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Gasunie
De N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) is een van de 

grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Via ons 

netwerk stroomt jaarlijks ongeveer 125 miljard kubieke 

meter aardgas, bijna een kwart van het totale gasverbruik 

in Europa. We zijn het eerste Europese gastransport-

bedrijf met een grensoverschrijdend netwerk. Dit bestaat 

uit meer dan 15.000 kilometer pijpleidingen in Nederland 

en Duitsland, aansluitingen op (inter)nationale pijplei-

dingsystemen en honderden installaties, waaronder een 

LNG-installatie (peak shaver) alsmede ongeveer 1.300 

gasontvangstations. Diverse grote uitbreidingen zijn in 

aanbouw waarvan het merendeel in 2011 zal worden 

opgeleverd. 

We creëren waarde voor onze stakeholders door op een 

effi ciënte wijze betrouwbare, geïntegreerde gasinfra-

structuurdiensten te leveren.

 

Internationale competitieve omgeving 
Gasunie is een onafhankelijk gasinfrastructuurbedrijf 

dat diensten levert op basis van een open access busi-

ness model aan klanten die actief zijn in de Noordwest-

Europese gasmarkt. Diverse prominente spelers op het 

gebied van gastransport streven naar een belangrijke 

positie op het Europese continent. Gasunie concurreert 

met deze spelers. 

Onze strategische doelstellingen zijn erop gericht om 

de gasvoorziening en de liquiditeit van de gasmarkt in 

Noordwest-Europa te faciliteren en te bevorderen. We 

dienen het publiek belang in de landen waarin we actief 

zijn door het aanbieden van gastransport en gasinfra-

structuurdiensten op een effi ciënte, economisch verant-

woorde en bedrijfsmatige wijze. Onze doelstellingen en 

taakopvatting sluiten aan bij het overheidsbeleid om 

van Nederland de gasrotonde van Noordwest-Europa 

te maken. De verdere ontwikkeling van deze gasroton-

de kan een belangrijke bijdrage leveren aan Europees 

beleid op het gebied van voorzieningszekerheid. Daar-

van maakt ook de bevordering van grensoverschrijden-

de verbindingen deel uit. Een goede infrastructuur met 

voldoende alternatieve routes vergroot de voorzienings-

zekerheid en zorgt voor een betere marktwerking, waar-

door er stabiele prijsvorming kan ontstaan. 

De aardbeving in Japan in maart 2011 heeft de bevolking 

van dat land zwaar getroffen. Als gevolg van de aardbe-

ving ontstonden grote problemen rond een kerncentrale 

hetgeen de kwetsbaarheid toont van een te eenzijdige 

energiemix. Om deze reden zal Gasunie blijven inves-

teren in diversifi catie van aanvoerstromen van aardgas. 

In 2011 zal bezien moeten worden wat de gevolgen van 

de ramp in Japan gaan betekenen voor de wereldwijde 

handel in LNG.

Gasrotonde
De eigen productie in Europa neemt langzaam maar 

zeker af waardoor er steeds meer gas van buiten Europa 

moet worden aangevoerd. Het Gasunie-netwerk is uit-

stekend gepositioneerd om deze gasstromen te accom-

moderen en te transporteren. Ons netwerk in Nederland 

en Noord-Duitsland is toegankelijk voor marktpartijen 

en aangesloten op vele internationale gasstromen. Het 

is strategisch gelegen ten opzichte van aanbieders en af-

nemers van aardgas en vervult daarmee een spilfunctie 

in de verdere ontwikkeling van de gasrotonde. Door de 

strategische ligging van ons netwerk in Nederland en 

Duitsland ondersteunt Gasunie bovendien de afzet van 

Nederlands aardgas dat een bijzondere samenstelling 

heeft en dat aan de basis heeft gestaan van de Europese 

gasmarkt. Vanwege de globalisering van de gasmarkt is 

het noodzakelijk dat Europa blijft beschikken over een 

aantrekkelijke en sterke gasmarkt. Gasunie wil actief bij-

dragen aan de vorming van een geïntegreerde Europese 

gasmarkt. 

De voorzieningszekerheid in Nederland en Europa is ook 

gediend bij de verdere ontwikkeling van duurzame ener-

giebronnen in combinatie met een stabiele energiebron 

als aardgas. Wij streven naar een vooraanstaande positie 

in het faciliteren van de verdere vergroening van aardgas. 

Een schone taak voor aardgas
Aardgas maakt een wezenlijk onderdeel uit van de 

energiemix, nu en in de toekomst. Het is de schoonste 

fossiele brandstof en het is fl exibel inzetbaar waardoor 

de ontwikkeling van weersafhankelijke bronnen als 

wind- en zonne-energie mogelijk wordt. Er is boven-

dien nog veel aardgas beschikbaar en de productie van 

groen gas, afkomstig van biovergassing en biovergisting, 

groeit. In 2020 kan het aandeel groen gas in het Neder-

landse gasverbruik vijf procent zijn. Dat staat gelijk aan 

Spilfunctie in ontwikkeling gasrotonde
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het gasverbruik van meer dan een miljoen huishoudens. 

Om die reden heeft de overheid de inzet van groen gas 

als speerpunt in haar duurzaamheidsbeleid opgenomen. 

Aardgas is uitstekend gepositioneerd voor de toekomst 

waarin de uitstoot van schadelijke stoffen als CO
2
 aan-

zienlijk moet worden verminderd. Om de duurzaam-

heidsdoelstellingen haalbaar en betaalbaar te maken is 

de inzet van aardgas onmisbaar. 

Een toekomstscenario met gas betekent een relatief 

snelle en betaalbare verduurzaming. Door grotere 

effi ciëntie en een toenemende beschikbaarheid van groen 

gas, zonne- en windenergie verduurzaamt de gasrotonde 

steeds verder. Dit duurzame gasscenario betekent een in-

vestering in langetermijn-beleid om duurzame doelen 

echt waar te maken. 

Gas is en blijft de onmisbare partner voor andere duur-

zame energiebronnen. 

Ontwikkeling infrastructuur
Om gas uit diverse bronnen, zowel geïmporteerd 

aardgas als vloeibaar gas in de vorm van LNG, groen 

gas en onconventioneel gas in te kunnen passen, 

moet de gasinfrastructuur worden aangepast. Waar 

dat economisch verantwoord is zullen wij hiervoor 

in overleg met onze klanten investeringsplannen 

ontwikkelen. Vanwege hun kennis van en informatie 

over de gasmarkt zullen onafhankelijke infrastructuur-

bedrijven, zoals Gasunie, meer en meer als marktont-

wikkelaars gaan opereren. Zij zijn namelijk bij uitstek 

in staat om plannen voor de verdere ontwikkeling van 

de markt te maken. Zij zijn betrokken bij een breed scala 

aan taken op het gebied van infrastructuur, zoals de 

bedrijfsvoering rond open toegankelijke LNG-facilitei-

ten, opslag, menging van gaskwaliteiten, innovatieve 

diensten en het faciliteren van handelshubs. Daarbij 

houden ze rekening met de behoefte van de markt als 

geheel en de specifi eke functionaliteit van de infrastruc-

tuur in het bijzonder. 

Klanten
De wensen van onze klanten zijn onze voornaam-

ste drijfveer. Onze belangrijkste klanten zijn ‘shippers’ 

(bedrijven die transportdiensten bij ons contracteren) en 

direct op ons netwerk aangesloten industrieën en elektri-

citeitscentrales. We werken nauw samen met een aantal 

andere nationale en internationale netwerkbedrijven. 

Strategische doelstellingen
Wij willen onze klanten, en daarmee de samenleving, de 

best mogelijke diensten leveren. Veilig, betrouwbaar, ef-

fi ciënt en ononderbroken transport van aardgas is onze 

‘license to operate’. We zorgen er dag in dag uit voor dat 

onze installaties en leidingen optimaal functioneren. Dat 

doen we veilig en doelmatig, met een minimale belas-

ting voor mens, milieu en omgeving. Leveringszekerheid 

zien we als een van onze belangrijkste taken. 

Om die redenen staan de volgende strategische doelstel-

lingen bij ons centraal:

Eigen bestaande netwerk onderhouden en uitbreiden 

Veiligheid, betrouwbaarheid, effi ciency en duurzaamheid 

zijn speerpunten in ons beleid. We houden onze ‘license 

to operate’ hoog en dienen het publieke belang door een 

gedegen beheer en onderhoud van ons netwerk. Via ons 

netwerk bieden we onze klanten een aantrekkelijke, be-

trouwbare en concurrerende service. Als de markt erom 

vraagt, zullen we onze infrastructuur uitbreiden, mits dit 

op een economisch verantwoorde basis mogelijk is. 

 Gasstromen naar en binnen Noordwest-Europa aan-
trekken en faciliteren

Wij moeten op een economisch verantwoorde wijze aan 

de vraag van de markt naar infrastructuur tegemoetko-

men. Het grotendeels gereguleerde rendement moet vol-

doende zijn om op korte en langere termijn de kwaliteit 

van infrastructuur en diensten te waarborgen en het aan-

zienlijke benodigde kapitaal uit de internationale fi nan-

ciële markt aan te trekken. Uitgaande van de behoeften 

van onze klanten leveren we een actieve bijdrage aan ver-

binding van netwerken over grenzen heen en bieden we 

geïntegreerde gasinfrastructuurdiensten aan. Hiermee 

bevorderen we de ontwikkeling van de Noordwest-Europese 

gasrotonde waarin Nederland een spilfunctie vervult.

 Aanvullende diensten op het gebied van gasinfra-
structuur bieden

Door de ontwikkeling van aanvullende diensten kunnen 

we de gasmarkt aantrekkelijker maken en de markten 

waarop we actief zijn beter bedienen. Deze diensten zijn 

vooral gericht op het waarborgen van de toevoer, bevorde-

ren van marktwerking en duurzaamheid. 



- 9 - 

Jaarverslag 2010 - N.V. Nederlandse Gasunie

Organisatie
Het Nederlandse gedeelte van ons netwerk wordt 

geëxploiteerd door Gas Transport Services B.V. (GTS) 

en het Duitse gedeelte door Gasunie Deutschland Trans-

port Services GmbH (GUD). Als Transmission System 

Operators (TSO) zijn zij verantwoordelijk voor het dage-

lijkse beheer van het gasleidingnet. Samen inventariseren 

zij ook de toekomstige vraag naar transportcapaciteit bij 

klanten. Deze inventarisatie vormt de basis voor toekom-

stige investeringsplannen, met name waar het de geregu-

leerde delen van de infrastructuur betreft. 

Bouw en Beheer is binnen Gasunie verantwoordelijk 

voor het beheer en onderhoud van het gastransportnet, 

aanpassing van de bestaande infrastructuur en de bouw 

van nieuwe infrastructuur. Zij voert operationele taken 

uit ten behoeve van het gastransport en is verantwoorde-

lijk voor de projectmatige en technische voorbereiding, 

bouw en ingebruikneming van nieuwbouwprojecten, 

zoals de uitbreiding van het Nederlandse netwerk 

(Noord-Zuid Route), de aardgasbuffer in Zuidwending 

en de stikstofbuffer bij Heiligerlee. 

Deelnemingen & Ontwikkeling richt zich op zogenoem-

de non-TSO-activiteiten (niet behorend tot het geregu-

leerd netbeheer), zoals BBL, Gate terminal, Zuidwending 

en Nord Stream. Daarnaast is deze afdeling verantwoor-

delijk voor de strategieontwikkeling en -bewaking van 

Gasunie in het algemeen en het bevorderen van een 

duurzame bedrijfsvoering in het bijzonder.  

Onze aandeelhouder is de Nederlandse staat, vertegen-

woordigd door het Ministerie van Financiën. We zetten 

ons in om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van 

de aandeelhouder op het gebied van leveringszekerheid 

als publieke taak (zowel in Nederland als in Duitsland), 

rendement, waardecreatie en corporate governance. 

Ultimo 2010 waren er 1.746 Gasunie-medewerkers, 

verspreid over ruim 30 locaties in Nederland en Noord-

Duitsland en met vertegenwoordigingen in Den Haag, 

Brussel en Moskou. Het hoofdkantoor van Gasunie 

staat in Groningen, de Duitse hoofdzetel is gevestigd in 

Hannover. Daarnaast wordt via onze projecten werkge-

legenheid geboden aan enkele duizenden medewerkers 

van aannemers en onderaannemers in Nederland en 

Duitsland. 

Publiek belang 
Aardgas is van groot belang voor onze samenleving en 

economie. Onze gasinfrastructuur behoort tot de natio-

nale vitale infrastructuur en dat stelt speciale eisen aan 

ons als bedrijf met publieke taken, zoals: 

zorgen voor voldoende transportcapaciteit om de 

 veilige en ononderbroken levering van gas te

 garanderen;

bijdragen aan de voorzieningszekerheid voor de

 lange termijn door toegangspunten te ontwikkelen

 en gasstromen naar en via ons netwerk aan te 

 trekken (‘gasrotonde’);

bijdragen aan het Nederlandse beleid ten aanzien 

 van de productie en vermarkting van gas door 

 voldoende en tijdig transportcapaciteit aan te bieden;

de gasmarkt en liquiditeit te stimuleren;

rendementen op investeringen te realiseren die in 

 overeenstemming zijn met rendementen voor deze 

 sector in Europa;

ervoor te zorgen dat tariefniveaus en -structuren

 een adequate basis vormen voor het uitvoeren van de 

 hierboven genoemde taken.

Leveringszekerheid is een van onze belangrijkste taken. 

In 2010 konden alle direct op het Gasunie-netwerk aan-

gesloten bedrijven tijdig van gas worden voorzien. 

Signifi cante incidenten hebben zich niet voorgedaan. 

Ondanks de begrensde mogelijkheden ten aanzien van 

de capaciteit van de infrastructuur bleef de betrouwbaar-

heid van de gaslevering op een hoog niveau. Over het 

onderhoud aan het gastransportnet heeft zorgvuldige 

afstemming met de afnemers plaatsgevonden en de 

besturing van het transportsysteem heeft geresulteerd in 

de levering van de door de markt gevraagde gasstromen.

Het maatschappelijk belang van aardgas en daarmee 

van het landelijk gastransport werd in 2010 onder meer 

bevestigd door het optreden van GTS als piekleverancier. 

Pieklevering houdt in dat GTS wettelijk verplicht is om 

ervoor te zorgen dat de gaslevering aan kleinverbrui-

kers (huishoudens, instellingen en kleine industrieën) 

bij een gemiddelde effectieve etmaaltemperatuur van 

min 9 graden Celsius of lager gewaarborgd blijft. Daar-

voor moet GTS zelf volume en capaciteit contracteren. 

Op 1 december 2010 bedroeg de effectieve etmaaltempe-

ratuur min 10,9 graden Celsius. Op deze dag heeft GTS 

daarom de pieklevering verzorgd. Er is 0,82 miljoen m3 

(35,17 MJ/m3 , Groningen-gaskwaliteit) gas geleverd door 
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GTS in het kader van deze taak. De leveringszekerheid 

bleef mede daardoor ook in 2010 op een hoog peil.

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO)
In een afzonderlijk maatschappelijk jaarverslag (MVO) 

belichten we ons beleid en de resultaten op het gebied 

van ‘People, Planet, Profi t’. Jaarlijks worden in een trans-

parantiebenchmark, die in opdracht van het Ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie wordt 

uitgevoerd, de resultaten van 500 Nederlandse bedrij-

ven en instellingen op het gebied van MVO met elkaar 

vergeleken. In 2010 bereikten wij met een score van 

145 punten de 19e plaats, een fl inke stijging ten opzichte 

van de 45e plaats in 2009. 
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Belangrijkste ontwikkelingen in 2010

Beleid en regulering

In het verslagjaar stond de onzekerheid in Nederland en 

Duitsland rond de reguleringskaders en de daaruit voort-

vloeiende onduidelijkheid over de fi nanciële positie van 

Gasunie in het algemeen en de investeringsruimte in het 

bijzonder centraal.

In Nederland vernietigde het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven (CBb) op 29 juni de Methodebesluiten 

die door de toezichthouder (de Nederlandse Mede-

dingingsautoriteit – NMa) in december 2008 voor GTS 

zijn vastgesteld. Voor de periode vanaf januari 2006 

moet de NMa nu een nieuwe reguleringsmethode vast-

stellen. De uitkomsten daarvan zijn van groot belang 

voor de huidige en toekomstige positie van Gasunie en 

haar dochterondernemingen en voor de aandeelhouder 

van Gasunie en haar klanten.

Wanneer het nieuwe Methodebesluit de fi nanciële posi-

tie van Gasunie verzwakt, zullen geplande investeringen 

in de Nederlandse gasinfrastructuur in gevaar komen en 

daarmee ook de gasrotondestrategie-ambitie. De overheid 

heeft aangegeven het gasrotondebeleid onverminderd te 

willen voortzetten. Basisgedachte achter dit streven is 

de tijdige beschikbaarheid van gastransportcapaciteit, 

fl exibiliteit met betrekking tot de gasvoorziening, be-

taalbaarheid, duurzaamheid en diversifi catie. Dit moet 

bijdragen tot een goed functionerende gasmarkt en de in-

tegratie van de Noordwest-Europese markt. Uit het onder-

zoek dat een Brits onderzoeksbureau in opdracht van het 

toenmalige Ministerie van Economische Zaken heeft uit-

gevoerd naar de effecten van de gasrotonde voor Neder-

land, blijkt dat het gasrotondebeleid van de Nederlandse 

overheid in de komende tien jaar ruim 13.000 banen ople-

vert en dat het economisch voordeel voor Nederland ruim 

21 miljard euro bedraagt. Voor de versterking van de 

gasrotonde zijn volgens het onderzoeksbureau tussen 

nu en 2020 investeringen ter hoogte van bijna 8 miljard 

euro nodig. Daartoe behoren ook de investeringen in 

de gasinfrastructuur die Gasunie thans voorbereidt. Uit 

het onderzoek blijkt ook dat marktpartijen de mogelijk-

heden waarderen die mede als gevolg van de goede 

verbindingen tussen Nederland en de omliggende gas-

markten zijn ontstaan. In een brief van de minister van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die medio 

januari 2011 namens het kabinet aan de voorzitter van 

de Tweede Kamer is geschreven, is te lezen dat het over-

heidsbeleid erop is gericht de beschikbaarheid van vol-

doende gas op termijn te waarborgen door diversifi catie 

in de energievoorziening en gasaanvoer te bevorderen. 

