederlandse	economie	wordt	vooral	

gecreëerd	door	de	totstandkoming	van	een	sterke	

‘hubfunctie’	in	een	liquide	markt,	de	doorvoer	van	

significante	gasstromen,	de	mogelijkheid	van	

handel	en	concurrentie	tussen	gasleveranciers	

voor	de	binnenlandse	gasmarkt	en	flexibiliteit	

(opslag).	Gasunie	is	daarmee	van	grote	waarde	

voor	de	Nederlandse	economie.	De	bestuurders	

van	het	bedrijf	dragen	derhalve	een	grote	

verantwoordelijkheid.

Doelstellingen en principes van het 

remuneratiebeleid 

Het	remuneratiebeleid	is	gericht	op	het	aantrekken,	

motiveren	en	vasthouden	van	bestuurders	met	

de	juiste	kwaliteit	en	ervaring,	zowel	uit	eigen	

kweek	als	bewezen	talent	uit	de	markt.	De	

beloning	reflecteert	de	verantwoordelijkheid	die	de	

bestuurders	dragen,	en	is	afgezet	tegen	geldende	

beloningsprincipes	in	de	markt,	zoals	hierna	wordt	

uitgelegd.	Dit	bestuurlijke	talent	is	noodzakelijk	

voor	het	realiseren	van	de	essentiële	doelstellingen	

van	de	strategie	van	Gasunie	in	de	hiervoor	

geschetste	context.	Bij	de	uitvoering	van	dit	beleid	

gelden	de	volgende	overwegingen:

Ü	 	Met	de	Staat	als	enig	aandeelhouder,	past	

Gasunie	in	beginsel	de	uitgangspunten	toe	

die	gelden	voor	het	beloningsbeleid	van	

staatsdeelnemingen.	Indien	dit	naar	de	

mening	van	de	Raad	van	Commissarissen	tot	

onacceptabele	risico’s	voor	de	onderneming	

leidt,	zal	de	Raad	van	Commissarissen	in	

overleg	treden	met	de	aandeelhouder.

Ü	 	Voor	het	remuneratiepakket	van	bestuurders	

hanteert	Gasunie	een	marktvergelijking	op	

basis	van	een	relevante	arbeidsmarktreferentie-

groep;	deze	groep	bestaat	uit	(semi-)	publieke,	

private	en	internationale	ondernemingen	(in	

een	gewogen	verhouding	van	50-25-25)	met	

activiteiten	die	overeenkomsten	vertonen	

met	die	van	Gasunie	(energie-,	distributie-,	

installatie-	en	bouwsector).

6 Voor een toelichting hierop verwijzen wij naar de Begrippenlijst in de bijlage
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voor	de	TSO’s,	die	de	verhouding	weergeeft	tussen	

de	operationele	kosten	en	de	bedrijfsmiddelen	ten	

behoeve	waarvan	deze	kosten	worden	gemaakt.	

De	tweede	component	is	de	EVA™.	Deze	prestatie	

wordt	berekend	over	een	periode	van	drie	jaar	

en	is	afhankelijk	van	de	ontwikkeling	van	de	EVA	

(EVA	=	(ROIC	–	WACC)	x	Invested	Capital)	voor	

de	niet-gereguleerde	activiteiten.	De	variabele	

beloning	bedraagt	bij	volledige	realisatie	van	deze	

componenten	respectievelijk	2,5%	en	2,5%	van	het	

basisjaarsalaris.

Met	ingang	van	2015	wordt	de	Asset	Utilization	

Rate	niet	langer	als	doelstelling	gebruikt.	Deze	

ratio	is	op	jaarbasis	beperkt	te	beïnvloeden	

vanwege	het	onvoorspelbare	effect	van	

kortetermijnboekingen	en	daarom	niet	bruikbaar	

om	prestaties	mee	te	meten.	Dat	neemt	niet	weg	

dat	de	bezettingsgraad	van	het	netwerk	belangrijk	

is.	De	door	het	bestuur	te	ondernemen	acties	die	

zijn	gericht	op	de	langetermijnbezetting	van	het	

netwerk	vormen	onderdeel	van	de	individuele	

doelstelling	‘Algemene	bijdrage	van	de	bestuurders	

aan	de	resultaten	van	Gasunie’.	Met	ingang	van	

2015	is	deze	algemene	bijdrage	verhoogd	van	3%	

naar	5%.

Procedure 

De	targets	voor	het	verkrijgen	van	de	variabele	

beloning	worden	aan	het	begin	van	het	

desbetreffende	jaar	afgesproken	tussen	de	Raad	

van	Commissarissen	en	de	leden	van	de	Raad	

van	Bestuur,	nadat	de	voorzitter	van	de	Raad	van	

Bestuur	een	voorstel	heeft	besproken	met	de	

Belonings-,	Selectie-	&	Benoemingscommissie.