Om ons land maximaal aantrekkelijk te maken als aan- 

en doorvoerland zet de minister in op het verder ver-

sterken van de interconnecties van Nederland met het 

buitenland. Het stimuleren van de totstandkoming van 

extra gasopslag in Nederland blijft één van de kernonder-

delen van de gasrotondestrategie. Gasunie ondersteunt 

de succesvolle realisatie van deze overheidsstrategie.

Ook in Duitsland blijven de ontwikkelingen op 

reguleringsgebied reden tot zorg geven. Hierover vinden 

gesprekken plaats met de Duitse toezichthouder, de 

Bundesnetzagentur, en het Duitse Ministerie van Econo-

mische Zaken (Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie-BMWi). Deze gesprekken hebben inmiddels 

een gedeeltelijk positief resultaat opgeleverd. Zo is de 

effi ciencykorting (x-factor) die wordt toegepast in de 

tariefstelling van Gasunie Deutschland (GUD) aangepast. 

In haar aanvankelijke beslissing ging de Bundesnetz-

agentur uit van een effi ciency voor GUD van ongeveer 

65%. Inmiddels heeft de toezichthouder laten weten dat 

GUD de maximale individuele doelmatigheidsfactor van 

100% zal bereiken hetgeen tot het robuuster worden van 

de cashfl ow van GUD zal leiden. De individuele doel-

matigheidsfactor wordt vastgesteld voor de regule-

ringsperiode  2010-2012. De verwachtingen ten aanzien 

van de tariefverhogingen in de volgende regulerings-

periode 2013-2017 als gevolg van wijzigingen in het 

reguleringskader (verbetering investeringsklimaat) zijn 

neerwaarts bijgesteld.

De koppeling van de Gasunie-netwerken in Nederland 

en Duitsland is van groot belang voor de ontwikke-

ling van een Noordwest-Europese gasmarkt. Hierdoor 

kunnen schaalvoordelen ontstaan en zijn we in staat nog 

beter tegemoet te komen aan de wensen van marktpartij-

en, onder meer wat betreft het wegnemen van belemme-

ringen in het grensoverschrijdende gastransportverkeer. 

Ook in 2010 hebben we ten aanzien daarvan enkele be-

langrijke nieuwe stappen gezet (zie hierna). 

Belangrijkste ontwikkelingen in 2010 en vooruitzichten 2011
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Overige ontwikkelingen

In januari werd het Global Gas Networks Initiative 

(GGNI) opgericht. Dit initiatief, waaraan ook Gasunie 

deelneemt, heeft tot doel Nederlandse kennis en erva-

ring op het gebied van aardgas wereldwijd in te zetten 

en zo Nederland als gasland te promoten. Het Ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft 

zich achter dit initiatief geschaard.

Vanaf februari is Gasunie zowel een transport- als een 

mijnbouwonderneming. Per die datum is Gasunie namelijk 

door de overheid aangewezen als operator voor het aan-

leggen van cavernes en de bouw en bedrijfsvoering van 

de bijbehorende gasinstallatie. Wij hebben deze vergun-

ning nodig om onze werkzaamheden ten behoeve van 

de aardgasbuffer in Zuidwending conform wet- en regel-

geving te kunnen uitvoeren.

Op 1 april werden bij Gasunie in Nederland en Duitsland 

nieuwe ondernemingsraden geïnstalleerd. 

In juni traden we toe tot het consortium dat de aanleg van 

de Nordeuropäische Erdgas-Leitung (NEL) voorbereidt. 

Via de NEL-pijpleiding worden de Nord Stream-gaslei-

dingen aangesloten op ons systeem in Noord-Duitsland. 

De leiding wordt over een lengte van 440 kilometer 

aangelegd tussen Lubmin bij Greifswald en Rehden in 

Nedersaksen.

Eind juni publiceerden we samen met Energiebeheer 

Nederland (EBN) de resultaten van een onderzoek naar 

de mogelijkheden en knelpunten van CO
2
-opslag in 

Nederland. Wij hebben hierin specifi ek de transport- 

en opslagaspecten onderzocht. Het onderzoek vond 

plaats in opdracht van het toenmalige Ministerie van 

Economische Zaken.

Op het gebied van leidingaanleg werd in juli een record 

gehaald bij het Ketelmeer. De leiding van circa 2.750 

meter lengte werd namelijk in één keer via een horizon-

tale boring onder het Ketelmeer doorgetrokken van Fle-

voland naar de Noordoostpolder.

In het verslagjaar nam het aantal grensoverschrijdende 

diensten van Gasunie toe. Zo werd in mei Link4Hubs 

aangeboden die is ontwikkeld door de TSO’s van Gas-

unie (Gas Transport Services B.V. en Gasunie Deutschland 

Transport Services GmbH), samen met de Deense gas-

netbeheerder Energinet.dk. Deze nieuwe dienst opent 

nieuwe mogelijkheden voor klanten om grensoverschrij-

dende handel te bedrijven in Noordwest-Europa. Ship-

pers kunnen hun portfolio in de drie netten aan elkaar 

koppelen waardoor het uitwisselen van gas tussen de han-

delspunten in de netten gemakkelijker wordt. Per 1 juli 

bieden we grensoverschrijdende diensten in onze netten 

aan via een internationaal verkooploket: Gasunie Trans-

port Services. Tevens introduceerden we per die datum 

een aantal nieuwe grensoverschrijdende diensten, onder 

meer een ‘Back up Service for Interruptible Capacity’.

In augustus kon er voor het eerst groen gas in het lande-

lijke gastransportnetwerk van Gasunie stromen. Groen 

gas is biogas dat is opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Op 

5 augustus draaiden we de toevoerkraan bij de biover-

gistingsinstallatie van Rova en HVC in Zwolle open, 

waardoor groen gas in het landelijke aardgastrans-

portnet kan worden ingevoed. Dit markeert een nieuw 

hoofdstuk voor aardgas, dat de bodem onder een duur-

zame energievoorziening in Nederland vormt en dat 

zelf ook vergroent. Naar verwachting kan het aandeel 

groen gas in 2020 oplopen tot 5 procent van het totale 

aardgasverbruik. Dat brengt de duurzaamheidsdoelstel-

lingen van de overheid signifi cant dichterbij. Op langere 

termijn kan groen gas een nog grotere rol gaan spelen, 

via vergassingstechnologie, waarmee effi ciënt en op 

grote schaal biomassa in gas kan worden omgezet.

Op 1 september trad Paul van Gelder aan als CEO en 

voorzitter van de Raad van Bestuur van Gasunie als 

opvolger van Marcel Kramer. Hij was voorheen werk-

zaam als managing director bij TAQA Europa B.V. en 

TAQA Energy B.V.

Op 15 september werd de eerste steen gelegd van de 

luchtscheidingsinstallatie bij Zuidbroek. De stikstof uit 

deze installatie zal worden opgeslagen in een zoutcaverne 

bij Heiligerlee. Tussen de installatie en de opslagcaverne 

is in het verslagjaar een transportleiding van circa tien 

kilometer gelegd.

In september maakten we, samen met Vopak en Essent, 

bekend af te zien van de bouw van een LNG-terminal 

in de Eemshaven. Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat 

er onvoldoende basis is om te komen tot een positieve 

investeringsbeslissing. 

In het kader van de uitbreiding van het landelijk gas-
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transportnet (de Noord-Zuid Route) vonden in 2010 veel 

activiteiten plaats. 

Op 1 oktober werd in Wijngaarden gestart met de 

bouw van een compressorstation en op diverse plaatsen 

werden leidingen gelegd. Eveneens op 1 oktober werd 

de eerste fase van de Noord-Zuid Route voltooid. Ons 

netwerk is daardoor uitgebreid met circa 275 kilome-

ter pijpleiding en een compressorstation in Scheemda. 

De eerste fase is binnen planning en budget afgerond.

In oktober maakte Gasunie Deutschland investerings-

plannen bekend voor de aansluiting van ons Duitse 

netwerk op dat van Denemarken, op Nord Stream en 

in Oude Statenzijl op het Nederlandse deel van ons net. 

Ook zullen er additionele verbindingen komen naar 

ondergrondse bergingen. De defi nitieve investerings-

beslissing wordt naar verwachting medio 2011 genomen.

In december ging het Smart Energy Collective (SEC) 

van start. Hierin werken ruim twintig bedrijven in 

Nederland, waaronder Gasunie, samen aan de ontwikkeling 

van intelligente energieconcepten. Aardgas speelt als 

schoonste fossiele brandstof waarvan wereldwijd nog 

grote voorraden aanwezig zijn, als fl exibele back up voor 

weersafhankelijke bronnen als wind en zon én als drager 

van groen gas een onmisbare rol in de toekomstige ener-

giemix. Daarin neemt afstemming van vraag en aanbod 

door middel van intelligente (digitaal) gestuurde netwer-

ken (smart grids) een belangrijke plaats in. 

Vooruitzichten 2011
De vraag naar gas in Noordwest-Europa zal in de komen-

de jaren naar verwachting stijgen terwijl de productie 

in Europa en ook in Nederland afneemt. Vanwege de 

afnemende eigen productie in Europa zullen gasimpor-

ten uit grote gasvelden in Noorwegen en Rusland, en in 

toenemende mate ook uit het Midden-Oosten en Afrika, 

steeds belangrijker worden. Het succesvolle beleid 

om nieuwe gasstromen aan te trekken leidt tot een 

toename van het aanbod van nieuwe gassoorten op de 

Nederlandse gasmarkt. Dat is gunstig voor de marktwer-

king en de voorzieningszekerheid. Het leidt er echter ook 

toe dat de samenstelling van het gas in Nederland –net 

als in de rest van Europa- in de nabije toekomst meer kan 

gaan variëren. 

In Nederland zal de NMa in het voorjaar van 2011 een 

nieuw concept-Methodebesluit publiceren op grond 

waarvan de gastransporttarieven voor de komende jaren 

worden vastgesteld. Het defi nitieve besluit wordt per 

1 januari 2012 van kracht. Hoewel de NMa zelf heeft 

aangegeven rekening te zullen houden met noodzake-

lijke toekomstige investeringen, is de uitkomst van het 

nieuwe Methodebesluit ongewis. Een gevolg zou kunnen 

zijn dat het niet economisch verantwoord is om verdere 

uitbreidingen in het gastransportnet, die zijn gebaseerd 

op verzoeken van gebruikers, te realiseren. De kans bestaat 

dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 een her-

ijking van de tarieven tot nu toe zal plaatsvinden. De ge-

volgen van het nieuwe Methodebesluit zijn voor Gasunie 

nog niet te overzien. Zeker is wel dat ze de fi nanciële 

positie van Gasunie negatief kunnen beïnvloeden. Een 

eventuele reductie van de Gereguleerde Activa Waarde 

(GAW) als onderdeel van het nieuwe Methodebesluit 

brengt een reële kans op afwaardering met zich mee.

Niet alleen ontwikkelingen op het gebied van regule-

ring zijn voor Gasunie van belang. Ook nieuw overheids-

beleid, zowel in Nederland als in Duitsland en Europa, 

heeft invloed op de positie van Gasunie en de situatie 

waarin wij opereren. Naast nationale aanpassingen van 

wet- en regelgeving zullen zowel in Nederland als in 

Duitsland het ‘Derde Energiepakket’ en de ‘Verordening 

leveringszekerheid gas’ in nationale wetgeving moeten 

worden verankerd. 

Conform de afspraken die daarover met de toenmalige 

minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer zijn gemaakt, zullen we in 2011 beginnen 

met enkele aanvullende veiligheidsmaatregelen, onder 

meer op basis van het Besluit externe veiligheid buislei-

dingen (Bevb). De uitgaven daarvoor zullen enkele tien-

tallen miljoenen euro’s bedragen.

Projecten

Grote projecten als Gate LNG terminal, de gasopslagfaci-

liteit in Zuidwending, fase 2 van de uitbreiding van de 

Noord-Zuid Route en fase 1 van Nord Stream worden in 

2011 in bedrijf genomen. Verder zijn we bezig met de 

bouw van een stikstofbuffer bij Heiligerlee. Deze buffer 

stelt ons in staat om de conversie van hoogcalorisch gas 

naar gas van Groningen-kwaliteit te blijven verzekeren. 

Naast deze grote projecten zal in 2011 een groot aantal 

andere projecten worden gerealiseerd die voor onze klan-

ten van groot belang zijn. Zo zullen we onder meer een 

pijpleiding leggen voor de aansluiting van een nieuwe 

elektriciteitscentrale op ons netwerk. 
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Nieuw marktmodel

Op 1 april gaat het nieuwe marktmodel voor de groot-

handelsmarkt van start. Belangrijk onderdeel hiervan is 

de nieuwe werkwijze ten aanzien van balancering in het 

gastransportnet. GTS blijft hierin verantwoordelijk voor 

de integriteit van het landelijk gastransportnet, maar het 

nieuwe balanceringsregime stimuleert marktpartijen 

om gezamenlijk de balans in het gastransportnet te be-

waken. Alle partijen beschikken over up to date informatie 

over de onbalans in hun portfolio en het transportnet. 

Op grond daarvan kunnen zij hun eigen portfolio en dus 

het hele net beter in balans houden.
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Resultaten in het kort 

Financiële kerncijfers

Resultaten (geconsolideerde cijfers)

De waarderingsgrondslagen in de jaarrekening 2010 

hebben ten opzichte van 2009 geen materiële wijzigin-

gen ondergaan. 

Kerncijfers 2010

In miljoenen euro’s 2010 2009

Opbrengsten 1.523 1.669

Totale lasten -/- 797 -/- 1.369

Bedrijfsresultaat 726 300

Financiële baten en lasten -/- 132 -/- 139

Resultaat voor belastingen 594 161

De transportopbrengsten, als onderdeel van de totale op-

brengsten, zijn gedaald met 9% ten opzichte van 2009. 

Deze daling is voornamelijk het gevolg van tariefdalin-

gen in zowel Nederland als Duitsland.

De totale bedrijfslasten, exclusief fi nancieringsbaten en 

-lasten, bedragen per saldo 797 miljoen euro tegen 1.369 

miljoen euro in 2009. Deze daling betreft hoofdzakelijk 

de in 2009 verantwoorde bijzondere waardevermindering 

van materiële en fi nanciële vaste activa van 570 miljoen 

euro van het gastransportnetwerk in Duitsland.

Financiële ratio’s

Het rendement op het eigen vermogen (uitgedrukt in de 

verhouding tussen nettowinst en het eigen vermogen) be-

draagt op 31 december 2010: 8,6% (ultimo 2009: 2,3%). 

Het aandeel van het eigen vermogen in het balansto-

taal bedraagt per 31 december 2010: 47% (ultimo 2009: 

51%). De daling ten opzichte van 2009 komt in belang-

rijke mate voort uit de toename van externe fi nanciering 

voor de investeringen in nieuwbouwprojecten en de 

dividenduitkering van 294 miljoen euro ten laste van de 

algemene reserve.

Financiering

De operationele activiteiten hebben in 2010 per saldo 

geleid tot een positieve kasstroom van 961 miljoen euro. 

Aan investeringen en acquisities is in het jaar 1,2 miljard 

euro besteed. In totaal is in 2010 aan dividend over het 

boekjaar 2009 415,9 miljoen euro uitgekeerd.
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Per saldo is voor 726 miljoen euro aan fi nanciering toege-

voegd, waardoor per saldo de liquide middelen zijn 

toegenomen met 52 miljoen euro.

De benodigde externe fi nancieringsmiddelen in 2010 

bedragen 4,9 miljard euro tegen 4,1 miljard euro in 2009. 

In deze middelen is voorzien door 3,9 miljard euro aan 

langlopende leningen en voor 1,0 miljard euro aan kort-

lopende fi nancieringen.

Acquisities

Op 1 juli 2010 heeft Gasunie LNG Holding haar 40% 

belang in Gate terminal C.V. uitgebreid met 2,5% 

tot 42,5%. Hierdoor is het bijbehorende belang in 

Gate terminal B.V. ook verhoogd van 40% naar 42,5%. 
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Gasunie heeft in 2010 goede voortgang geboekt met het 

realiseren van haar strategie. Voorbeelden hiervan zijn 

de oplevering van de eerste fase van de uitbreiding van 

het gastransportnet in Nederland (de Noord-Zuid Route) 

de start van de bouw van de luchtscheidingsinstallatie 

bij Zuidbroek, de start van de bouw van de eerste fase 

van Nord Stream, de ontwikkeling van een nieuw balan-

ceringsregime en marktmodel en de deelname in NEL, 

de verbindingsleiding tussen het aanlandingspunt van 

Nord Stream in Duitsland en het Duitse Gasunie-netwerk.

De investeringsvoorstellen die uit vraag vanuit de markt 

voortvloeien worden onder andere getoetst aan econo-

mische haalbaarheid. Gezien de grote onduidelijkheid 

rond dat punt, zowel in Nederland als in Duitsland, is 

een aantal investeringsbeslissingen uitgesteld. Onder 

meer ten aanzien van de door de klanten van Gasunie 

gevraagde uitbreiding van onze netwerken in Nederland 

en Duitsland. De Raad van Commissarissen van Gasunie 

spreekt zijn bezorgdheid uit over de ontwikkeling van 

de reguleringskaders in beiden landen en de mogelijke 

gevolgen daarvan voor de Europese marktintegratie en 

de leveringszekerheid. Nauwere onderlinge afstemming 

van de nationale stelsels binnen Noordwest-Europa is in 

dit kader van groot belang.

Jaarrekening
De jaarrekening 2010 is opgemaakt door de Raad van 

Bestuur en gecontroleerd door de externe accountant 

Ernst & Young Accountants LLP. De controleverklaring 

van Ernst & Young Accountants LLP is opgenomen na 

het hoofdstuk ‘Overige gegevens’.

De Raad van Commissarissen kan zich verenigen met 

deze jaarrekening en adviseert de Algemene Vergade-

ring van Aandeelhouders de jaarrekening 2010 vast te 

stellen. Tevens adviseert de Raad van Commissarissen 

de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om in te 

stemmen met de door de Raad van Bestuur voorgestelde 

winstbestemming en het dividend over 2010.

Ten slotte adviseert hij de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders decharge te verlenen aan de Raad van 

Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de Raad van 

Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen 

en functieverdeling

De Raad van Commissarissen heeft drie adviserende 

commissies: de Audit Commissie, de Beloning-, Selectie- 

& Benoemingscommissie en de Strategische Investerin-

gen Commissie. De commissies bestaan elk uit drie leden 

van de Raad van Commissarissen, met uitzondering van 

de Strategische Investeringen Commissie die uit vier 

leden bestaat.

Een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de 

commissarissen is opgenomen achter in dit verslag.

De Raad van Commissarissen heeft een rooster van af-

treden opgesteld waardoor zijn continuïteit en stabiliteit 

zijn gewaarborgd. Dit rooster van aftreden is op 26 oktober 

2005 opgesteld op grond van artikel 6.2 van het reglement 

van de Raad van Commissarissen. 

Bericht van de Raad van Commissarissen

Raad van 

Commissarissen

Audit Commissie Beloning-, Selectie- & 

Benoemingscommissie

Strategische 

Investeringen Commissie

Drs. C. Griffi oen RA Vice-voorzitter Voorzitter Lid

Drs. A. Lont Lid Lid

Ir. G.J. van Luijk Voorzitter Voorzitter Lid

Ir. H.L.J. Noy Lid Lid Voorzitter

Ir. J.P.H.J. Vermeire Lid Lid Lid 

Prof. mr. M.H. van der Woude* Lid Lid

* tot 1 oktober 2010
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De datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de 

jaarrekening van het voorafgaande boekjaar wordt vast-

gesteld, geldt als datum van aftreden c.q. herbenoeming 

(15 april 2011).

Met ingang van 1 oktober heeft prof. mr. M.H. van 

der Woude de Raad van Commissarissen van Gasunie 

verlaten. Zijn vertrek houdt verband met zijn benoe-

ming tot Nederlandse rechter in het Gerecht van de 

Europese Unie. 

Werkzaamheden van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft, naast de vergaderin-

gen van de hierna genoemde commissies, in 2010 vijf-

maal formeel vergaderd, in vrijwel alle gevallen voltallig. 

Met de Raad van Bestuur is intensief overleg gevoerd 

over onder meer de strategie van Gasunie, de aandeel-

houdersstructuur, het afscheid van Marcel Kramer als 

CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van Gas-

unie, de voordracht en benoeming van de huidige CEO 

en voorzitter van de Raad van Bestuur, de voortgang van 

lopende projecten waaronder de Integrated Open Season 

(IOS), de ontwikkelingen op het gebied van wet- en 

regelgeving in Nederland en Duitsland, de vernietiging 

van het Methodebesluit en de mogelijke gevolgen daar-

van, het benoemings- en beloningsbeleid en het Business 

Plan 2011-2013.

Tevens heeft overleg plaatsgevonden met de aandeel-

houder over onder meer winstbestemming, dividend en 

remuneratiebeleid.

Audit Commissie
Deze commissie heeft in 2010 driemaal vergaderd over 

onder meer de strategische risicoanalyse, het fi nan-

cieringsbeleid, de kwartaalverslagen, de Document of 

Representation 2009, ontwikkelingen rond regulering, 

de fi nanciële ratio’s, auditresultaten en het auditplan 

2011, de auditopvolging, de rating van Gasunie en het 

Business Plan 2011-2013. Hierbij was tevens de externe 

accountant aanwezig. 

De voorzitter van de Audit Commissie heeft in de 

vergaderingen van de Raad van Commissarissen verant-

woording afgelegd voor de door de Audit Commissie 

uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van het fi nan-

cieel toezicht op de onderneming; met de accountant 

zijn de controleaanpak, de management letter en het 

accountantsverslag bij de jaarrekening besproken. 

Beloning-, Selectie- & Benoemingscommissie
De Beloning-, Selectie- & en Benoemingscommissie heeft 

in 2010 vijfmaal vergaderd. De commissie besprak onder 

andere de remuneratieparagraaf in het jaarverslag, 

collectieve targets en prestatiebeoordelingen, de arbeids-

overeenkomsten van de leden van de Raad van Bestuur 

en de managementsuccessie van de Raad van Bestuur.

Strategische Investeringen Commissie
De Strategische Investeringen Commissie heeft in 2010 

viermaal vergaderd. Deze commissie heeft als hoofddoel 

de besluitvorming over grote investeringen effi ciënt te 

laten verlopen. De commissie geeft advies over belang-

rijke investeringsvoorstellen van de Raad van Bestuur, 

zij adviseert de Raad van Commissarissen over de econo-

mische haalbaarheid van de investeringsvoorstellen en 

toetst de voorstellen aan het strategisch beleid. De com-

missie besprak onder meer de deelname van Gasunie 

in NEL, de voortgang van het project Integrated Open 

Season in Nederland en Duitsland, de nieuwe reverse 

fl ow-dienst van BBL Company en de tweede fase van de 

Open Season 2012. 

Remuneratiebeleid Raad van Bestuur
In een separaat hoofdstuk in dit verslag wordt het re-

muneratiebeleid voor de leden van de Raad van Bestuur 

beschreven. Het remuneratiebeleid is op voorstel van 

de Raad van Commissarissen vastgesteld door de 

Naam Datum van eerste 

benoeming

Einde van 

4-jaars termijn(en)

Datum van 

herbenoeming(en)

Drs. C. Griffi oen RA (1941) 1 juli 2005 2014 2006/2010

Ir. G.J. van Luijk (1943) 1 sept. 2005 2011 2007

Ir. H.L.J. Noy (1951) 1 juli 2005 2012 2008

Drs. A. Lont (1958) 1 sept. 2005 2013 2009

Ir. J.P.H.J. Vermeire (1944) 1 okt. 2007 2014 2010
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Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 

2010. Binnen dit beleid stelt de Raad van Commissaris-

sen de individuele remuneratie vast, op voordracht van 

zijn Beloning-, Selectie- & Benoemingscommissie. 

Vergaderingen met de Ondernemingsraad
In het verslagjaar heeft een vertegenwoordiger van de 

Raad van Commissarissen tweemaal een Overlegverga-

dering tussen de Raad van Bestuur en de Nederlandse 

ondernemingsraad bijgewoond. 

Woord van waardering 
De Raad van Commissarissen spreekt zijn dank uit voor 

de toewijding en de prestaties van de Raad van Bestuur, 

het management en de medewerkers in 2010. De Raad 

wenst allen succes met het behalen van de doelstellingen 

voor 2011.

De Raad van Commissarissen van de N.V. Nederlandse 

Gasunie, namens deze,

Ir. G.J. van Luijk, voorzitter
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De Beloning-, Selectie- & en Benoemingscommissie 

(BBC) heeft het nieuwe remuneratiebeleid in 2009/2010 

vastgesteld, met instemming van de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders, in de vergadering die is gehouden 

op 23 april 2010.

Context voor remuneratiebeleid
Gasunie is een ’beherende’ organisatie ten dienste van 

één eigenaar / tevens gebruiker die in een paar jaar is 

uitgegroeid tot een internationaal, waardecreërend 

bedrijf met vele internationale klanten in een integrerende 

Europese markt. De waarde voor de Nederlandse econo-

mie wordt vooral gecreëerd door de totstandkoming van 

een sterke ’hubfunctie’, de mogelijkheid van arbitrage, 

fl exibiliteit (opslag), het ontwikkelen respectievelijk 

handhaven van de L-gasmarkt en dergelijke. 

De N.V. Nederlandse Gasunie bestaat uit meerdere 

organisatieonderdelen, namelijk Gereguleerd Netbeheer 

in Nederland en Duitsland, Deelnemingen & Ontwikkeling 

en Bouw & Beheer, en heeft een aantal dochteronder-

nemingen en participaties, zoals:

GTS voor het gereguleerde netbeheer in Nederland;

GUD voor het gereguleerde netbeheer in

 Noord-Duitsland; 

Zuidwending, een ondergrondse berging van gas;

BBL (60%), een pijpleiding met bijbehorende 

 installaties naar het Verenigd Koninkrijk;

Gate terminal (42,5%), een aanlandingspunt en 

 opslagtanks voor LNG op de Maasvlakte;

APX (20,9%), een handelsplatform;

Nord Stream (9%), een pijpleidingsysteem van 

 Rusland naar Noord-Duitsland;

Nordeuropäische Erdgas-leitung (NEL) (20%).

In de loop van 2011 zal de topstructuur van de onderne-

ming gewijzigd worden.

Doelstellingen en principes van het 
remuneratiebeleid
Het remuneratiebeleid is gericht op het behalen en belo-

nen van uitdagende doelstellingen en op het aantrekken, 

motiveren en vasthouden van bestuurders van de juiste 

kwaliteit en ervaring, zowel uit eigen kweek als ervaren 

en bewezen talent uit de markt. Dit is noodzakelijk voor 

het realiseren van de essentiële doelstellingen zoals de 

strategie van Gasunie die oplegt. Het beleid is gestoeld 

op de volgende overwegingen:

het dient de balans weer te geven tussen korte en

 lange termijnresultaten en tussen operationele en 

 strategische prestaties; 

voor het remuneratiepakket van toekomstige 

 bestuurders hanteert Gasunie een marktverge-

 lijking op basis van gewogen medianen voor 

 de hierna te noemen arbeidsmarktreferentiegroep;

hoewel de Nederlandse Corporate Governance Code 

 formeel niet van toepassing is op Gasunie, zal de 

 Raad van Commissarissen hier bij het vaststellen van 

 het remuneratiebeleid wel rekening mee houden.

Beloningselementen
De remuneratie bestaat uit:

een vast gedeelte (basisjaarsalaris);

een variabel gedeelte, afhankelijk van het realiseren

 van zowel korte- als lange termijn doelstellingen1;

werkgeversbijdrage in de pensioenpremie en de 

 levensloopregeling;

overige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Arbeidsmarktreferentiegroep
De arbeidsmarktreferentiegroep is samengesteld uit on-

dernemingen en organisaties die zijn geselecteerd op 

vergelijkbare grootte en complexiteit waarmee Gasunie 

op de markt c.q. op de arbeidsmarkt moet concurreren. 

Deze zijn gegroepeerd in drie clusters:

1. de (semi-)publieke arbeidsmarktreferentiegroep. Deze

omvat vooral (semi-) publieke organisaties die zich 

bezighouden met infrastructuur op het gebied van 

energie, maar ook andere infrastructuur (wegings-

factor 50%);

2. de private arbeidsmarktreferentiegroep. Hiertoe behoren

voornamelijk ondernemingen op het gebied van bouw 

van infrastructuur, energie, ingenieursbureaus, beheer 

van infrastructuur en chemie (wegingsfactor 25%);

3. de internationale arbeidsmarktreferentiegroep. Hiertoe 

behoren in Europa opererende buitenlandse onder-

 nemingen die, zoals Gasunie, actief zijn op het gebied 

 van gastransport (wegingsfactor 25%).

1 Het maximumpercentage van het variabele gedeelte is 35% van het vaste 
gedeelte.

Remuneratiebeleid Raad van Bestuur
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Basisjaarsalaris
De Raad van Commissarissen zal bij de bepaling van 

een basisjaarsalaris van bestuurders de uitkomsten van 

een marktvergelijking met de hiervoor genoemde ar-

beidsmarktreferentiegroepen als uitgangspunt nemen. 

De Raad van Commissarissen heeft geverifi eerd dat de 

externe consultant die deze marktvergelijking in 2009 

heeft uitgevoerd onafhankelijk is van de leden van de 

Raad van Bestuur. 

Toepassing van de arbeidsmarktreferentie-methode leidt 

tot een vast en variabel salaris dat het door de aandeel-

houder gewenst maximum van 350.000 euro (met peil-

datum 1 januari 2010) te boven gaat. Voor leden van de 

Raad van Bestuur die na 1 januari 2010 benoemd zijn, 

zal de Raad van Commissarissen bij benoeming op 

verzoek van de aandeelhouder de som van vast en variabel 

limiteren tot het maximum van 350.000 euro. Indien 

deze limitering naar de mening van de Raad van Com-

missarissen leidt tot onacceptabele risico’s voor de 

onderneming omdat de beschikbare kandidaten niet het 

gewenste profi el en de vereiste ervaring hebben, dan 

zal de Raad van Commissarissen in overleg treden met 

de aandeelhouder. 

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
Gasunie kent voor haar bestuurders zowel een korte 

termijn als een lange termijn variabel beloningselement. 

Deze variabele beloningselementen zijn gebaseerd op 

het door de aandeelhouder goedgekeurde beloningsbe-

leid en zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomsten 

met de leden van de Raad van Bestuur. Het maximum 

van de variabele beloningselementen is 35% van het 

basisjaarsalaris. De doelen voor het behalen van deze 

beloningselementen worden jaarlijks vastgesteld. Zij 

dienen zoveel mogelijk concreet meetbaar en ambi-

tieus 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. De Raad van 

Commissarissen heeft eveneens de bevoegdheid de 

variabele beloning die is toegekend op basis van onjuiste 

(fi nanciële) gegevens terug te vorderen van bestuurders. 

Na het eind van het jaar vindt de vaststelling van de re-

alisatie van de doelstellingen plaats, in eerste instantie 

door de BBC en vervolgens door de voltallige Raad van 

Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft de prestatiecrite-

ria gekozen met inachtneming van de strategiedoelstel-

lingen van Gasunie. Bij de vaststelling van de strategie 

wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de maat-

schappelijke functie van de activiteiten van Gasunie en 

de effecten op milieu en samenleving. 

Variabel korte termijn beloningselement
Het doel van de variabele korte termijn beloning is om 

de realisatie van vooraf afgesproken uitdagende doelstel-

lingen op een aantal vooral operationele kerngebieden 

te belonen. Deze operationele doelstellingen gelden voor 

het gehele personeel van Gasunie; realisatie van sommige 

van deze doelstellingen wordt ook bij andere groepen 

medewerkers van Gasunie beloond.

De criteria voor de toekenning van de variabele belo-

ning zijn vooral 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 kosteneffi ciëntie. 

Het niveau van de variabele korte termijnbeloning zal 

derhalve afhankelijk zijn van de realisatie van de doel-

stellingen. Mede op verzoek van de aandeelhouder wordt 

deze component (met ingang van 2011) gemaximeerd 

op 25% van het basisjaarsalaris. Daarnaast zal dan een 

lange termijnbeloning van maximaal 10% worden toe-

gepast (zie hierna). 
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Deze 25% is onder te verdelen in:

Collectieve Gasunie-doelstellingen (10%):

Financieel

       - Resultaat voor belasting

 - Exploitatiekosten

5%

Operationeel

 - Verbetering van de personele veiligheid 

   voor medewerkers van Gasunie en van 

   derden op een Gasunie-locatie en in 

   projecten

 - Leveringszekerheid – zorgdragen voor

   een ongestoorde gaslevering, 24 uur per 

   dag, 365 dagen per jaar

5%

Individuele doelstellingen (15%):

Doelstellingen op het individuele aandachts-

      gebied van de betreffende bestuurder

10%

Algehele beoordeling van de bijdrage van

      de individuele bestuurder (vast te stellen

      door de Raad van Commissarissen)

5%

In 2010 bedroeg, evenals in voorgaande jaren, de 

maximale beloning voor doelstellingen op het individuele 

aandachtsgebied nog 15%, zodat de variabele korte 

termijn beloning bij maximale realisatie van de doelstel-

lingen 30% bedroeg.

Variabel lange termijn beloningselement
Gasunie kent voor haar bestuurders eveneens een 

variabele beloning gerelateerd aan de waardecreatie 

op langere termijn. Dit beloningselement kent twee 

componenten.

De eerste component, in te voeren met ingang van 2011, 

betreft ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk. 

De doelstelling wordt specifi ek en waar praktisch meet-

baar (SMART) geformuleerd en is gerelateerd aan de 

ontwikkeling en implementatie van de strategische en 

investeringsportefeuille van Gasunie. Dit betreft zowel 

belangrijke strategische beslissingen, zoals het aangaan 

of verbreken van samenwerkingsverbanden, als ook 

grote investeringsvoorstellen en de uitvoering daarvan. 

Deze aspecten worden behalve aan fi nanciële criteria 

getoetst aan het maatschappelijk belang, zoals 

daar zijn: leveringszekerheid en concurrentie door 

diversifi catie van aanvoermogelijkheden en faciliteren 

van de L-gasmarkt. 

Jaarlijks wordt maximaal 5% van het basisjaarsalaris aan 

ieder lid van de Raad van Bestuur toegekend naarmate 

hij naar het oordeel van de Raad van Commissarissen 

heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling en implemen-

tatie van de strategische en investeringsportefeuille. 