In	het	volgende	jaar	vindt	het	onderzoek	naar	de	

realisatie	van	de	doelstellingen	plaats.	De	mate	van	

realisatie	van	de	targets	wordt	beoordeeld	door	

de	externe	accountant	en	er	wordt	een	assurance	

rapport	met	limited	assurance	gevraagd.	De	

realisatie	wordt	vervolgens	vastgesteld	door	de	

Raad	van	Commissarissen,	op	voordracht	van	de	

Beloning-,	Selectie-	&	Benoemingscommissie.

De	uitbetaling	van	de	variabele	beloning	geschiedt	

na	vaststelling	door	de	Aandeelhoudersvergade-

ring	van	de	jaarstukken	van	het	jaar	waarvoor	de	

doelen	zijn	gesteld.

Pensioen 

Op	de	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	is	de	

pensioenregeling	van	Gasunie	van	toepassing	zoals	

deze	ook	geldt	voor	andere	medewerkers.

Overige secundaire arbeidsvoorwaarden 

Benoemingsduur

Bij	benoeming	van	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	

geldt	een	benoemingsduur	van	vier	jaar,	met	

voor	de	heer	Fennema	een	mogelijkheid	tot	

verlenging	van	nogmaals	maximaal	vier	jaar,	

tenzij	bijzondere	omstandigheden	een	afwijkende	

onderling	af	te	spreken	termijn	rechtvaardigen,	

en	voor	de	heer	Oudejans	de	mogelijkheid	tot	

verlenging	met	telkens	vier	jaar.	De	bestuurders	

hebben	een	dienstverband	met	Gasunie	voor	

onbepaalde	tijd,	dat	eindigt	bij	het	bereiken	van	de	

AOW-gerechtigde	leeftijd.

Opzegtermijn

Voor	de	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	geldt	een	

opzegtermijn	van	de	arbeidsovereenkomst	van	drie	

maanden.	

Ontslagvergoeding

Voor	bestuurders	geldt,	behoudens	kennelijke	

onredelijkheid,	een	beperking	van	de	

ontslagvergoeding	conform	de	Corporate	

Governance	Code,	te	weten	maximaal	één	

basisjaarsalaris.

Change of control

Voor	bestuurders	geldt	een	‘change	of	

control-clausule’,	waarbij	in	geval	van	beëindiging	

van	het	dienstverband	naar	aanleiding	van	een	

fusie	of	overname	van	de	Vennootschap	door	

een	niet	tot	de	Vennootschap	behorende	partij,	

of	in	het	kader	van	een	aan	de	Raad	van	Bestuur	

opgelegde	wezenlijke	verandering	in	aard,	

aansturing	of	structuur	van	de	onderneming,	aan	

de	bestuurder	een	vergoeding	wordt	toegekend	

van	maximaal	één	basisjaarsalaris,	ongeacht	op	

wiens	initiatief	de	beëindiging	plaatsvindt.

Evenwichtige samenstelling

De	samenstelling	van	de	Raad	van	Bestuur	is	

met	twee	mannen	niet	in	overeenstemming	met	

de	evenwichtige	samenstelling	als	genoemd	in	

art.	2:166	BW,	welk	artikel	bepaalt	dat	bij	een	

evenwichtige	samenstelling	een	raad	van	bestuur	

tenminste	voor	30%	bestaat	uit	vrouwen.	Wanneer	

nieuwe	leden	benoemd	moeten	worden,	is	het	

streven	om	aan	deze	bepaling	te	voldoen.	Bij	de	

invulling	van	de	positie	Voorzitter	van	de	Raad	

van	Bestuur	heeft	de	match	tussen	kandidaten	

en	het	gewenste	profiel	desondanks	niet	tot	een	

evenwichtigere	samenstelling	geleid.

Dhr. J.J. 

Fennema

Dhr. I.M. 

Oudejans

Maximaal Gerealiseerd Gerealiseerd

1.  Collectieve Gasunie targets

1.a.   Veiligheid  

(TRFI: 3,7, Leidingbeschadigingen: 5)

3,00% 2,25% 2,25%

1.b.   Leveringszekerheid 

(Transportonderbrekingen: 3)

2,00% 1,00% 1,00%

1.c.   Financiële resultaten  

(NOK: € 348 mio, ROIC: 6,69%)

3,00% 1,97% 1,97%

1.d.   Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(CO
2 

reductie: 27,2 kton)

2,00% 2,00% 2,00%

Subtotaal 10,00% 7,22% 7,22%

2.  Individuele doelstellingen 5,00% 4,00% 4,00%

Subtotaal 5,00% 4,00% 4,00%

3.  Variabel langetermijn  beloningselement

3.a.   Operational Cost Index volledig 

gerealiseerd

2,50% 2,50% 2,50%

3.b.   Economic Value Added volledig 

gerealiseerd

2,50% 2,50% 2,50%

Subtotaal 5,00% 5,00% 5,00%

Totaal 20,00% 16,22% 16,22%

  Realisatiepercentage 80,10% 80,10%

Uitgekeerde  targetbeloning € 48.662 € 44.905

In euro’s Salaris 2015 Variabele beloning (m.b.t. prestaties 2015)