De tweede component betreffende het meerjaren-

criterium gebaseerd op Economic Value Added (EVA™), 

dat reeds onderdeel uitmaakt van het beleid in de 

afgelopen jaren, wordt daarnaast gehandhaafd. 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). Jaarlijks wordt 5% 

van het basisjaarsalaris toegekend indien aan de tussen-

tijdse doelstellingen is voldaan. 

Er zijn scenarioanalyses voor de variabele lange termijn 

beloning gemaakt en de uitkomsten daarvan zijn door 

de Raad van Commissarissen akkoord bevonden in het 

licht van de strategie en het risicomanagement.

Procedure
De doelstellingen voor het verkrijgen van de variabele 

beloning worden aan het begin van het betreffende 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 BBC.

De uitbetaling van de variabele beloning geschiedt na de 

goedkeuring van de jaarstukken van het jaar waarvoor 

de doelen zijn gesteld.

Pensioen
Gasunie zal aan de nieuwe leden van de Raad van 

Bestuur een middelloonregeling aanbieden. De thans 

voorziene pensioengerechtigde leeftijd is 65 jaar. 

In geval van terugtreding uit de Raad van Bestuur voor-

dat de leeftijd van 65 jaar is bereikt maar met voortzet-

ting van het dienstverband met Gasunie zullen, in goed 

overleg afspraken worden gemaakt over de invulling tot 

65 jaar.

Per 1 september 2010 heeft de heer Kramer (tot die 

datum voorzitter van de Raad van Bestuur) gebruik 

gemaakt van de bij zijn indiensttreding in 2003 over-

eengekomen optie om op 60-jarige leeftijd met pensioen 

te gaan met een daarbij overeengekomen regeling. Het 

betreft hier een afspraak dat hij tot zijn 65e jaar een over-

brugging krijgt van 52,5% van zijn laatstgenoten salaris. 

De stortingen van de werkgever in de levensloopregeling 
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zijn in deze regeling betrokken. Tevens is destijds met de 

heer Kramer afgesproken dat zijn pensioenopbouw ge-

durende die periode doorloopt en dat de pensioenbreuk 

gedeeltelijk gecompenseerd wordt.

Met de heer Trienekens zijn in 2004 bij zijn aantreden 

als Algemeen Directeur van Gas Transport Services B.V. 

afspraken gemaakt waarbij ook hij de optie had om op 

60-jarige leeftijd met een aangepaste pensioenregeling 

uit te treden. Met hem is een overbruggingspensioen 

van 75% van zijn laatstgenoten salaris afgesproken, en 

eveneens doorbouw van pensioen gedurende de periode 

tussen zijn feitelijk vertrek en zijn 65e jaar. Ook bij hem 

zijn de stortingen van de werkgever in de levensloop-

regeling in de regeling betrokken. 

Aangezien het uittreedmoment van de heer Trienekens 

(te) kort zou volgen op het vertrek van de voormalige 

voorzitter is hem, omwille van de continuïteit van het 

bedrijf, door de Raad van Commissarissen verzocht om 

zijn vertrek een half jaar uit te stellen, aan welk ver-

zoek hij gevolg heeft gegeven. Hij zal daarom op 1 juli 

2011 met pensioen gaan. De fi nanciële afwikkeling van 

de ter zake gemaakte afspraken heeft echter eind 2010 

plaatsgevonden.

Overige secundaire arbeidsvoorwaarden
Gasunie heeft voor haar bestuurders een pakket secun-

daire arbeidsvoorwaarden dat ook op andere medewer-

kers van toepassing is. Hiertoe behoren:

 een arbeidsongeschiktheidsregeling;

 een lease auto;

 een onkostenvergoeding;

 een tegemoetkoming in de fi nancieringskosten van

 de eerste woning;

 vergoeding van een aantal niet genoten vrije dagen.

Overige uitgangspunten
 Benoemingsduur

Voor leden van de Raad van Bestuur die na 1 januari 

2010 zijn benoemd geldt een benoemingsduur van 

vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van 

nogmaals vier jaar.

Het lidmaatschap van nieuw te benoemen leden van 

de Raad van Bestuur eindigt bij het bereiken van de 

62-jarige leeftijd. De Raad van Commissarissen kan 

van deze regel afwijken indien hij de toepassing van 

een langere termijn of een hogere leeftijdsgrens 

gewenst acht in het licht van bijzondere 

omstandigheden.

De huidige leden van de Raad van Bestuur zijn per 

1 juli 2005 benoemd voor onbepaalde tijd. Wanneer 

dit door de Raad van Commissarissen opportuun 

wordt geacht, zal de voorzitter met een lid in overleg 

treden over het tijdstip van terugtreding en de 

daaraan verbonden voorwaarden. Daarbij zullen 

bestaande overeenkomsten en arbeidsvoorwaarden 

worden gerespecteerd.

 Opzegtermijn

Voor de leden van de Raad van Bestuur geldt een 

opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst van twee 

maanden. Voor Gasunie geldt een opzegtermijn van 

vier maanden.

 Ontslagvergoeding

Voor nieuwe bestuurders geldt, behoudens kennelijke 

onredelijkheid, een beperking van de ontslagvergoe-

ding conform de Corporate Governance Code, te weten 

maximaal één basisjaarsalaris.

 Change in control

Voor bestuurders die na 1 januari 2010 zijn benoemd 

geldt een ’change in 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. 

Variabele beloning 2009
Over de variabele beloning van de leden van de Raad 

van Bestuur van Gasunie over het jaar 2009 zijn de vol-

gende afspraken gemaakt op basis van het toen geldende 

beloningsbeleid. 

Een variabele beloning wordt toegekend vanwege onder 

meer de volgende criteria: 

a. maximaal 5% vanwege de groei van de onder-

nemingswaarde, de Economic Value Added (EVA™); 

b. maximaal 5% vanwege de algemene beoordeling 

van de individuele bijdrage van het lid van de Raad 

van Bestuur, dit ter beoordeling van de Raad van 

Commissarissen. 

Hoewel er aan de criteria onder a) en b) is voldaan per 

ultimo 2009, zal als gevolg van de bijzondere waarde-
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verandering die in het jaar 2009 genomen moest worden 

een negatieve trend in EVA in de latere jaren optreden. 

Als gevolg daarvan heeft de Raad van Commissarissen 

besloten om beide bovengenoemde variabele belonings-

elementen voor het jaar 2009 conditioneel toe te kennen. 

Mocht in de loop van 2010 het reguleringskader in 

Duitsland ten gunste van Gasunie Deutschland worden 

bijgesteld als gevolg van de onderhandelingen die 

Gasunie Deutschland met de Bundesnetzagentur heeft 

gevoerd, dan kunnen deze elementen alsnog geheel of 

gedeeltelijk worden toegekend. 

De gesprekken tussen de Bundesnetzagentur en Gasunie 

in 2010 hebben inderdaad een gedeeltelijk positief 

resultaat opgeleverd, vooral daar waar het een bepa-

lend criterium onder controle van de onderneming 

betreft. Het gaat hier om de effi ciency-korting (x-factor) 

die wordt toegepast in de tariefstelling. De Bundesnet-

zagentur is in haar eerste ruling uitgegaan van een 

effi ciency voor Gasunie Deutschland van circa. 65%. In-

middels heeft Gasunie Deutschland kunnen aantonen 

dat dit dicht bij 100% ligt. Dit is door de Bundesnetz-

agentur geaccepteerd.

Op grond hiervan heeft de Raad van Commissarissen 

besloten om voor het jaar 2009 van de conditionele 

variabele beloningselementen alleen de (maximaal) 5% 

vanwege de algemene beoordeling van de individuele bij-

drage van het lid van de Raad van Bestuur toe te kennen. 

Beloningspakket 2010
Op basis van het hiervoor genoemde beleid heeft de 

Raad van Commissarissen voor de op 31 december 2010 

actieve leden van de Raad van Bestuur de volgende ba-

sisjaarsalarissen per 1 juli 2010 en variabele beloningen 

toegekend: 

 In euro’s Basisjaarsalaris 

per 1 juli 2010

Variabele beloning 

(m.b.t. prestaties 2010)

P.C. van Gelder MSc,

voorzitter (vanaf 1-9-2010)

260.000 29.467

Drs. ir. H.A.T. Chin Sue RC 239.340 67.015

Ing. E. Dam 239.340 71.802

Drs. P.E.G. Trienekens 239.340 74.196

Voor de toekenning van de overige remuneratiebestand-

delen in 2010 wordt verwezen naar punt 23 van de 

nadere toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.

Met de heer Kramer, voorzitter van de Raad van Bestuur 

tot 1 september 2010, zijn bij zijn vertrek afspraken ge-

maakt over de variabele beloning, zowel met betrekking 

tot het conditioneel toegekende gedeelte van de variabele 

beloning 2009 als met betrekking tot de variabele beloning 

over de eerste acht maanden van 2010. Deze beloning 

is, op basis van een conservatieve inschatting van de 

realisatie van de targets, bepaald op 15%.
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Corporate Governance
De Nederlandse Corporate Governance Code werd op 

1 januari 2004 van kracht. De code moet bijdragen aan 

een effi ciënter toezicht op het bestuur en een evenwichtiger 

verdeling van invloed tussen bestuur, Raad van Commis-

sarissen en aandeelhouders. De code is in beginsel alleen 

van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. 

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code 

heeft inmiddels de code aangepast. De aangepaste code 

is per 1 januari 2009 van kracht geworden.

Hoewel Gasunie geen beursgenoteerde onderneming is, 

vinden de Raad van Bestuur en de Raad van Commissa-

rissen het belangrijk de richtlijnen en ‘best practices’ zoals 

beschreven in de code zo goed mogelijk toe te passen. 

Het beginsel van behoorlijk bestuur, het afl eggen van 

verantwoording, de onafhankelijkheid van toezicht, de 

transparantie en het verantwoord ondernemerschap zijn 

door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen 

overgenomen en ook in 2010 toegepast. 

Verklaring inzake organisatiestructuur

Op Gasunie (als 100% staatsdeelneming) is het gemiti-

geerde ‘structuurregime’ van toepassing.

Toepassen van de Nederlandse Corporate 

Governance Code 

Niet alle ‘best practice’ bepalingen zijn van toepassing op 

Gasunie. Voor zover wel van toepassing wordt het over-

grote deel van de bepalingen gevolgd. Van enkele ‘best 

practice’ bepalingen wordt afgeweken. Deze worden 

in navolging van de Corporate Governance-richtlijnen 

hierna toegelicht. 

Raad van Bestuur

II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode 

van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens 

voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.

Verklaring van afwijking van dit artikel:

De contracten met de leden van de Raad van Bestuur die 

voor 2010 zijn benoemd, zijn voor onbepaalde tijd en 

zullen worden gerespecteerd. Voor in 2010 benoemde en 

later te benoemen bestuurders wordt met betrekking tot 

dit punt de Corporate Governance Code gevolgd.  

II.2.8 De maximale vergoeding bij ontslag bedraagt 

éénmaal het jaarsalaris (het ‘vaste’ deel van de bezol-

diging). Indien het maximum van éénmaal het jaarsalaris 

voor een bestuurder die in zijn eerste benoemingster-

mijn wordt ontslagen onmiskenbaar onredelijk is, komt 

deze bestuurder in dat geval in aanmerking voor een 

ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris.

Verklaring van afwijking van dit artikel:

De contracten met de leden van de Raad van Bestuur die 

voor 2010 zijn benoemd, zullen worden gerespecteerd. 

Een eventuele ontslagvergoeding wordt naar redelijk-

heid en billijkheid vastgesteld, met inachtneming van de 

lopende arbeidsovereenkomst. Voor in 2010 benoemde 

en later te benoemen bestuurders wordt met betrekking 

tot dit punt de Corporate Governance Code gevolgd.

Raad van Commissarissen

III.5.11. Het voorzitterschap van de beloningscommissie 

wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen, noch door een voormalig bestuurder van 

de vennootschap, noch door een commissaris die bij een 

andere beursgenoteerde vennootschap bestuurder is.

Verklaring van afwijking van dit artikel:

De Raad van Commissarissen is van mening dat het, mede 

gezien het huidige hoge profi el van het belonings- en 

remuneratiebeleid, gewenst is dat de voorzitter intensief 

betrokken is bij de totstandkoming van dit beleidsin-

strument. De Raad van Commissarissen heeft daarom 

besloten het voorzitterschap van de Raad van Commissa-

rissen en van de Beloning-, Selectie- & Benoemingscom-

missie niet te scheiden.

Via de website gasunie.nl zijn de volgende documenten 

beschikbaar:

 het reglement voor de Raad van Bestuur

 het reglement voor de Raad van Commissarissen

 de klokkenluiderregeling 

 de gedragscode 

Risicobeheersing 

Interne Risicobeheersings- en controlesystemen 

Onze bedrijfsactiviteiten zijn onderhevig aan risico’s. 

Deze risico’s ontstaan als gevolg van veranderende 

omstandigheden in de interne en externe omgeving.

We hechten veel belang aan een adequate beheersing 

Corporate Governance en Risicomanagement
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van deze risico’s. Om die reden is risicomanagement 

een integraal onderdeel van al onze bedrijfsprocessen 

en activiteiten.

We hanteren een helder intern risicobeheersings- en con-

trolesysteem. Het systeem is erop gericht een redelijke 

mate van zekerheid te geven dat de realisatie van bedrijfs-

doelstellingen wordt bewaakt, dat risico’s verbonden 

aan de bedrijfsprocessen en ondernemingsactiviteiten 

worden beheerst, dat de fi nanciële verantwoording be-

trouwbaar is en dat wet- en regelgeving wordt nageleefd. 

Om dit te bewerkstelligen hanteren we het Enterprise 

Risk Managementmodel van COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

als referentiekader bij de inrichting en beoordeling van 

ons interne risicobeheersings- en controlesysteem.

Algemeen geldende normen zijn vastgelegd in het 

document ‘Minimum requirements voor manage-

ment control’. Dit document is een gestandaardiseerd 

raamwerk voor alle bedrijfsonderdelen van Gasunie. 

Binnen het raamwerk van het risicobeheersings- en con-

trolesysteem zijn de managers van de afdelingen en 

dochtermaatschappijen verantwoordelijk voor de opzet 

en werking van het systeem in hun eigen bedrijfs-

onderdeel. Jaarlijks rapporteren zij hierover aan de Raad 

van Bestuur en wordt er verantwoording afgelegd door 

middel van de ‘Document of Representation’.

Alle medewerkers zijn gehouden aan onze gedragscode. 

Voor alle belangrijke processen zijn handboeken, richt-

lijnen en procedures opgesteld. Deze worden regelmatig 

geactualiseerd.

De externe accountants beoordelen in het kader van de 

jaarrekeningcontrole periodiek de belangrijkste aspec-

ten van de opzet en werking van de administratieve 

organisatie en de daarin opgenomen interne controle-

maatregelen. Hierover rapporteren zij aan de Raad van 

Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van 

Bestuur bespreekt jaarlijks de opzet en werking van 

het totale risicobeheersings- en controlesysteem met de 

Audit Commissie.

Specifi eke risico’s voor Gasunie 

Strategische risicoanalyse 

Jaarlijks wordt het proces van ‘Strategische risico-

analyse’ uitgevoerd. De Raad van Bestuur bespreekt de 

risico’s die Gasunie kunnen belemmeren in het behalen 

van haar strategische doelstellingen. Zowel de strategische 

doelstellingen als de risico’s worden besproken in de 

Audit Commissie en de Raad van Commissarissen en 

vertaald naar de businessplannen van de verschillende 

bedrijfsonderdelen. Op basis van de beleidsplannen 

vindt controle en, waar nodig, bijsturing plaats. Deze 

cyclus is onderdeel van het risicobeheersings- en contro-

lesysteem. Geïdentifi ceerde risico’s worden gemitigeerd 

totdat ze aanvaardbaar zijn binnen het risicoprofi el 

van Gasunie.

Marktrisico’s

De liberalisering van de Europese gasmarkt en de daar-

uit voortvloeiende Europese richtlijnen en nationale wet-

geving hebben grote invloed op de bedrijfsvoering van 

Gasunie. Europese verordeningen hebben directe wer-

king binnen de lidstaten. Toezichthouders, in Nederland 

de Energiekamer van de NMa, in Duitsland de 

Bundesnetzagentur, zijn door de overheden ingesteld om 

naleving van de Gaswet en regelgeving te monitoren. Dit 

betreft gereguleerde delen van de gasmarkt, waaronder 

het gastransport. Belangrijke risico’s voor Gasunie liggen 

op het vlak van de toegestane tarieven voor transport 

en aanverwante diensten. Door de vernietiging van het 

Methodebesluit in Nederland is dit risico toegenomen. 

Zowel in Nederland als in Duitsland staan deze tarieven 

onder druk waardoor benodigde tijdige investeringen in 

infrastructuur mogelijk in gevaar komen. Dit betreft niet 

alleen nieuwe infrastructuur, maar ook de bestaande infra-

structuur van Gasunie. In de nabije toekomst zal immers 

steeds meer geïnvesteerd moeten worden in onderhoud 

en vervanging van leidingen om ook in de toekomst 

de voorzieningszekerheid en veiligheid te kunnen 

blijven garanderen. 

Bij het opereren op een internationale markt is onvol-

doende regulatoire afstemming tussen verschillende na-

tionale toezichthouders een risico. Gasunie is in continu 

overleg met marktpartijen, overheden en regulators om 

ervoor te zorgen dat de tarieven zodanig zijn dat er een 

goed investeringsklimaat gehandhaafd blijft en dat ook 

de overige voorwaarden zodanig op elkaar worden 
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afgestemd dat grensoverschrijdend gastransport wordt 

bevorderd. 

De gas(infrastructuur)markt is sterk in beweging. 

Verschillende gerenommeerde bedrijven streven een 

dominante positie na in het gastransport op het Europe-

se continent. Met deze internationale partijen zijn we 

in concurrentie. 

De positie van aardgas in de energiemarkt is minder 

vanzelfsprekend dan in het verleden. Gasunie blijft zich 

nationaal en internationaal inzetten om het belang van 

aardgas binnen de energiemix te benadrukken. 

Gasunie neemt deel in verschillende samenwerkings-

verbanden met andere marktpartijen. Voorbeelden 

zijn BBL, Gate terminal, Nord Stream en voor GUD de 

transportbedrijven Deudan en Netra. Aan participatie 

in deze samenwerkingsverbanden zijn voor Gasunie 

risico’s verbonden. Deze worden beheerst door vooraf 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo 

helder mogelijk vast te leggen en door frequente rap-

portages. Risico’s voor grote infrastructuren zijn vooral 

gelegen in het veelal moeizame vergunningentraject, dat 

tot vertraging of zelfs afstel van een project kan leiden.

Operationele risico’s

Persoonlijke en externe veiligheid, gezondheid en milieu 

zijn speerpunten in ons beleid. We hebben een systeem 

opgezet dat deze processen stuurt, prestaties in kaart 

brengt en verbeterpunten identifi ceert. We beheren 

momenteel ruim 15.000 kilometer ondergronds leidingnet

en tal van installaties in Nederland en Noord-Duitsland. 

Vanwege de toename van de bebouwde ruimte en van de 

bouwactiviteiten wordt het een steeds grotere uitdaging 

om een veilige ligging van al onze leidingen te waarborgen. 

Continue aandacht hiervoor blijft van groot belang om 

beschadigingen van het gastransportnet en de mogelijke 

consequenties daarvan te voorkomen. We hebben een 

uitgebreid systeem om de integriteit van het transportnet 

zeker te stellen. Hiervan maken onder meer kathodische 

bescherming en monitoring deel uit. Waar nodig zullen 

tijdig aanpassingen aan het net plaatsvinden om de 

veilige ligging te blijven garanderen. Het systeem KLIC-

online, dat wordt gecoördineerd door het Kadaster, moet 

waarborgen dat er in Nederland geen onveilige graaf-

werkzaamheden plaatsvinden in de buurt van leidingen. 

We ontwikkelen veel nieuwe activiteiten, zowel op het 

gebied van duurzaamheid als wat betreft de uitvoering 

van grote projecten, al dan niet in samenwerking met 

andere bedrijven. Voor een deel zijn hiervoor nieuwe 

en/of specifi ek geschoolde medewerkers nodig die niet 

altijd gemakkelijk te vinden zijn op de arbeidsmarkt. 

Als gevolg van de toenemende import van gas uit het bui-

tenland kan de samenstelling van het aardgas in Nederland

veranderen. Dit is een actueel onderwerp dat ook gevolgen 

heeft voor de bedrijfsvoering van Gasunie.

Financiële risico’s 

Voor de komende jaren zullen de verwachte wijzigingen 

in de reguleringskaders in Nederland en Duitsland een 

grote impact hebben op de fi nanciële positie van Gasunie. 

Over de uitkomsten hiervan zal in 2011 meer duidelijk-

heid komen.

De huidige grote investeringsprojecten van Gasunie 

leiden tot een grote fi nancieringsbehoefte. In het licht 

van de huidige omstandigheden op de fi nanciële markt, 

is het risico aanwezig dat onvoldoende of te dure fi nan-

ciering wordt gevonden. Daarom is het bewaken van 

de kredietwaardigheid van Gasunie belangrijk en is 

het noodzakelijk om ons breed te oriënteren op de 

mogelijkheden op de geld- en kapitaalmarkt om aan de 

fi nancieringsbehoefte te voldoen.

In Control Statement 
De Raad van Bestuur is zich ervan bewust dat de be-

heersingssystemen, hoe professioneel deze ook zijn, 

geen absolute zekerheid kunnen bieden dat de onder-

nemingsdoelstellingen worden gerealiseerd, noch dat deze 

systemen onjuistheden van materieel belang, verlies, 

fraude en overtredingen van wetten en regels geheel 

kunnen voorkomen.

Ten aanzien van fi nanciële verslaggevingrisico’s verklaart 

de Raad van Bestuur dat de interne risicobeheersings- 

en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid 

geven dat de fi nanciële verslaggeving geen onjuistheden 

van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- 

en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren 

hebben gewerkt.

Er zijn geen indicaties dat de interne risicobeheersings- en 

controlesystemen in het lopende jaar niet naar behoren 

zullen werken.  
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Namens de Raad van Bestuur doe ik u verslag van de 

geconsolideerde resultaten van de N.V. Nederlandse 

Gasunie.

Het jaar 2010 is afgesloten met een positief jaarresultaat

na belastingen van 454 miljoen euro, hetgeen 332 mil-

joen euro hoger is dan de winst over 2009. Dit wordt 

in belangrijke mate veroorzaakt door de in 2009 

verantwoorde bijzondere waardevermindering van 

het gastransportnetwerk in Duitsland. In 2010 heeft 

geen bijzondere waardevermindering plaatsgevonden. 

Zonder deze waardevermindering zou het jaarresul-

taat na belastingen in 2009 555 miljoen euro hebben 

bedragen. De daling in 2010 ten opzichte van het jaar-

resultaat na belastingen zonder waardevermindering in 

2009 is voornamelijk het gevolg van tariefdalingen van 

transportactiviteiten in zowel Nederland als Duitsland. 

Reguleringskaders

Het verslagjaar kenmerkte zich door grote onzekerheid 

omtrent de reguleringskaders in Nederland en Duitsland. 

Deze kaders zijn voor Gasunie met name van belang 

omdat zij de basis vormen voor de tarieven voor gas-

transport en de toegestane rendementen. Wanneer het 

nieuwe Methodebesluit de fi nanciële positie van Gasunie 

negatief beïnvloedt, kunnen geplande investeringen in 

de Nederlandse gasinfrastructuur in gevaar komen. 

In Duitsland kondigde de Duitse toezichthouder, de Bundes-

netzagentur, een forse verlaging van de transporttarieven 

aan, evenals een maximaal toegestaan rendement op 

nieuwe investeringen. Vanwege de dalende rendementen 

als gevolg van de besluiten van de Bundesnetzagentur 

hebben we eind maart laten weten niet langer geïnteresseerd 

te zijn in deelname in het Thyssengas-netwerk. Gasunie 

was hiervoor gevraagd door een aantal Duitse gastrans-

portbedrijven (Stadtwerke). 

Integrated Open Season (IOS)

In 2009 werd het eerste Integrated Open Season uit-

gevoerd door de TSO’s van Gasunie in Nederland en 

Duitsland. Daaruit bleek een aanzienlijke behoefte van 

klanten aan uitbreiding van de transportcapaciteit in 

beide landen. In totaal hebben ruim 20 klanten capaciteit 

geboekt, waarvan de helft voor zowel de Duitse als de 

Nederlandse markt. 

Vanwege de onduidelijkheden in de reguleringskaders van 

beide landen kon de defi nitieve investeringsbeslissing in 

2010 niet worden genomen. Deze beslissing is uitgesteld 

tot 2011. De voorbereidingen voor de investeringen zijn 

in 2010 voortgezet. Zo hebben er in Duitsland gesprek-

ken plaatsgevonden met betrokken joint venture partners 

om bij een positieve beslissing tijdig de uitbreiding van de 

capaciteit richting Denemarken te kunnen realiseren. 

Door tegemoet te komen aan de vraag van de markt wordt 

het gebruik van de netwerken van Gasunie in Nederland 

en Duitsland verder geïntensiveerd. De uitbreiding van 

de transportcapaciteit levert een belangrijke bijdrage aan 

het functioneren van de gasrotonde en als gevolg daar-

van aan de voorzieningszekerheid en de marktwerking.

Europese ontwikkelingen

Op Europees niveau zijn er ook diverse ontwikkelingen 

die van groot belang zijn voor het toekomstig wet- en 

regelgevend kader, en daarmee voor het investerings-

klimaat voor bedrijven als Gasunie. In het bijzonder zijn 

hierbij van belang de discussies rond voorzieningszekerheid 

in de context van het Strategic European Energy Review, 

en rond het bevorderen van de marktwerking in het 

kader van het Derde Energiepakket. 

Het uiteenlopen van nationale reguleringen in Europa 

blijft problematisch voor een verdere, grensoverschrij-

dende marktintegratie, hetgeen met name voor een 

internationaal gasinfrastructuurbedrijf als Gasunie en 

voor haar klanten belemmerend werkt. Het is van groot 

belang dat het overheidsbeleid in Europa een goed evenwicht 

vindt tussen enerzijds het stimuleren van effi ciëntie in 

het dagelijks netwerkbeheer en anderzijds het toestaan 

van een rendement dat tijdige investeringen mogelijk 

maakt. Dat evenwicht is naar ons oordeel zeker nog 

niet gevonden. 

License to operate

We willen onze taken effi ciënt en doelmatig uitvoeren

 en daarbij waarde genereren voor onze aandeelhouder. 

We hanteren als fi nanciële prestatiemaatstaf Economic 

Value Added (EVA™). Het betreft een rendementsmaat-

staf die betrekking heeft op de winstgevendheid van 

een onderneming, waarbij expliciet rekening wordt 

gehouden met het risico van de activiteiten van die 

onderneming.

Bericht van de Raad van Bestuur
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De veilige ligging van ons gastransportnet blijft een 

prioriteit. Een goede veiligheidsperformance is en blijft 

een belangrijke voorwaarde om het vertrouwen van de 

samenleving te behouden: het is onze ‘license to operate’. 

De afdeling Bouw & Beheer speelt in de dagelijkse hand-

having van deze goede performance een grote rol. We 

besteden veel aandacht aan de persoonlijke veiligheid 

van onze eigen medewerkers en medewerkers van aan-

nemers die bij ons werkzaam zijn.  

In 2010 heeft zich bij eigen medewerkers in Nederland 

slechts één verzuimongeval voorgedaan (in 2009: 2). Bij 

Gasunie Deutschland heeft zich in 2010, evenals in 2009, 

geen enkel ongeval met verzuim voorgedaan bij eigen 

medewerkers.

Het totaal aantal reportables voor zowel eigen medewerkers 

als medewerkers van derden (= ongeval, gevolgd door 

verzuim, medische handelingen, vervangend werk of 

dodelijke slachtoffers) per miljoen gewerkte uren is 

uitgekomen op 6,7; de target hiervoor was minder 

dan 5,5. De door onszelf opgelegde target is derhalve 

niet gehaald.

Het aantal potentieel zeer ernstige incidenten en ge-

vaarlijke situaties bedroeg 11, de target was gesteld op 

minder dan 20 en die is derhalve gehaald.

Met twee leidingbeschadigingen door graafwerkzaam-

heden, beide zonder gasuitstroom, zijn we ruim onder 

de onszelf opgelegde signaalwaarde van maximaal 10 

leidingbeschadigingen gebleven.  

Ten slotte was er een operationele target met betrekking 

tot leveringszekerheid. De target was dat er minder dan 

10 keer sprake mocht zijn van een zogeheten niet-levering 

door voor Gasunie belangrijke infrastructuur (niet leve-

ring aan gasontvangstations, door compressorstations, 

leidingen van Gasunie in Nederland en Duitsland). In 

Nederland is dit zeven keer voorgekomen, in Duitsland 

heeft zich geen situatie van niet-levering voorgedaan. 

Hiermee is deze target gehaald. 

In 2010 werd verder gewerkt aan de reeds gestarte taken 

en projecten, waaronder de bouw van de aardgasbuffer 

in Zuidwending. De uitbreiding van het Nederlandse

gastransportnet (Noord-Zuid Route) is op 1 oktober 

offi cieel gereed gekomen en in gebruik genomen. 

De voortgang van alle grote projecten waarbij Gasunie 

betrokken is ligt op schema. 

 

Dankwoord 
Namens de Raad van Bestuur dank ik alle medewer-

kers in het binnen- en buitenland voor hun inzet in het 

verslagjaar. Onze belangrijkste taak is en blijft het leve-

ren van een goede bijdrage aan een veilige, betrouwbare, 

effi ciënte en duurzame energievoorziening. Ik vertrouw 

erop dat we die taak ook in 2011 goed zullen kunnen 

vervullen. Het handhaven en verder uitbouwen van een 

constructieve relatie met alle stakeholders buiten het 

bedrijf is daartoe wederom een belangrijke voorwaarde.

P.C. van Gelder MSc

Voorzitter Raad van Bestuur N.V. Nederlandse Gasunie
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Regulering

Nederland

In 2010 heeft het College van Beroep voor het bedrijfs-

leven (CBb) uitspraak gedaan op een beroep van de 

Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) en 

EnergieNed, de brancheorganisatie voor bedrijven die 

in Nederland actief zijn in productie, transport, handel 

of levering van gas, elektriciteit en/of warmte. Het CBb 

heeft het methodebesluit dat in 2008 is opgesteld voor de 

fi nanciële regulering van GTS, waartegen het beroep was 

gericht, vernietigd. De reden hiervoor is dat de NMa zich bij 

de totstandkoming ervan mede heeft laten leiden door de 

Beleidsregel van de toenmalige minister van Economi-

sche Zaken. Dat is naar het oordeel van het CBb in strijd 

met de positie van de NMa op grond van de Gaswet. De 

NMa is inmiddels begonnen met de voorbereiding van 

een nieuw methodebesluit.

Met de aanvaarding door de Eerste Kamer van het 

betreffende wetsontwerp komt er per 1 april 2011 een 

wettelijke basis voor een nieuw balanceringsregime als 

onderdeel van een nieuw marktmodel voor de groot-

handelsmarkt. Belangrijk element is de introductie van 

het begrip “programmaverantwoordelijkheid” met een 

vrijwel gelijke inhoud als in de elektriciteitssector geldt 

voor dit begrip.

Duitsland 

Incentive regulering

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor GUD het systeem van 

‘incentive’ regulering. De voor GUD toegestane omzet 

wordt vastgesteld uitgaande van de door de Duitse 

toezichthouder (Bundesnetzagentur) goedgekeurde 

kosten. Vervolgens worden deze kosten aangepast door 

algemene en individuele effi ciencykortingen. De alge-

mene effi ciencykorting weerspiegelt de veronderstelde 

effi ciencyverbetering die de gehele TSO-sector dient te 

realiseren, terwijl de individuele effi ciencykorting een 

weergave is van de prestaties van de TSO in vergelijking 

met de andere TSO’s in Duitsland. Deze laatste korting 

wordt vastgesteld door middel van een benchmarkpro-

cedure, waarbij de effi ciency van de Duitse TSO’s onderling 

wordt vergeleken. De uiteindelijke transporttarieven 

worden afgeleid van de toegestane omzet. 

De toegestane omzet is vervolgens van toepassing voor 

één reguleringsperiode, waarbij de huidige periode loopt 

van 2010-2012. De omzet voor deze volgende periode, 

2013-2017, zal worden vastgesteld op basis van de goed-

gekeurde kosten in 2010.

Aanpassingen regelgeving inzake bepaling omzet en 

verbetering investeringsklimaat

De toepassing van het incentive reguleringssysteem in 

2010 betekende onder meer dat een signifi cante ver-

traging ontstond tussen het moment waarop kosten 

werden gemaakt en het moment waarop deze door de 

TSO mochten worden terugverdiend. Deze vertraging 

leidde ertoe dat de voorziene investeringen voortvloeiend 

uit het Integrated Open Season niet op een economisch 

verantwoorde manier uit te voeren zijn. Daarnaast bete-

kende deze regelgeving dat het wettelijk vastgestelde 

rendement van 9,29% vóór belasting op eigen vermogen 

bij lange na niet gehaald werd. 

Aanpassingen regelgeving inzake transportvoorwaarden

Op 9 september 2010 is de wettelijke regeling inzake 

de voorwaarden voor nettoegang aangepast. Hierbij is 

voorzien in een toegenomen bevoegdheid van de Duitse 

toezichthouder, verdere samenvoeging van de Duitse 

marktgebieden, aanpassing in de regels omtrent het vast-

stellen en beschikbaar maken van transportcapaciteit 

en de vastlegging van reserveringsrechten voor gasprodu- 

centen en beheerders van opslagfaciliteiten, elektrici-

teitscentrales en LNG-faciliteiten.

Europa

In september 2010 werd overeenstemming bereikt tussen 

de Europese instellingen over de nieuwe verordening

leveringszekerheid gas. De bestaande Nederland-

se wetgeving voorziet al in een zeer hoge mate van 

leveringszekerheid. Daarom is het niet de verwachting 

dat de nieuwe Europese verordening zal leiden tot 

investeringen voor GTS. Voor de uitvoering van de maat-

regelen vindt nauw overleg plaats met het Ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en 

de Energiekamer.

 

Het Energie Infrastructuur Pakket van de Europese 

Commissie werd in november 2010 gepubliceerd. Deze 

publicatie bevat de aankondiging van nadere wetgevende 

Gereguleerd Netbeheer Nederland en Duitsland (TSO) 
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voorstellen die in de loop van 2011 volgen, onder meer 

op het vlak van grensoverschrijdende investeringen, 

fi nanciële ondersteuning en vergunningverlening van 

EU-prioriteitsprojecten en regionale samenwerking.