De heer J.J. Fennema 297.070 48.662

De heer I.M. Oudejans RA 274.132 44.905

Beloningspakket 2015

Op	basis	van	het	hiervoor	genoemde	beleid	heeft	de	

Raad	van	Commissarissen	voor	de	op	31	december	

2015	actieve	leden	van	de	Raad	van	Bestuur	

de	volgende	basisjaarsalarissen	en	variabele	

beloningen	toegekend:

Doelstellingen en realisatie variabele beloning 

met betrekking tot prestaties 2015

Voor	de	toekenning	van	de	overige	

remuneratiebestanddelen	in	2015	wordt	verwezen	

naar	punt	23	van	de	nadere	toelichting	in	de	

geconsolideerde	jaarrekening.
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Hoog

Impact

Laag

Laag Kans Hoog

Catastrofaal (5) 6

Ernstig (4) 4 1 3

Matig (3) 7    |    8 2    |    5

Klein (2)

Nihil (1)

Uitzonderlijk 

(1)

Onwaarschijnlijk 

(2)

Mogelijk 

(3)

Waarschijnlijk 

(4)

Vrijwel zeker 

(5)

Risicomanagement
Ondernemen	en	het	nemen	van	risico’s	gaan	samen.	

Dit	geldt	ook	voor	Gasunie.	

Wij	hebben	net	als	iedere	andere	onderneming,	te	

maken	met	veel	verschillende	interne	en	externe	

factoren	die	onze	bedrijfsvoering	in	positieve	

of	negatieve	zin	beïnvloeden.	Wij	hebben	een	

publieke	taak	en	dragen	met	het	verzorgen	van	

veilig	en	betrouwbaar	gastransport	bij	aan	de	

energievoorziening	in	Nederland	en	Duitsland	

en	een	groot	deel	van	Noordwest-Europa.	Wij	

streven	ernaar	leveringszekerheid	en	veiligheid	van	

mens	en	milieu	op	een	zo	hoog	mogelijk	niveau	te	

handhaven	en	daarnaast	ook	ontwikkelingen	als	

marktintegratie	en	energietransitie	te	bevorderen.	

Daarom	is	het	van	groot	belang	dat	wij	de	risico’s	

die	we	daarbij	lopen	zo	goed	mogelijk	in	beeld	

hebben	en	maatregelen	treffen	om	deze	risico’s	te	

beheersen.	Risicomanagement	speelt	op	ieder	niveau	

een	belangrijke	rol	bij	de	besluitvorming	binnen	

Gasunie.	Het	betreft	zowel	de	factoren	die	invloed	

hebben	op	de	haalbaarheid	van	onze	strategie	en	

doelstellingen,	als	factoren	die	invloed	hebben	op	de	

bedrijfsactiviteiten	binnen	onze	units	en	afdelingen.	

We	beschouwen	risicomanagement	als	een	

fundamenteel	onderdeel	van	onze	bedrijfsvoering	en	

identificeren	en	beheersen	daarmee	de	belangrijkste	

risico's.	Hiermee	kunnen	we	weloverwogen	keuzes	

maken	die	leiden	tot	een	grotere	kans	van	slagen	

van	onze	missie,	visie,	en	strategie,	binnen	een	voor	

ons	acceptabel	risicoprofiel	en	risicobereidheid.	

Daarnaast	speelt	risicomanagement	ook	een	

belangrijke	rol	bij	het	aantoonbaar	maken	van	in-	en	

externe	eisen	vanuit	wet-	en	regelgeving.	In	deze	rol	

is	risicomanagement	compliance	gedreven	waarmee	

zichtbaar	gemaakt	wordt	op	welke	wijze	Gasunie	

invulling	geeft	aan	deze	vereisten,	bijvoorbeeld	door	

het	houden	van	risk	assessments.

Risicomanagement in 2015

Op	basis	van	de	periodieke	evaluatie	naar	opzet	en	

werking	van	ons	risico	framework	hebben	we	ons	

risicomanagement	in	2015	vanuit	drie	invalshoeken	

nader	geanalyseerd:	

Ü	 	positionering	van	ons	corporate	

risicomanagement	

Ü	 	versterking	van	het	Gasunie-breed	

risicomanagement	bij	strategische	en/of	

complexe	projecten	in	gehele	organisatie

Ü	 	coördinatie	over	de	deelgebieden	van	ons	

operationeel	risicomanagement;.	

Met	de	Auditcommissie	hebben	we	de	voorlopige	

uitkomsten	van	deze	analyse	besproken.	Daarbij	is	

bevestigd	dat	de	basis	van	het	framework	voldoet	

en	dat	we	risicomanagement	nog	meer	zullen	

inzetten	ter	ondersteuning	van	de	strategische	

besluitvorming.	Hierdoor	kunnen	we	de	invloeden	

van	de	steeds	dynamischer	omgeving	goed	in	kaart	

houden.	

We	zullen	hier	in	2016	verder	invulling	aan	geven.

Risicoraamwerk: Beleid en beheersing

Risicomanagement	is	een	continu	proces	dat	

wordt	uitgevoerd	op	strategisch,	tactisch	en	

operationeel	niveau	en	biedt	zowel	stuurinformatie	

als	verantwoording	bij	besluitvorming.	De	

Raad	van	Bestuur	is	verantwoordelijk	voor	het	

risicomanagement	binnen	ons	bedrijf	en	wordt	

daarbij	ondersteund	door	de	afdeling	Corporate	Risk	

Management.

We	gebruiken	het	zogenaamde	”three	Lines	of	

Defense"	(LoD)-model,	waarbij	ons

business/lijnmanagement	primair	verantwoordelijk	

is	voor	de	inzet	van	risicomanagement	en	de	eerste	

lijn	vormt.	

De	tweede	lijn	wordt	gevormd	door	corporate	

afdelingen	waaronder	Risk	Management	en	

Control	met	als	taak	het	voorbereiden	van	beleid	

met	betrekking	tot	risicobeheersing	voor	de	Raad	

van	Bestuur	en	het	uitdagen	en	adviseren	van	

de	business.	De	derde	lijn	wordt	gevormd	door	

de	afdeling	Operational	Audit	die	operationele	

audits	uitvoert,	de	opzet	en	werking	van	het	Risk	

Framework	beoordeelt	en	hierover	rapporteert	aan	

de	voorzitter	van	de	Raad	van	Bestuur.

De	verantwoordingsrapportages	van	de	units	

aan	Raad	van	Bestuur	lopen	via	de	Document	of	

Representation	(DoR).	Met	de	DoR	geven	units	

formele	terugkoppeling	dat	aan	de	business	controls	

wordt	voldaan	volgens	de	interne	vereisten	voor	

management	control	en	de	gedragscode.

De	Raad	van	Commissarissen	en	de	Auditcommissie	

bespreken	als	onderdeel	van	het	Management	

Control	systeem	op	regelmatige	basis	met	(leden	

van)	de	Raad	van	Bestuur	naast	ontwikkelingen	op	

het	gebied	van	doelstellingen,	strategie	en	beleid	ook	

de	belangrijkste	risico's	van	de	onderneming	en	de	

uitkomsten	van	operational	audits.

Onze	medewerkers	handelen	vanuit	kernwaarden	en	

risicobewustzijn	en	vormen	in	die	zin	een	'Base	Line	

of	Defense'.

Risico-acceptatie

In	de	volgende	tabel	geven	we	onze	risicoacceptatie	

weer	volgens	de	COSO	Enterprise	Risk	Management	

indeling,	waarbij	de	risico's	in	vier	categorieën	zijn	

onderverdeeld:	strategic,	operational,	reporting/

finance	en	compliance/legal.	Op	corporate	niveau	en	

business	unit	niveau	worden	bij	ons	bedrijf	met	name	

de	strategische	risico’s	en	kansen	geïdentificeerd	en	

beheerst,	en	binnen	de	afdelingen	van	de	units	zijn	

dat	vooral	de	operationele	risico's.

Belangrijkste risico’s

Op	strategisch	niveau	vindt	de	corporate	

risico-analyse	plaats.	Dit	is	de	risico-analyse	die	

de	Raad	van	Bestuur	samen	met	de	(business-)

unit	managers	uitvoert,	geïntegreerd	met	de	

strategie-cyclus	en	business	planning	en	control	

cyclus.	

De	grafische	weergave	van	de	uitkomsten	van	

Risicocategorie (COSO ERM) Risicioacceptatie Toelichting

Strategic Laag Bij het nastreven van de strategische doelen wordt de 

balans gezocht tussen de gereguleerde TSO-functie 

(zeer lage risicoacceptatie) en de niet gereguleerde TSO 

activiteiten (hogere risicoacceptatie) waardoor de risico's 

die het behalen van de strategisch doelen bedreigen 

elkaar niet versterken, en wat gemiddeld tot een lage 

risicoacceptatie leidt.

Operational Zeer laag Risico's die de veiligheid van onze omgeving of 

medewerkers van Gasunie of contractors in gevaar 

brengen worden zoveel mogelijk vermeden, de 

risicoacceptatie is zeer laag. Ook de risico's die de 

continuïteit van een betrouwbare infrafactuur in gevaar 

brengen, worden tot een minimum beperkt.