 

Op 3 maart 2011 treedt het derde Europese energie-

pakket in werking. Vooruitlopend op dit derde pakket 

is ENTSOG opgericht in december 2009. Een belangrijk 

onderdeel van het pakket is het verplichte lidmaatschap 

en samenwerking van TSO’s in ENTSOG. ENTSOG heeft 

als taak om een tienjarig Europees netwerkontwikke-

lingsplan op te stellen en direct bindende netwerkcodes

te ontwikkelen ten behoeve van de totstandkoming 

van één Europese energiemarkt. De Europese Commissie, 

ENTSOG en ACER (Coöperatie van Europese energie 

toezichthouders) zijn in het verslagjaar gestart met 

een aantal pilotprojecten voor de ontwikkeling van 

netwerkcodes. Begin 2011 zal het tweede tienjarig 

Europees netwerkontwikkelingsplan worden gepubli-

ceerd door ENTSOG.

Gastransport

Omzet en volume 

De TSO’s in Nederland en Duitsland, GTS en GUD, 

hebben in 2010 een omzet van 1,41 miljard euro uit gas-

transport en daaraan gerelateerde diensten gerealiseerd. 

Het totaal getransporteerde volume bedroeg in 2010 

ruim 135 miljard m3  (exclusief het getransporteerde 

volume door de BBL).  

GTS behaalde in 2010 met gastransport en daaraan ge-

relateerde diensten een omzet van 1,2 miljard euro. Het 

tarief van 2010 lag gemiddeld 5,4% lager dan in 2009 

door toepassing van de x-factor. Er was sprake van een 

kleine omzetstijging als gevolg van de ingebruikname 

per 1 oktober 2010 van de eerste fase van de Noord-Zuid 

Route. In combinatie met overige effecten is de omzet 

van 2010 daarmee 87 miljoen euro lager uitgekomen dan 

in 2009. 

 

In Nederland is in 2010 bijna 111 miljard m3 (35,17 MJ/m3, 

Groningen-gaskwaliteit) aardgas getransporteerd tegenover 

99 miljard m3 (35,17 MJ/m3) in 2009. Deze toename 

wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage temperaturen in 

januari en december van het verslagjaar. In 2010 bedroeg 

het hoogst getransporteerde dagvolume 496 miljoen m3 

(op 26 januari 2010). In 2009 was dit 489 miljoen m3. 

Nog meer dan in 2009 vonden er veel werkzaamhe-

den plaats in het gastransportsysteem. In het bijzonder 

vallen de activiteiten op ten behoeve van de bouw en 

in gebruikname van de eerste fase van de Noord-Zuid 

Route. Actieve betrokkenheid van GTS heeft ertoe geleid 

dat beperkingen voor shippers en aangeslotenen tot het 

minimum beperkt bleven.

In Duitsland werd ruim 24 miljard m3 aardgas getrans-

porteerd, een lichte daling in vergelijking met 2009 

(25 miljard m3 ). De omzet voor gastransport en daaraan 

gerelateerde diensten bedroeg 187 miljoen euro.   

Transportontwikkelingen in Nederland

Balanceringsregime en marktmodel 

Per 1 april wordt er een nieuw balanceringsregime ge-

introduceerd als onderdeel van een nieuw marktmodel 

voor de groothandelsmarkt. 

 

TTF

De volumes op het gashandelsplatform Title Transfer 

Facility (TTF) blijven een stijgende trend vertonen, in 

2010 werden nieuwe records behaald. Het verhandel-

de volume steeg naar 113,8 miljard m3 in 2010. Dit is 

een groei van 39% ten opzichte van 2009. De fi nanciële 

waarde van het verhandelde gas bedraagt naar schatting 

19 miljard euro. Van de totale hoeveelheid getrans-
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porteerd gas stroomde er 31,8 miljard m3 via het TTF. 

Dit komt overeen met tweederde van de binnenlandse 

gasafzet. Gemiddeld over 2010 was de churnfactor (het 

aantal malen dat een kubieke meter aardgas is verhan-

deld) 3,6. Het aantal handelaren dat gemiddeld actief is 

op het TTF is ongeveer 73, een groei van zo’n 20% ten 

opzichte van 2009. Het maximum aantal handelaren dat 

op een dag actief was bedroeg 82. Het TTF wordt na het 

Engelse NBP beschouwd als de meest liquide gashub 

van Europa.

Markt- en capaciteitsontwikkelingen 

Diverse klanten hebben aangegeven belangstelling te 

hebben voor additionele capaciteit. Dit speelt vooral voor 

de elektriciteitssector, maar ook in de industrie. Tevens 

zijn er enkele gasopslagprojecten in ontwikkeling. 

Bij een positieve investeringsbeslissing inzake het 

Nederlandse deel van het Integrated Open Season zal de 

opleverdatum van de IOS-capaciteit oktober 2014 zijn. 

In de jaren daarna zal er zonder aanvullende maatregelen een 

tekort aan entry capaciteit ontstaan, met name als gevolg 

van de teruglopende capaciteit van de Nederlandse gas-

productie. Verwacht wordt dat dit tekort door marktpartijen 

zal worden ingevuld vanuit buitenlandse gasvoorkomens. 

Een aantal klanten heeft GTS al benaderd met het verzoek 

voorbereidingen te treffen voor de realisatie van additionele 

entry capaciteit.

Grensoverschrijdende samenwerking

De gasmarkt is in toenemende mate een internationale 

markt geworden. Klanten van GTS zijn bijna zonder uit-

zondering internationaal opererende energieconcerns. 

Om haar klanten van dienst te zijn, werkt GTS in toe-

nemende mate intensief samen met naburige TSO’s. In 

2010 zijn onder meer grensoverschrijdende diensten 

via Gasunie Transport Services geïntroduceerd. Gasunie 

Transport Services is het nieuwe internationale diensten-

label van Gasunie waarvoor nauw wordt samengewerkt 

tussen de beide TSO’s van Gasunie. 

Integrated Open Season in Nederland en Duitsland 

In 2009 werd het eerste Integrated Open Season 

uitgevoerd door de TSO’s van Gasunie in Nederland en 

Duitsland. Daaruit kon een aanzienlijke vraag naar meer 

transport worden afgeleid. Met name is er een grote 

behoefte aan meer capaciteit voor de aan- en afvoer 

van aardgas naar en van opslagfaciliteiten die bestemd 

zijn om schommelingen in de gasvoorziening op te 

vangen. Ook is er vraag naar uitbreiding van de capaciteit 

naar Denemarken, voor het transport van aardgas uit 

Nord Stream en voor de verdere versterking van de 

koppeling tussen het Nederlandse en Duitse net bij 

Oude Statenzijl. 

Om economisch verantwoord te kunnen investeren, zullen 

de reguleringskaders en de regelgeving in Nederland en 

Duitsland de mogelijkheden daartoe moeten creëren. 

De defi nitieve investeringsbeslissing zal in 2011 worden 

genomen. 

Transportontwikkelingen in Duitsland 

Gaspool / Aequamus

Gasunie Deutschland, EWE Netz en Erdgas Münster 

Transport hebben in 2009 Aequamus opgericht voor 

de gasbalancering in hun L-gas marktgebieden. Daar-

naast combineerden in hetzelfde jaar Gasunie Deutschland, 

VNG-Ontras, Wingas Transport en Statoil Transport 

Deutschland hun H-gas marktgebieden in Gaspool. 

Beide marktgebieden hebben zich in 2010 goed ont-

wikkeld. Gaspool heeft zijn positie als een van de 

belangrijkste hubs in continentaal Europa versterkt. 

In december 2010 bedroeg het verhandelde marktvolume 

76 miljard kWh met een churnfactor van 2,45. 

Gaspool is ook verantwoordelijk voor de balancering 

van het systeem. Het hoogste ingekochte gasvolume in 

2010 bedroeg 108 miljoen kWh per dag en het hoogste 

verkochte volume bedroeg 84 miljoen kWh per dag. 

Het balansgas werd door Gaspool op een day-ahead 

en within day-basis aangekocht via Gaspool’s eigen 

webportal voor balancering en via European Energy 

Exchange (EEX). 

Gebaseerd op een wettelijke verplichting met betrekking 

tot verdere samenwerking tussen netbeheerders zijn 

Open Grid Europe, Net Connect Germany en Thyssengas 

overeengekomen hun respectievelijke H- en L-gas markt-

gebieden per 1 april 2011 samen te voegen tot één 

marktgebied. Datzelfde voornemen hebben Aequamus 

en Gaspool. Daarmee zullen er in Duitsland twee markt-

gebieden overblijven.  
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Gasunie realiseert ook waarde voor haar stakeholders 

door de ontwikkeling van business activiteiten die niet 

tot het gereguleerde domein behoren. De focus daarbij 

ligt op het aanbieden van open access gasinfrastructuur-

diensten.In dat kader streven we naar een gecontroleerde 

en geleidelijke groei van het bedrijf, onder meer in de 

vorm van nieuwe autonome projecten en acquisities.

BBL
In het verslagjaar transporteerde BBL Comp  any V.O.F. 

(BBL) in totaal ruim 9 miljard m3 (in 2009: 7,1 miljard 

m3). BBL Company heeft in 2010 aan al haar transport-

verplichtingen kunnen voldoen. Gasunie heeft een aandeel 

van 60% in BBL. 

Op 9 februari 2009 ontstonden problemen in een van de 

drie compressoren in Anna Paulowna. Na de storing stel-

den BBL en de fabrikant een grondig onderzoek in, waarbij 

de eigenlijke oorzaak aan het licht kwam. Als gevolg 

daarvan moesten alle compressoren worden gereviseerd. 

De revisie van de eerste compressor kwam vlak voor het 

winterseizoen 2009/2010 gereed. De tweede compressor 

is in de zomer van 2010 gereviseerd; revisie van de derde 

staat gepland voor de zomer van 2011.

In 2010 stond de installatie gepland van een vierde 

compressor in Anna Paulowna, waarmee de vaste trans-

portcapaciteit naar het Verenigd Koninkrijk vanaf 

1 december 2010 van 1,74 miljoen m3/per uur wordt ver-

hoogd tot 2,10 miljoen m3/per uur. Wegens technische 

problemen is de installatie van deze vierde compressor 

verschoven naar het eerste kwartaal van 2011. De fabrikant 

is eind 2010 een onderzoek gestart naar de oorzaak van 

de technische problemen.

De reeds gecontracteerde extra capaciteit kon met de 

bestaande drie compressoren worden geleverd.

In 2010 heeft BBL Company Interruptible Reverse Flow 

Services (IRFS) in de markt gezet. Hierdoor wordt het 

mogelijk volumes te contracteren van het Verenigd 

Koninkrijk naar Balgzand, onder de enige voorwaarde 

dat er voldoende volumes in de andere richting stromen. 

Om deze dienst te kunnen aanbieden heeft BBL Company 

een veilingmethode ontworpen die door de Nederland-

se en Engelse autoriteiten is goedgekeurd. De IRF-dienst 

wordt vanaf 1 oktober 2010 aan de markt aangeboden. 

Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, moest 

de markt aan de Engelse kant een Exit Agent aanstellen 

en een zogenoemd Ancillary Agreement met National 

Grid ondertekenen. Naar verwachting zal de markt deze 

zaken begin 2011 hebben geregeld.

Als onderdeel van haar leidingintegriteitsmanagement 

voert BBL Company regelmatig onderzoek uit naar de 

veilige ligging van de offshore-leiding. In 2010 werden 

twee ruimtes gevonden onder de leiding die succesvol 

zijn opgevuld met gravel. 

Nord Stream
Het Nord Stream-project omvat de aanleg en de exploitatie

van twee 48 inch leidingen van Vyborg (bij St. Peters-

burg) naar Greifswald (aan de Duitse kust). De leiding is 

1.220 km lang en het traject loopt door de Oostzee. 

Sinds juni 2010 is Gaz de France Suez toegetreden als 

vijfde aandeelhouder met eenzelfde belang als Gasunie, 

namelijk 9%.

Met de constructie van de eerste pijpleiding is in 2010 

gestart. Ultimo dat jaar was reeds meer dan tweederde 

deel van deze leiding gelegd. De inbedrijfname van de 

eerste en tweede leiding zijn voorzien voor oktober 2011 

resp. november 2012. Het investeringsbudget (7,4 miljard 

euro) is ongewijzigd. 

Voor de tweede pijpleiding is een aparte project-

fi nanciering opgezet, overeenkomstig de succesvol 

verlopen fi nanciering voor de eerste pijpleiding. Deze 

tweede projectfi nanciering zal naar verwachting 

in Q1 2011 ook met succes worden afgesloten. De aan-

deelhouders hebben meerdere overbruggingsleningen 

verstrekt in afwachting van het in werking treden van 

deze projectfi nancieringen.

Gate terminal 
De bouw van Gate terminal, de eerste LNG-terminal die 

momenteel in Nederland in aanbouw is, ligt goed op 

schema. In de tweede helft van 2011 zal de terminal 

in bedrijf worden genomen. De huidige capaciteit van 

12 miljard m3 per jaar is de eerstkomende jaren volledig 

geboekt. 

In 2010 tekenden het Deense energiebedrijf DONG 

Energy en het Spaanse Iberdrola een contract voor de 

levering van LNG op Gate terminal van, omgerekend, 

Deelnemingen & Ontwikkeling (Non-TSO)
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circa 1 miljard m3 aardgas per jaar door Iberdrola aan 

DONG Energy vanaf eind 2011. De overeenkomst heeft 

een looptijd van tien jaar met een optie tot verlen-

ging met vijf jaar. DONG Energy is mede-eigenaar van 

Gate terminal en heeft een deel van de importcapaciteit 

gecontracteerd. 

In het verslagjaar is het besluit genomen om te investeren 

in een aanvullende hoge druk-compressiefaciliteit waar-

door klanten hun minimale uitzendcapaciteit kunnen 

verlagen. Hierdoor neemt de fl exibiliteit toe waardoor 

de klanten van Gate terminal beter kunnen inspelen op 

schommelingen in de vraag naar gas in Europa. Door 

deze additionele functionaliteit wordt de bijdrage van 

LNG aan de liquiditeit van de gasmarkt verder versterkt. 

Het Nederlandse energiebedrijf Eneco heeft met 

Gate terminal een meerjarencontract gesloten voor de 

jaarlijkse doorzet van 1 miljard m3 aardgas. De afname 

van gas uit de terminal start september 2011 als Gate terminal 

in bedrijf komt. 

In 2010 zijn we gestart met een inventarisatie van de 

mogelijkheden LNG door te voeren naar kleinere terminals 

(‘Breaking Bulk’) en naar het gebruik van LNG als brand-

stof voor schepen en vrachtwagens. Uitkomsten van de 

haalbaarheid en eventuele vervolgstappen zijn voorzien 

voor 2011.  

Cintra
Gasunie is eind oktober 2010 toegetreden als 25% 

aandeelhouder tot de Rotterdamse Cintra Maatschappij 

BV te Rotterdam. Samen met de overige aandeelhouders 

Vopak, Anthony Veder CO
2
 Shipping BV en Air Liquide 

Industrie BV onderzoeken wij de mogelijkheden voor 

de ontwikkeling van services voor het transport van 

CO
2
 van emitter naar opslagoperator in de Rotterdamse 

regio. Deze deelname ligt in het verlengde van Gasunie’s 

duurzaamheidsbeleid waarvan studies naar het mogelijke 

transport van CO
2
 deel uitmaken. 

Vertogas 
Vertogas is een dochteronderneming van Gasunie die op 

2 juli 2009 is opgericht met als doel de uitgifte van cer-

tifi caten die de herkomst en het geproduceerde volume 

van groen gas garanderen. Het bestaan van een erkend 

certifi catensysteem voor groen gas is een van de rand-

voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van een
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markt voor groen gas. 

De certifi cering van groen gas door Vertogas kende in 

2010 een groei ten opzichte van 2009. Inmiddels hebben 

zich ruim twaalf handelaren en negen producenten ge-

registreerd. Het aantal uitgegeven certifi caten is ruim 

84.000. Het gaat hierbij om een volume van bijna 8,5 

miljoen m3 gas. De certifi caten hebben niet alleen betrek-

king op groen gas, tot aardgaskwaliteit opgewaardeerd 

biogas, maar ook op ruw biogas. Daartoe is in 2010 beslo-

ten op verzoek van de markt. Het betreft biogas dat niet 

wordt ingevoed in het landelijk transportnet. 

Vertogas heeft in 2010 met Dena (Deutsche Energie 

Agentur) een Letter of Intent afgesloten om de handel 

in gecertifi ceerd groen gas tussen Duitsland en Neder-

land mogelijk te maken. Dit zal in Q2 van 2011 worden 

gerealiseerd.

Door de erkenning van elkaars certifi caten kan een 

internationale markt voor groen gas ontstaan. Door de 

samenwerking wordt het voor een Nederlandse afnemer 

mogelijk om groen gas te kopen dat reeds voldoet aan 

Europese normen (gesteld in de Europese Richtlijn Her-

nieuwbare Energie, 2009/28/EG) aangezien de Duitse 

certifi caten hieraan voldoen. Vertogas streeft ernaar in 

de loop van 2011 eveneens deze certifi caten uit te reiken.

Aardgasbuffer Zuidwending 
In 2010 is de eerste fase van het project afgerond. Eind 

december zijn de installatie en cavernes gereedgekomen 

voor commerciële operatie. Op 27 januari 2011 vond de 

offi ciële opening plaats.

In het eerste kwartaal van 2010 werd het logen van de 

cavernes afgerond, waarna in maart werd gestart met het 

vullen met gas van de cavernes. Ongeveer de helft van 

het volume bestaat uit kussengas, de andere helft bestaat 

uit werkgas geleverd door klanten. Voorafgaand aan de 

start van gasoperaties is Gasunie operator geworden 

van de gasopslagvergunning vallend onder de Mijnwet.

De eerste fase van het project is binnen budget en plan-

ning opgeleverd. Ook op het gebied van veiligheid zijn er 

prima resultaten bereikt.

Ten aanzien van de tweede fase is begin 2010 gestart met 

het logen van de vijfde caverne. Volgens planning wordt 

fase 2 op 1 januari 2014 opgeleverd.