Reporting / Finance Laag Gasunie is niet bereid risico's te lopen op materiële 

fouten in financiële systemen, modellen en business) 

rapportages. Gasunie is niet bereid risico's te lopen die 

toegang tot financiële markten beperken.

Compliance / Legal Nul Gasunie streeft ernaar om te voldoen aan alle van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving.

de	corporate	risico-analyse	is	weergegeven	

op	het	volgende	kleurenoverzicht.	De	risico’s	

hebben	wij	daarbij	afgezet	tegen	de	kans	op	het	

optreden	ervan	en	de	impact	na	het	uitvoeren	van	

beheersmaatregelen.	De	nummers	in	de	matrix	

verwijzen	naar	de	nummers	van	de	risico’s	welke	

staan	opgenomen	in	de	daaropvolgende	risicotabel.
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5. Reputatierisico

•  wHet risico dat de negatieve reputatie 

van fossiele brandstoffen de aandacht 

voor en de mening over de positieve 

bijdrage die gas en gasinfrastructuur 

kan leveren aan een duurzame 

energiemix negatief beïnvloedt.

  Gas positioneren als een integraal onderdeel van de energiemix 

om transitie mogelijk te maken naar meer duurzaam 

energieverbruik. Op korte termijn door het onmiddellijk 

kunnen terugdringen van CO
2
 bij elektriciteitsopwekking en 

transport. Voor de middellange termijn door gas in te zetten 

als ideaal medium voor energieopslag en flexibiliteit. 

  Continue aandacht voor transparant besluitvormingsproces 

ter onderbouwing gemaakte risico-afwegingen.

Operationele risico's   Beheersmaatregelen (selectie)  

6. Catastrofes

•  Het risico op rampen, zoals grote 

ongelukken maar ook terreur en cyber 

attacks

•  Periodieke beoordeling mede op basis van externe 

ontwikkelingen van het beleid inzake bedrijfscontinuïteit / 

crisismanagement. en houden van oefeningen.

•  Het risico op onveilige situaties 

voor medewerkers, leveranciers, 

omwonenden en ketenpartners.

•  Werken conform veiligheids- en kwaliteitsmanagementsys-

temen zoals NTA 8120 en NTA 8620 voor het voorkomen 

van afwijkingen, storingen en incidenten en in geval deze 

voorkomen voor het beheersen van de gevolgen daarvan.

•  Continu uitdragen (intern/extern) van het belang van 

veiligheid en de vier pijlers onder het veiligheidsbeleid: 

arbeidsveiligheid, externe veiligheid, procesveiligheid, 

technische veiligheid.

•  Continu aandacht voor cyber risico's met passende 

maatregelen.

7. Projectmanagement

•  Het risico op vertraging van planning 

en realisatie van infrastructurele 

en ICT-projecten als gevolg van 

steeds toenemende complexiteit en 

afhankelijkheden.

•  Het risico op vertraging van planning en 

realisatie van infrastructurele projecten: 

maatschappij en toezichthouders 

accepteren minder risico's.

•  Goed opgezette projectteams met robuust projectplan 

waarbij interne en externe toetsingsmomenten plaatsvinden. 

•  Actief stakeholdermanagement, bijvoorbeeld inzake 

vergunningsproces als onderdeel van Strategisch 

Omgevingsmanagement (SOM).

•  Organisatie hierop inrichten: regeldruk neemt toe en hiermee 

samenhangende bewijsvoering eveneens.

Risico’s wet- en regelgeving   Beheersmaatregelen (selectie)

8. Wet- en regelgeving

•  Niet voldoen aan externe wet- 

en regelgeving als gevolg van 

veranderingen in wet- en regelgeving 

en vergunningsvoorwaarden (zonering, 

milieueisen, geluidsemissie eisen) en de 

aanpassingen welke gemaakt moeten 

worden in bestaande infrastructuur. 

Bijvoorbeeld als gevolg van de wetgeving 

m.b.t. uitstoot van koolstofdioxide (CO
2
) 

en uitstoot van stikstofoxide (NO
x
).

  Maatschappij en toezichthouders 

accepteren minder risico’s.

•  Organisatie inrichten op de toenemende eisen vanuit wet- en 

regelgeving; integrale benadering (asset management).

•  Uitvoering en opvolging van risicoanalyses en audits (conform 

NTA 8120).

•  Kennisdeling door deelname aan normalisatiecommissies.

•  Niet voldoen aan Europese 

aanbestedingsregels waardoor de 

aanbesteding niet succesvol afgerond 

kan worden, geen definitieve gunning 

plaatsvindt, en vertraging optreedt. 

•  Tijdens projectvoorbereiding actief betrekken van inkoop/

juridische deskundigheid voor borging van het juist toepassen 

van de aanbestedingsregels.

Onderstaand	de	belangrijkste	risico's	uit	onze	corporate	risico-analyse:

Strategische /algemene risico's   Beheersmaatregelen (selectie)

1. Strategie

•  Strategie sluit niet (meer) aan bij gewijzigde 

externe omstandigheden

•  Nauwlettend externe ontwikkelingen volgen ten einde 

een goede strategische uitgangspositie te verkrijgen / te 

behouden.

•  Positie gas en Gasunie onderbelicht in 

(Noordwest-Europees) energiebeleid.

•  Gas positioneren als een essentieel element van de 

energiemix voor de middellange termijn en als middel 

om transitie mogelijk te maken naar duurzaam 

energieverbruik. 

•  Geopolitieke risico's

  Het risico dat geopolitieke conflicten 

de gasstromen in en naar Nederland en 

Duitsland negatief beïnvloeden.

•  Leveringszekerheid waarborgen door aansluiting 

op meerdere (soorten) bronnen en door middel van 

bestendige economische en politieke relaties.

2. Markt- en rendementsdoelstellingen

•  Beperkingen groei door marktontwikkelingen

  Het risico dat invloed van Gasunie afneemt 

als gevolg van vorming van enkele grote 

concurrerende TSO’s binnen EU.

•  Aangaan van samenwerkingsverbanden; onderscheiden 

van de concurrentie door het leveren van diensten en 

producten die aansluiten bij de behoefte van de markt 

(bijvoorbeeld PRISMA, EnergyStock, TTF).

•  Investeringen vanuit duurzaamheidsambities 

niet op korte termijn terug te verdienen Het 

risico dat opstart/aanloopkosten relatief 

hoog zijn en niet op korte termijn zijn terug te 

verdienen.

•  Specifiek organisatieonderdeel (Gasunie New Energy) 

opgezet dat zich focust op het faciliteren en stimuleren 

van nieuwe (duurzame) energieprojecten met een 

belangrijke rol voor gas, zelfstandig of door middel van 

partnerships.

•  Ontwikkelen nieuwe businessmodellen.

•  Veranderend verdienmodel

  Het risico dat door invloed van de markt de 

lange termijn contracten vervangen worden 

door korte termijn contracten, en hierdoor 

onzekerheden ontstaan over toekomstige 

inkomsten (fluctuaties) en daarmee over 

investeringen. 

•  Visie ontwikkelen op toekomstige capaciteitsvraag en 

tijdig aanpassen van bedrijfsmodel/verdienmodel.

•  Ontwikkeling van nieuwe diensten / inkomstenbronnen 

binnen business units (zoals EnergyStock, small scale 

LNG).

3. Regulering

•  Nadelige ontwikkelingen in het 

reguleringskader kunnen beperkt 

opgevangen worden in Nederland en 

Duitsland. 

  Wet- en regelgeving beperken ontwikkeling 

niet-gereguleerd domein.

  Het risico dat onvoldoende invloed 

uitgeoefend kan worden op de ontwikkeling 

van regulering binnen Europa. 

•  Dialoog met toezichthouders.

•  Intensivering activiteiten tussen Gasunie als TSO en 

ENTSOG (Europees netwerk van TSO’s).

4. Security of Supply

 • Lagere beschikbaarheid L-gas

  Het risico dat als gevolg van verdere beperking 

van de gasproductie uit het Groningerveld de 

beschikbaarheid van L-gas afneemt.

•  Bijdrage leveren aan transitie van L-gas naar H-gas in 

Duitsland. 

•  Investeren in extra stikstoffabriek om capaciteit van 

kwaliteitsconversie te vergroten.
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Financiële risico’s

Voor	een	beschrijving	van	de	belangrijkste	financiële	

risico’s,	financiële	posities,	waaraan	Gasunie	

onderhevig	is	en	de	genomen	beheersmaatregelen	

verwijzen	we	naar	punt	21	van	de	nadere	toelichting	

op	de	jaarrekening.

Daarnaast	maakt	het	management	bij	het	opstellen	

van	de	jaarrekening	schattingen	en	beoordelingen,	

die	de	gerapporteerde	bedragen	voor	activa	en	

passiva	op	balansdatum	en	het	resultaat	over	het	

boekjaar	beïnvloeden.	Oordelen	en	schattingen	

zijn	met	name	van	belang	bij	de	waardering	van	

vaste	activa,	voorziening	voor	opruimingskosten	en	

saneringen,	uitgestelde	belastingen,	pensioenen	

en	overige	kapitaalbelangen	en	bij	de	classificatie	

van	kapitaalsbelangen	in	het	kader	van	IFRS	10	

Consolidated	Financial	Statements	en	IFRS	11	

Joint	Arrangements.	Voor	een	nadere	toelichting	

verwijzen	naar	de	“toelichting	op	de	geconsolideerde	

financiële	overzichten”	in	de	jaarrekening	(pagina	75).

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging	is	voor	het	functioneren	van	

onze	bedrijfsprocessen	van	groot	belang.		