NEL 
In 2010 is Gasunie toegetreden tot het consortium dat de 

aanleg voorbereidt van de Nordeuropäische Erdgas-Leitung 

(NEL). Deze leiding zal over een lengte van 440 kilometer 

worden aangelegd tussen Lubmin bij Greifswald en 

Rehden in Nedersaksen. Via NEL zal gas uit Nord Stream 

worden vervoerd in Duitsland en naar Nederland, België, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. NEL is de tweede 

doorvoerleiding voor gas uit Nord Stream naast de al 

geplande OPAL-leiding naar Tsjechië. Het aandeel van 

Gasunie in NEL bedraagt 20%. Andere aandeelhouders 

zijn WINGAS (70%) en E.ON Ruhrgas (10%). Zij zijn 

ook partners in Nord Stream. De geplande investering 

in de pijpleiding bedraagt in totaal ongeveer 1,1 miljard 

euro. Met het realiseren van NEL krijgt de gasrotonde er 

een cruciale aansluiting bij. Dat is voor onze stakeholders 

een zeer positieve ontwikkeling. 

Deudan
Per 1 januari 2011 heeft Gasunie Deutschland haar 

belang in de Deudan-pijpleiding tussen Duitsland en 

Denemarken verhoogd van 49% naar 75%. GUD heeft de 

aandelen en de transportverplichtingen van het Deense 

energiebedrijf DONG Energy Pipelines (DEP) overge-

nomen. Met de uitbreiding van het aandeel versterkt 

Gasunie haar rol als leverancier van gasinfrastructuur-

diensten in Noord-Duitsland.

Duurzaamheid 
Aardgas is veruit de schoonste fossiele brandstof. Een 

groot deel van de CO
2
-emissiereductie die in de afgelo-

pen jaren is gerealiseerd is te danken aan de inzet van 

aardgas. De gasrotonde zoals die in Nederland wordt 

gerealiseerd biedt door het verstandig inzetten van 

aardgas en door een verdere verduurzaming (vergroe-

ning) van het aardgas de mogelijkheid de transitie naar 

een duurzame samenleving op een tijdige en kosten-

effi ciënte wijze te realiseren.

  

We hebben in 2010 onze duurzaamheidsstrategie verder 

aangescherpt. Daarbij is het uitgangspunt dat we, naast 

een verdere reductie van de eigen footprint (het verstan-

dig inzetten van aardgas), met name focussen op de in-

voeding van groen gas in het gasnet (verduurzaming van 

ons aardgas). Doelstelling is dat daarmee niet alleen onze 

eigen CO
2
-emissie verder wordt teruggebracht, maar ook 

dat de CO
2
-emissie door het gebruik van aardgas wordt 

gereduceerd.

  

Gasunie speelt een actieve rol in de promotie van de pro-

ductie van groen gas in Nederland. Zo zijn we een van 

de initiatiefnemers van het op te richten kenniscentrum 
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‘Groen Gas’ dat in 2011 het licht zal zien. Ook hebben we 

in 2010 de hogedruk-injectie van biogas in ons netwerk 

op industriële schaal (het ROVA-project in Zwolle) gere-

aliseerd. Verder ondersteunen we actief de ontwikkeling 

van biogashubs in het noorden van Nederland met het 

doel ‘best practice’ door demonstratieprojecten. Voor-

beelden hiervan zijn kosteneffi ciënte systeemontwerpen 

voor de behandeling van biogas in de toekomst en voor 

injectie in de Europese gasnetwerken.

  

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken 

(nu Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) heeft 

Gasunie samen met Energiebeheer Nederland op grond 

van haar expertise op het gebied van gastransport bij-

gedragen aan de opstelling van een masterplan voor 

Carbon Capture & Storage (CCS) voor de Nederland-

se overheid. Daarnaast is Gasunie via de stichting Borg 

betrokken bij de uitwerking van CO
2
-opslagprojecten in 

Noord-Nederland. Ten slotte draagt Gasunie actief bij 

aan het CO
2
–researchprogramma ‘CATO’ waar in nauwe 

samenwerking met onderzoeksinstituten onderzoek 

wordt verricht naar CO
2
-opvang, -transport en –opslag. 

Ook als belangrijke sponsor van het EDGaR-project 

(Energy Delta Gas Research) geven we blijk van onze 

betrokkenheid bij duurzame energie. EDGaR wil de 

werelden van gas en duurzame energie samenbrengen 

om te werken aan nieuwe, op gas gebaseerde plannen, 

voor een toekomst met duurzame energie.

Gasunie Engineering B.V. 
Gasunie Engineering B.V. (GUE) is een 100% dochter-

onderneming van Gasunie. GUE neemt opdrachten 

aan van derden die vervolgens worden uitgevoerd door 

diverse afdelingen van Gasunie. In 2010 is evenals in 

vorige jaren een grote verscheidenheid aan opdrachten 

uitgevoerd.  Zo zijn in combinatie met de uitvoering van 

de Noord-Zuid Route twee rioolpersleidingen voor een 

gemeente verlegd, is een recordaantal kalibraties op het 

Bernouilli-laboratorium in Westerbork uitgevoerd en 

zijn in opdracht van diverse bedrijven veiligheidsinspec-

ties gerealiseerd. Voor een aantal Europese partners is 

hoogwaardig consultancy-werk gedaan. De groep speciale 

opdrachten van Gasunie Deventer heeft via GUE in 2010 

tot driemaal toe op verschillende plaatsen in Italië las-

werkzaamheden uitgevoerd aan gasvoerende leidin-

gen. Deze en vele andere activiteiten hebben 2010 tot een 

jaar gemaakt met een bovengemiddelde omzet. Zeker als 

in beschouwing genomen wordt dat in 2010 geen re-

searchprojecten voor derden meer via GUE werden uit-

gevoerd omdat de research & developmentafdeling van 

Gasunie sinds medio 2009 onderdeel is van KEMA. 
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Operational excellence 
Operational excellence is een essentieel onderdeel van 

Gasunie’s ‘license to operate’. Het handhaven van de uit-

stekende performance van het gastransportnet van Gasunie 

en het zekerstellen van de technische integriteit ervan, 

ook in de toekomst, spelen daarin een belangrijke rol. 

Conform de uitgangspunten zoals genoemd in de missie 

van Gasunie vinden het beheer en onderhoud van het 

transportnet op een veilige, betrouwbare, effi ciënte en 

duurzame wijze plaats. 

Om de veroudering van een deel van ons bestaande gas-

transportnet te kunnen opvangen vinden er grondige 

inspecties van het leidingnet plaats die vervolgens 

worden geëvalueerd, worden waar nodig onderdelen 

vervangen en worden renovatieprogramma’s opgesteld.

 

Taakverdeling
Uit technisch oogpunt fungeert de afdeling Asset 

Management van de divisie Bouw & Beheer als hoofd-

eigenaar van de infrastructuur van Gasunie. Deze afdeling 

neemt bij het opstellen van strategieën, planningen en 

beleid voor bestaande en nieuwe infrastructuur de tech-

nische aspecten voor haar rekening. Zij initieert en 

stimuleert Continuous Improvement Programmes (CIP) 

om op alle gebieden – Veiligheid, Gezondheid en Milieu, 

Operaties, Onderhoud en Projecten – performance excel-

lence te realiseren. De afdeling Asset Management treedt 

ten aanzien van de beheer- en onderhoudsorganisatie op 

als eigenaar door jaarplannen en –budgetten op basis 

van goedgekeurde langetermijnprogramma’s (meer dan 

5 jaar) op te stellen. 

Activiteiten 
Beheer en onderhoud heeft vooral betrekking op het on-

derhouden van de infrastructuur én op de voorbereiding 

en uitvoering van grote projecten. Met de uitbreiding 

van de gasinfrastructuur door deze projecten draagt 

Gasunie bij aan de ambitie van de overheid om van 

Nederland de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa te 

maken.

Fase 1 Gasrotonde – Noord-Zuid Route

In 2010 is Fase 1 van de Noord-Zuid Route binnen 

planning en budget opgeleverd. Op vrijdag 1 okto-

ber 2010 nam Gasunie maar liefst 275 kilometer aard-

gastransportleiding en het nieuwe compressorstation 

in Scheemda in gebruik. Het opgeleverde tracé loopt 

van Rysum in Duitsland tot aan Ommen. Het com-

pressorstation in Scheemda en de tunnel onder de 

Eems maken onderdeel uit van dit deel van het 

systeem. Ook tussen Angerlo en Beuningen is de 

leidingbouw voltooid, evenals tussen Wijngaarden en de 

Westerschelde-West. Ondertussen gaat het werk aan fase 

twee gestaag door. Naar verwachting wordt de aansluiting

tussen Ommen en Angerlo en tussen Odiliapeel en 

Hommelhof in 2011 afgerond.

Aardgasbuffer Zuidwending 

Op 1 januari 2011 is de aardgasbuffer Zuidwending in 

gebruik genomen. Gasunie heeft voor het inrichten van 

de zoutcavernes samengewerkt met Akzo Nobel, die de 

holtes heeft uitgeloogd. De aardgasbuffer, die is aange-

sloten op het Groningen-gas transportnet, bestaat uit 

een bovengrondse gasinstallatie en vier cavernes op een 

diepte tussen 1.000 en 1.500 meter. De cavernes hebben 

een hoogte van zo´n 300 meter en een doorsnede van 

50 à 60 meter. Het aardgas wordt opgeslagen onder 

een maximale druk van 180 bar. Per caverne is ruim 

50 miljoen m3 aardgas voor de markt beschikbaar 

(werkgasvolume). Uit de vier cavernes kan maximaal 

1,6 miljoen m3 gas per uur geproduceerd worden en er 

kan maximaal 0,8 miljoen m3 per uur worden geïnjec-

teerd. De constructie van een vijfde caverne is in volle 

gang. Deze caverne zal ongeveer anderhalf keer zo 

groot zijn als de grootste van de vier huidige cavernes. 

Met de gasopslag is een investering gemoeid van ruim 

500 miljoen euro en er zijn 2,3 miljoen mensuren aan 

besteed. Tijdens de realisatie heeft Gasunie veel aan-

dacht besteed aan de communicatie met de omgeving en 

omwonenden. Direct vanaf het begin van de plannen in 

2003 zijn omwonenden en lokale autoriteiten nauw bij 

het project betrokken. Op 27 januari 2011 is de eerste 

fase van de aardgasbuffer offi cieel geopend, enkele 

dagen later gevolgd door een feestelijk programma geza-

menlijk met omwonenden. 

Stikstofbuffer Heiligerlee 

In 2010 is een pijpleiding van circa tien kilometer gelegd 

tussen de luchtscheidingsinstallatie bij Zuidbroek en de 

stikstofbuffer bij Heiligerlee. In 2010 zijn de voorberei-

dingen getroffen om de zoutcaverne gereed te maken 

voor de opslag van stikstof. Het uitlogen van de caverne 

Bouw, Beheer en Onderhoud
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start in Q2 2011 en neemt naar verwachting een jaar in 

beslag. 

Bornerbroek-Epe 

Voor de aansluiting van een gasopslagfaciliteit in Epe 

(Duitsland) op ons gastransportnet in Nederland leggen 

we momenteel een leiding tussen de Duitse grens en 

Bornerbroek. In december 2011 zal de aansluiting op de 

caverne zijn voltooid. 

Duitsland 
Elbe-project

In verband met de uitdieping en verbreding van de rivier 

de Elbe zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen 

dat de bestaande kabelgoot voor gastransport voldoende 

dekking houdt. Ongeacht de werkzaamheden aan de Elbe 

is een vervanging van de Elbe-kruising nodig. De vergun-

ningenprocedure daarvoor is in 2010 in gang gezet. Deze 

procedure zal begin 2013 zijn afgerond. De constructie-

werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe pijpleiding 

door de Elbe zullen in 2013 en 2014 plaatsvinden. 

Renovatie compressorstation Achim

Eind 2010 naderden de werkzaamheden rond de reno-

vatie van compressorstation Achim hun voltooiing. Het 

project, dat in 2007 is gestart, omvat een revisie van de 

vier compressorunits en vernieuwing van de voorzie-

ningen voor de procestechnologie. Begin 2011 zal het 

project geheel zijn afgerond. 

Wet- en regelgeving

Nieuwe overeenkomst LTO-Gasunie 

Eind november 2010 hebben we met LTO Nederland een 

akkoord bereikt over de nieuwe vergoedingen bij het 

aanleggen van Gasunie-leidingen in agrarische grond. 

Uitgangspunt van dit gezamenlijke initiatief was dat 

de hoogte van een vergoeding inzichtelijk, objectief en 

narekenbaar moest zijn. Daarnaast was het wenselijk ob-

jectieve maatstaven te hanteren, die ook gebruikelijk zijn 

bij wet- en regelgeving als het Pachtnormenbesluit, de 

Onteigeningswet en de Vermogensbelasting. Deze uit-

gangspunten hebben als basis voor de nieuwe regeling 

gediend. De systematiek wordt met terugwerkende 

kracht vanaf 1 september 2010 toegepast.
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Personeel

Het aantal Gasunie-werknemers steeg in 2010 van 1.732 

in 2009 (Gasunie in Duitsland 223; Gasunie in Nederland 

1.509) naar 1.746 (Gasunie in Duitsland 232; Gasunie 

in Nederland 1.514). Meer informatie over personele 

ontwikkelingen is opgenomen in het MVO-verslag.

Beloning

De cao voor Gasunie-personeel heeft een looptijd van 

1 juli 2009 tot 1 april 2011. Op grond van de geldende 

cao zijn per 1 juli 2010 de salarissen met 1% verhoogd.

Organisatieontwikkeling

Willen we ook in de toekomst als onderneming succes-

vol blijven, dan moeten we ons vermogen om fl exibel en 

proactief te opereren voortdurend verder ontwikkelen. 

Daarbinnen nemen aandacht voor leiderschap en leider-

schapsontwikkeling een belangrijke plaats in. 

In het verslagjaar hebben we het management develop-

ment-programma Gasunie 2012 in een aangepaste opzet 

voortgezet. Hierin stonden met name de strategie van 

Gasunie en de eigen rol als leidinggevende in het bereiken 

van de strategische doelstellingen centraal. In dat kader is 

beleid ontwikkeld om binnen Gasunie te komen tot een 

meer coachende stijl van leidinggeven. In 2011 zullen 

nog twee groepen het programma doorlopen alsmede 

een groep van jonge managers met het potentieel om 

verder te groeien. 

Ook bij Gasunie Deutschland volgden managers en 

supervisors in 2010 een leiderschapsprogramma. Daar-

naast is men gestart met een review en update van de 

bestaande HR-tools. Daarvoor dienen ‘best practices’ bij 

Gasunie in Nederland en Duitsland als uitgangspunt.

De aandacht voor leiderschap en leiderschapsontwik-

keling is blijvend. In 2011 zal daarom als vervolg op 

het programma Gasunie 2012 het Gasunie Leadership 

Programma van start gaan. In dit programma staat de 

rol van leidinggevenden in een veranderende omgeving 

centraal. Kostenbewustzijn en effi ciency zijn eveneens 

kernbegrippen in dit programma.

In 2011 zal een organisatiebreed project van start gaan 

dat tot doel heeft de interne organisatie aan te passen op 

de veranderende omgeving én op de nieuwe kansen die 

deze veranderingen bieden.

In dit project, dat de naam ‘Transponder’ heeft gekregen, 

zullen zowel de strategie als de organisatiestructuur en 

de bedrijfscultuur onder de loep worden genomen. 

Waar nodig vinden bijstellingen plaats zodat we als on-

derneming ook in de toekomst succesvol kunnen blijven 

opereren.

 

Het streven naar een organisatie die fi t for purpose is uit 

zich ook in het nieuwe opleidingsbeleid dat meer dan 

voorheen is gericht op het bereiken van de doelstellingen 

van de onderneming. Daarnaast is het vergroten van de 

employability van de medewerkers een belangrijke pijler 

onder dit beleid.  

Een meer performancegerichte cultuur vraagt focus en 

sturing van de leidinggevenden, maar ook van de me-

dewerkers zelf. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

eigen carrière binnen Gasunie, maar ze worden hier wel 

in gefaciliteerd, onder andere door de opleidings- en scho-

lingsmogelijkheden die Gasunie biedt. Gasunie streeft 

ernaar een boeiende werkgever te zijn waar medewerkers 

kansen krijgen zichzelf te ontwikkelen. 

Generiek functiebouwwerk

Eveneens als onderdeel van ons streven naar een fl exibe-

le onderneming zijn we gestart met de inrichting van een 

nieuw, generiek functiebouwwerk. In een generiek func-

tiebouwwerk worden functies met soortgelijke processen 

en activiteiten ondergebracht in één generieke functie-

beschrijving. Dit levert een overzichtelijk en transparant 

systeem op dat past goed bij een organisatie die fl exibel 

moet kunnen opereren. In 2010 is het eerste deel van 

dit functiegebouw ingevuld met nieuwe beschrijvingen 

van een deel van de functiegroepen. In 2011 wordt hier-

aan een vervolg gegeven voor alle overige functies. Het 

is de bedoeling dat het nieuwe functiebouwwerk in zijn 

geheel in 2013 is ingevoerd.

Personeel & Organisatie
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Bestuursverklaring 
(in de zin van Wft artikel 5.25)

De Raad van Bestuur verklaart voor zover hen bekend, 

dat

1. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, 

de passiva, de fi nanciële positie en het resultaat van 

de vennootschap en de gezamenlijk in de consolida-

tie opgenomen ondernemingen; en 

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 waar-

mee de vennootschap wordt geconfronteerd, zijn 

beschreven.