Alle	bedrijfsprocessen,	waaronder	ook	de	vitale,	

zijn	in	grote	mate	afhankelijk	van	ICT-systemen.	

Onze	informatiebeveiliging	heeft	als	primair	doel	

het	ondersteunen	van	alle	bedrijfsprocessen	zodat	

een	ongestoorde	dienstverlening	kan	plaatsvinden.	

Het	systeem	is	gebaseerd	op	ISO27001.	Conform	

deze	ISO-norm	implementeren	we	passende	

maatregelen	ten	aanzien	van	de	beschikbaarheid,	

integriteit	en	vertrouwelijkheid.	We	monitoren	de	

effectiviteit	en	passen	zo	nodig	verbeteringen	toe.	

Bij	het	opstellen	van	maatregelen	kijken	we	goed	

naar	de	samenhang	tussen	organisatie,	techniek	en	

mensen.	Uitgangspunt	hierbij	is	een	bedrijfsbrede	

visie	met	centrale	regie	en	decentrale	uitvoering.		

Dit	betreft	niet	alleen	preventie	(waaronder	

preventie	tegen	hacking),	maar	ook	het	opsporen	

van	beveiligingsissues,	en	het	adequaat	reageren	

daarop.	

We	geven	voortdurend	aandacht	aan	de	menselijke	

component.	Het	is	van	groot	belang	dat	iedere	

medewerker	bewust	gemaakt	wordt	van	de	

risico’s	op	het	gebied	van	informatiebeveiliging.	

We	betrekken	hierbij	collega’s	uit	verschillende	

afdelingen.	Hierdoor	wordt	niet	alleen	vanuit	

bestaande	regels	en	structuren	gedacht,	maar	staan	

we	ook	open	voor	innovatieve	denkwijzen	en	bieden	

we	ruimte	om	vraagstukken	en	inzichten	met	elkaar	

te	delen.	

In Control Statement

De	Raad	van	Bestuur	is	zich	ervan	bewust	dat	de	

beheerssystemen,	hoe	professioneel	deze	ook	zijn,	

geen	absolute	zekerheid	kunnen	bieden	dat	de	

ondernemingsdoelstellingen	worden	gerealiseerd,	

noch	dat	deze	systemen	onjuistheden	van	materieel	

belang,	verlies,	fraude	en	overtredingen	van	wetten	

en	regels	geheel	kunnen	voorkomen.

Ten	aanzien	van	financiële	verslaggevingsrisico's	

verklaart	de	Raad	van	Bestuur	dat	de	interne	

risicobeheersings-	en	controlesystemen	een	

redelijke	mate	van	zekerheid	geven	dat	de	financiële	

verslaggeving	geen	onjuistheden	van	materieel	

belang	bevat	en	dat	de	risicobeheersings-	en	

controlesystemen	in	het	verslagjaar	naar	behoren	

hebben	gewerkt.	De	verwachting	is	dan	ook	dat	de	

continuïteit	van	de	vennootschap	voor	de	komende	

twaalf	maanden	gewaarborgd	is.

Samenstelling Raad van Commissarissen

(Situatie	per	verslagdatum,	16	maart	2016)

Mr M.M. (Martika) Jonk 

(1959,	Nederlandse	nationaliteit)	

Datum eerste benoeming:	1	oktober	2013	

Eerste termijn loopt af in 2017

Voorzitter van Belonings- Selectie & Benoemingscommissie

Partner CMS Derks Star Busmann N.V.

Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis

Dr. Ir. W.J.A.H. (Willem) Schoeber 

(1948,	Nederlandse	en	Duitse	nationaliteit)

Datum eerste benoeming: 1	oktober	2013	

Eerste termijn loopt af in 2016

Lid van Auditcommissie

Bedrijfsadviseur "Dr. Willem Schoeber 

Unternehmensberatung"

Non-executive member of the board of directors, Neste 

Oil Oyj (sinds april 2015 genaamd Neste Oyj) (Helsinki, 

Finland)

Non-executive chairman of the board of directors EWE 

Turkey Holding AŞ (Istanbul, Turkije), tot 7 september 2015

Non-executive chairman of the board of directors Bursagaz 

AŞ (Bursa, Turkije), 

tot 28 augustus 2015

Non-executive chairman of the board of directors 

Kayserigaz AŞ (Kayseri, Turkije), 

tot 28 augustus 2015

Drs. D.J. (Dirk Jan) van den Berg 

(1953,	Nederlandse	nationaliteit)

Per 1 januari 2015:	Vicevoorzitter

Datum eerste benoeming: 1	oktober	2014	

Eerste termijn loopt af in 2019

Lid van Belonings- Selectie & Benoemingscommissie

Voorzitter College van Bestuur TU Delft tot 

1 september 2015

Voorzitter Raad van Bestuur Sanquin Bloedvoorziening 

(per 1 september 2015)

Onbezoldigd

Lid International Advisory Board PolyU Hong Kong

Lid International Visitor’s Program Advisory Board 

Ministerie van Buitenlandse zaken

Voorzitter Atlantische Commissie

Lid Commissie Europese Integratie van het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken, Adviesraad Internationale 

Vraagstukken

Lid International Advisory Board van het Moscow Institute 

of Physics and Technology

Voorzitter Foundation Board IHE

R. (Rinse) de Jong RA 

(1948,	Nederlandse	nationaliteit)	

Voorzitter

Datum eerste benoeming:	16	mei	2012	

Tweede termijn loopt af in 2018

Lid van Belonings- Selectie & Benoemingscommissie

Bestuurslid Stichting Aandelenbeheer BAM Groep

Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Wereldhave NV

Lid Raad van Commissarissen USG People NV

Lid Raad van Commissarissen Enexis Holding NV

Voorzitter Raad van Commissarissen Bakeplus Holding BV

Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Arnhem 

en omstreken

Lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool van 

Amsterdam (per 1 februari 2015)

Adviseur Raad van Toezicht van de Universiteit van 

Amsterdam (per 1 februari 2015)

Onbezoldigd

Lid Raad van Toezicht Stichting Toneelgroep Oostpool

Bestuurslid Stichting Toneelhuis Arnhem

Voorzitter Stichting Kunstcollectie Essent-Enexis

Drs. M.J. (Jolanda) Poots-Bijl RC 

(1969,	Nederlandse	nationaliteit)

Datum eerste benoeming:	1	september	2011	

Tweede termijn loopt af in 2017

Voorzitter van Auditcommissie

Lid van de Raad van Bestuur, CFO Ordina N.V. 

Lid bestuur Stichting ING Aandelen

Lid van de Raad van Commissarissen Blokker Holding B.V.

Ir. J.P.H.J. (Jean) Vermeire 

(1944,	Belgische	nationaliteit)	 	

Datum eerste benoeming:	1	oktober	2007	

Derde termijn loopt af in 2018

Lid van Auditcommissie

Consultant gas en LNG

Kerndocent bij EDI

Onbezoldigd

Ere-voorzitter van de Internationale Groepering van 

LNG-Invoerders (GIIGNL)
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Samenstelling Raad van Bestuur

Ir. J.J. (Han) Fennema 

(1964,	Nederlandse	nationaliteit)

Voorzitter van de Raad van Bestuur sinds 1 maart 2014

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

Ü	 	Business	units	(GTS,	Gasunie	Deutschland	en	

Participations	&	Business	Development)

Ü	 	Strategie

Ü	 	Veiligheid

Ü	 	Human	Resources	

Nevenfuncties:

Ü	 	Lid	van	de	Supervisory	Board	Energy	Delta	

Institute

Ü	 	Lid	van	de	Advisory	Board	Clingendael	

Internationaal	Energie	Programma

Ü	 	Lid	van	de	Shareholders’	Committee	Nord	Stream	

AG

Ü	 	Bestuurslid	Koninklijke	Vereniging	van	

Gasfabrikanten	in	Nederland	(KVGN)

I.M. (René) Oudejans RA 

(1961,	Nederlandse	nationaliteit)

CFO en lid van de Raad van Bestuur sinds 1 oktober 2012

Verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden:

Ü	 	Finance

Ü	 	Treasury

Ü	 	Operations

Ü	 	Projects

Ü	 	ICT

Ü	 	Juridische	Zaken

Nevenfunctie:

Ü	 	Bestuurslid	Pensioenfonds	N.V.	Nederlandse	

Gasunie	

Ü	 	Lid	van	de	Raad	van	Toezicht	Zorggroep	Alliade	

(per	1	juli	2015)

	

Bestuursverklaring

(in de zin van artikel 5:25c lid 2 sub c Wft)

De	Raad	van	Bestuur	verklaart	dat,	voor	zover	hen	bekend,

1.	 	de	jaarrekening	een	getrouw	beeld	geeft	van	de	activa,	de	passiva,	de	financiële	positie	en	het	resultaat	van	

de	vennootschap	en	de	gezamenlijke	in	de	consolidatie	opgenomen	ondernemingen;	en	dat

2.	 	het	jaarverslag	een	getrouw	beeld	geeft	omtrent	de	toestand	op	de	balansdatum,	de	gang	van	zaken	

gedurende	het	boekjaar	van	de	vennootschap	en	van	de	met	haar	verbonden	ondernemingen	waarvan	de	

gegevens	in	haar	jaarrekening	zijn	opgenomen	en	dat	in	het	jaarverslag	de	wezenlijke	risico’s	waarmee	de	

vennootschap	wordt	geconfronteerd,	zijn	beschreven.

J.J. Fennema, voorzitter

I.M. Oudejans

Groningen,	16	maart	2016
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