P.C. van Gelder, voorzitter van de Raad van Bestuur

H.A.T. Chin Sue

E. Dam       

P.E.G. Trienekens

Groningen, 29 maart 2011

Bestuursverklaring
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De commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit met uitzondering van de heer Vermeire, hij heeft de 

Belgische nationaliteit.

Drs. C. Griffi oen RA
 Huidige hoofdfunctie: geen

 Voormalige hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur en CFO Koninklijke KPN N.V.

 

 Overige bezoldigde nevenfuncties: 

 Lid Raad van Commissarissen TenneT B.V.

 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Noorderbreedte

 Adviseur lid Raad van Bestuur Deloitte

Drs. A. Lont
 Hoofdfunctie: CEO Statnett SF

Ir. G.J. van Luijk  
 Huidige hoofdfunctie: Lid Regieorgaan Energietransitie & Voorzitter Platform Keteneffi ciency 

 Voormalige hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur TU Delft

 Overige bezoldigde nevenfuncties: 

 Vice-voorzitter Raad van Toezicht Reinier de Graaf Groep (tot 31 juli 2010)

Ir. H.L.J. Noy
 Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur ARCADIS NV, Arnhem

 Overige bezoldigde nevenfuncties:

 Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Vilente (ouderenzorg) 

Ir. J.P.H.J. Vermeire  
 Hoofdfunctie: Managing Partner J.V. Consult BVBA, een adviesmaatschappij

 

 Overige bezoldigde nevenfuncties:

 Voorzitter Raad van Commissarissen Distrigas

 Voorzitter van de Internationale Groepering van LNG-Invoerders (GIIGNL)

 Kerndocent bij EDI 

.

Hoofd- en nevenfuncties commissarissen N.V. Nederlandse Gasunie
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Geconsolideerde 

jaarrekening
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Geconsolideerde balans per 31 december (vóór winstbestemming)

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 2010 2009

Activa

 

 Vaste activa

- materiële vaste activa

- immateriële vaste activa

- investeringen in geassocieerde deelnemingen

- overige kapitaalbelangen

- uitgestelde belastingvorderingen

- pensioenactief

3

4

5

6

8

16

8.822,0

689,1

198,9

191,0

771,3

-

7.848,6

689,1

220,8

145,3

911,3

42,2

Totaal vaste activa 10.672,3 9.857,3

Vlottende activa

- voorraden

- handels- en overige vorderingen

- geldmiddelen en kasequivalenten

9

10

11

27,8

254,5

158,5

28,4

334,0

106,5

Totaal vlottende activa 440,8 468,9

Totaal activa 11.113,1 10.326,2
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In miljoenen euro’s Nadere toelichting 2010 2009

 

Passiva

Totaal eigen vermogen

toekomend aan de aandeelhouder 12+13 5.260,8 5.309,7

Langlopende verplichtingen

- rentedragende leningen

- uitgestelde belastingverplichtingen

- personeelsbeloningen

- voorzieningen

- overige langlopende verplichtingen

14

15

16

17

18

3.896,7

308,9

88,6

34,8

39,4

4.112,2

327,4

51,2

0,6

22,2

Totaal langlopende verplichtingen 4.368,4 4.513,6

Kortlopende verplichtingen

- kortlopende fi nancieringsverplichtingen

- handelsschulden en overige te betalen posten

19

20

979,3

504,6

27,1

475,8

Totaal kortlopende verplichtingen 1.483,9 502,9

Totaal passiva 11.113,1 10.326,2
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro’s Nadere toelichting 2010 2009

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Opbrengsten

Aan investeringen toegerekende kosten

Personeelskosten

Overige bedrijfslasten

Afschrijvingskosten

Bijzondere waardeveranderingen

23

24

3

1+3

114,4

-/- 175,0

-/- 531,6

-/- 205,2

-

1.523,0

96,4

-/- 149,2

-/- 536,3

-/- 210,1

-/- 570,0

1.668,7

Totale lasten -/- 797,4 -/- 1.369,2

Bedrijfsresultaat 725,6 299,5

Financieringsbaten

Financieringslasten

Resultaat (des)investeringen kapitaalbelangen

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen

25

26

5+7

5

6,8

-/- 164,9

-/- 1,0

27,6

9,0

-/- 173,3

-

25,3

Resultaat vóór belastingen 594,1 160,5

Belastingen 27 -/- 140,4 -/- 38,7

Resultaat na belastingen 453,7 121,8

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten na 

belastingen - -

Winst over de periode 453,7 121,8

Toe te rekenen winst aan aandeelhouder 453,7 121,8
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten

In miljoenen euro’s Cash fl ow 

hedge reserve

Overige 

reserves

Onverdeeld 

resultaat

Totaal

2010

Totaal van de resultaten verwerkt in de winst-en-verliesrekening 

(winst over de periode) - - 453,7 453,7

 Effect tariefswijziging op de uitgestelde belastingen

Mutatie in cash fl ow hedge reserve,

waarvan vennootschapsbelasting 

Saldo van actuariële winsten en verliezen ter zake van 

personeelsbeloningen,

waarvan vennootschapsbelasting

Overige mutaties 

-/- 0,1

-/- 16,4

4,2

-

-

-

-/- 19,5

-

-

-/- 74,2

19,0

0,3

-

-

-

-

-

-

-/- 19,6

-/- 16,4

4,2

-/- 74,2

19,0

0,3

Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen -/- 12,3 -/- 74,4 - -/- 86,7

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten -/- 12,3 -/- 74,4 453,7 367,0

2009

Totaal van de resultaten verwerkt in de winst-en-verliesrekening 

(winst over de periode) - - 121,8 121,8

Mutatie in cash fl ow hedge reserve,

waarvan vennootschapsbelasting

Saldo van actuariële winsten en verliezen ter zake van 

personeelsbeloningen,

waarvan vennootschapsbelasting

Overige mutaties

-/- 3,2

0,8

-

-

-

-

-

-/- 59,9

15,5

-/- 0,7

-

-

-

-

-

-/- 3,2

0,8

-/- 59,9

15,5

-/- 0,7

Totaal van de resultaten verwerkt in het eigen vermogen -/- 2,4 -/- 45,1 - -/- 47,5

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten -/- 2,4 -/- 45,1 121,8 74,3

Het totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 2010 en 2009 is volledig toe te rekenen aan de 

aandeelhouder.
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G econsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

In miljoenen euro’s Aandelen 

kapitaal

Cash fl ow 

hedge reserve

Overige 

reserves

Onverdeeld 

resultaat

Totaal

2010

Stand per 1 januari 2010

Totaal van de gerealiseerde en niet-

gerealiseerde resultaten over het boekjaar

Uitgekeerd slotdividend 2009

0,2

-

-

-/- 4,6

-/- 12,3

-

5.192,3

-/- 74,4

-/- 294,1

121,8

453,7

-/- 121,8

5.309,7

367,0

-/- 415,9

Stand per 31 december 2010 0,2 -/- 16,9 4.823,8 453,7 5.260,8

2009

Stand per 1 januari 2009

Totaal van de gerealiseerde en niet-

gerealiseerde resultaten over het 

boekjaar

Uitgekeerd slotdividend 2008

Toegevoegd aan de overige reserves

0,2

-

-

-

-/- 2,2

-/- 2,4

-

-

5.138,9

-/- 45,1

-

98,5

394,1

121,8

-/- 295,6

-/- 98,5

5.531,0

74,3

-/- 295,6

-

Stand per 31 december 2009 0,2 -/- 4,6 5.192,3 121,8 5.309,7



- 51 - 

Jaarverslag 2010 - N.V. Nederlandse Gasunie

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

In miljoenen euro’s Nadere 

toelichting

2010 2009

Kasstromen uit operationele activiteiten

Opbrengsten

Totale lasten

1.523,0

-/- 797,4

1.668,7

-/- 1.369,2

725,6 299,5

Aanpassingen voor:

- afschrijvingskosten

- bijzondere waardeveranderingen

- mutatie voorraden

- mutatie vorderingen

- mutatie niet-rentedragende verplichtingen

- overige mutaties

3

1+3

205,2

-

0,6

79,8

-/- 7,8

4,7

210,1

570,0

1,6

-/- 59,7

10,8

-

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.008,1 1.032,3

Ontvangen rente

Ontvangen dividend geassocieerde deelnemingen

Betaalde rente

Ontvangen/betaalde vennootschapsbelasting

5

6,8

54,5

-/- 163,7

55,2

9,0

12,6

-/- 145,5

-/- 25,1

-/- 47,2 -/- 149,0

Kasstroom uit operationele activiteiten 960,9 883,3

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in (im)materiële vaste activa

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

Acquisitie van dochtermaatschappijen, gesaldeerd 

met aanwezige geldmiddelen

Acquisitie van aandeel joint venture, gesaldeerd

met aanwezige geldmiddelen

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

Investeringen in overige kapitaalbelangen

Desinvesteringen in geassocieerde

deelnemingen

3+4

3+4

2

2+7

5

6

5

-/- 1.170,7

2,9

-

-/- 3,5

-/- 2,1

-/- 45,7

0,3

-/- 1.092,6

16,6

-/- 121,0

-

-/- 0,1

-/- 26,1

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -/-1.218,8 -/- 1.223,2
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Transport -/- 257,9 -/- 339,9

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten

Opname langlopende schulden

Afl ossingen van langlopende schulden

Mutatie kortlopende fi nancieringsverplichtingen

Uitgekeerd dividend

14

14

19

29

239,7

-

486,1

-/- 415,9

926,1

-/- 12,0

-/- 322,9

-/- 295,6

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten 309,9 295,6

Toename geldmiddelen en kasequivalenten 52,0 -/- 44,3

Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo vorig jaar 106,5 150,8

Geldmiddelen en kasequivalenten ultimo dit jaar 158,5 106,5

52,0 -/- 44,3
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Toelichting op de geconsolideerde fi nanciële overzichten

Opmaken en vaststellen van de jaarrekening
De jaarrekening 2010 is opgemaakt door de Raad van Bestuur op 29 maart 2011. De opgemaakte jaarrekening wordt 

ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2011.

Aard der bedrijfsactiviteiten
De N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Via het 

netwerk van Gasunie stroomt jaarlijks ongeveer 125 miljard kubieke meter aardgas, bijna een kwart van het totale 

gasverbruik in Europa. Gasunie is het eerste Europese gastransportbedrijf met een grensoverschrijdend netwerk. 

Het bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleidingen in Nederland en Duitsland, aansluitingen op (inter)nationale 

pijpleidingsystemen en honderden installaties, waaronder een LNG-installatie (peak shaver) alsmede ongeveer 

1.300 gasontvangstations.

De vennootschap is statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven onder KvK-nummer 02029700.

Alle op balansdatum uitstaande aandelen worden gehouden door de Staat der Nederlanden.

Uitgangspunten voor de grondslagen
De geconsolideerde fi nanciële overzichten van de vennootschap zijn opgesteld in overeenstemming met de Interna-

tional Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard binnen de Europese Unie en van kracht op 31 december 

2010.

Nieuwe verslaggevingstandaarden

In 2010 zijn de volgende nieuwe standaarden en interpretaties effectief geworden en bekrachtigd binnen de Europese Unie:

IFRS 1 First-Time Adoption of IFRS (Revised)

IFRS 1 First-Time Adoption of IFRS – Additional Exemptions for First-time Adopters

IFRS 2 Share-based Payment – Group Cash-settled Share-based Payment Arrangements

IFRS 3 Business Combinations (Revised)

IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (Amendment)

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement – Eligible Hedged Items (Amendments)

IFRIC 17 Distributions on Non-cash Assets to Owners

IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers

Improvements to International Financial Reporting Standards (Issued 2008)

Improvements to International Financial Reporting Standards (Issued 2009)

De toepassing van de hierboven opgenomen onderwerpen heeft in 2010 geen materiële invloed op het eigen vermogen 

en het resultaat van de vennootschap en heeft enkel additionele toelichtingen tot gevolg.

De IFRS-standaarden en de interpretaties van de International Financial Reporting Interpretations Committee die wel 

zijn uitgebracht en bekrachtigd binnen de Europese Unie maar nog niet effectief zijn, zijn niet toegepast. Het betreft 

vanaf boekjaar 2011:

IFRS 1 First-time adoption of IFRS – Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures for 

 First-time Adopters

IAS 24 Related Party Disclosures (Revised)

IAS 32 Financial Instruments: Presentation – Classifi cation of Rights Issues
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IFRIC 14 Prepayments of a Minimum Funding Requirement (Amendment)

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

Vanaf boekjaar 2011 worden de volgende nieuwe standaarden en interpretaties effectief maar zijn nog niet 

bekrachtigd binnen de Europese Unie:

Improvements to International Financial Reporting Standards (Issued 2010)

Ten aanzien van de bovenstaande onderwerpen verwacht de vennootschap dat zij geen materiële invloed zullen 

hebben op het eigen vermogen en resultaat van de vennoot schap in de periode van eerste toepas sing.

Oordelen en schattingen door het management

Het management maakt 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. De invloed van oor-

delen en schattingen zijn signifi cant bij de waardering van bedrijfscombinaties, vaste activa, uitgestelde belastingen 

en pensioenen.

Waardering van bedrijfscombinaties

Bij bedrijfscombinaties worden identifi ceerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen door de overnemen-

de partij verantwoord tegen de reële waarde op de overnamedatum. 

Vaste activa

Vaste activa betreffen onder andere het gastransportnetwerk en goodwill.

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de 

verwachte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde, en bijzondere waardeveranderingen. 

Hiertoe zijn aannames gedaan over de levensduur, rest waarde en toekomstige kasstromen van voornamelijk de 

transportleidingen. Goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs minus eventuele geaccumuleerde bijzondere 

waardeverminderingen.

Een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteiten vallen onder een reguleringsregime. De toekomstige kasstromen en de 

daarmee samenhangende realiseerbare waarde van de gereguleerde activa worden mede bepaald door oordelen en 

schat tingen ten aanzien van de kasstromen die binnen het reguleringskader kunnen worden verdiend. Voor aanvul-

lende informatie verwijzen wij naar punten 1, 3 en 4 van de nadere toelichting op de geconsolideerde balans.

Een voorziening voor algemene opruimingskosten op langere termijn wordt niet opgenomen omdat het thans niet 

aannemelijk wordt geacht dat het opruimen van transportleidingen en toebehoren aan de orde zal komen. Verwacht 

wordt dat de opbrengsten van een alternatieve aanwending (op termijn) verminderd met de kosten van conservering 

zullen opwegen tegen de (maatschappelijke) kosten van het opruimen.

Uitgestelde belastingvorderingen

Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een uitgestel-

de belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fi scale winst beschikbaar zal zijn voor 

verrekening. Hiertoe zijn aannames gedaan over de toekomstige fi scale winsten.

Pensioenen

De kosten van de pensioenregelingen en de waardering van de pensioenverplichtingen worden bepaald met behulp 

van actuariële berekeningen. Hiertoe zijn belangrijke aannames gedaan over de marktrente op bedrijfsobligaties van 

hoge kwaliteit ter bepaling van de discount rate, de verwachte toekomstige salarisverhogingen, de verwachte 
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toekomstige pensioen verhogingen en het verwachte rendement op pensioenbeleggingen. Voor aanvullende informa-

tie verwijzen wij naar punt 16 van de nadere toelichting op de geconsolideerde balans.

Herrubriceringen vergelijkende cijfers
In 2010 zijn andere kostencategorieën toegelicht binnen de bedrijfslasten die meer in lijn liggen met de interne 

rapportering aan het management. Dit heeft ook geleid tot aanpassingen van de fi nanciële informatie per segment. De 

vergelijkende cijfers over 2009 met betrekking tot deze categorieën zijn overeenkomstig aangepast. Voor aanvullende 

informatie verwijzen wij naar punten 24 en 31 van de nadere toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de fi nanciële gegevens van de N.V. Nederlandse Gasunie en haar groepsmaat-

schappijen opgenomen. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggen-

schap kan worden uitgeoefend.

De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de 

groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf 

de datum waarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening 

worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

Financiële relaties en niet-gerealiseerde resultaten tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd. Niet-gere-

aliseerde verliezen worden eveneens geëlimineerd, behalve als een verlies een aanwijzing is voor een bijzondere 

waardevermindering.
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De in de consolidatie begrepen groepsmaatschappijen zijn:

Naam van de vennootschap Zetel Aandeel in kapitaal

op 31 december

2010 2009

Gas Transport Services B.V. Groningen 100% 100%

Gastransport Noord-West Europa B.V. Groningen 100% 100%

Gastransport Noord-West Europa Holding B.V. Groningen 100% 100%

Gastransport Noord-West Europa Services 1 B.V. Groningen 100% 100%

Gastransport Noord-West Europa Services 2 B.V. Groningen 100% 100%

Gastransport Noord-West Europa Services 3 B.V. Groningen 100% 100%

Gastransport Noord-West Europa Services 4 B.V. Groningen 100% 100%

Gasunie BBL B.V. Groningen 100% 100%

Gasunie Engineering B.V. Groningen 100% 100%

Gasunie LNG Holding B.V. Groningen 100% 100%

Gasunie Underground Storage (GUUS) B.V. Groningen 100% 100%

Gasunie Zuidwending B.V. Groningen 100% 100%

Vertogas B.V. Groningen 100% 100%

Zuidwending V.O.F. Groningen 100% 100%

Cupa Holding GmbH Hannover, Duitsland 100% 100%

Cupa Transport Services GmbH Hannover, Duitsland 100% 100%

Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG Hannover, Duitsland 100% 100%

Gasunie Deutschland Services GmbH Hannover, Duitsland 100% 100%

Gasunie Deutschland Technical Services GmbH Hannover, Duitsland 100% 100%

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH Hannover, Duitsland 100% 100%

Gasunie Deutschland Transport Services Holding GmbH Hannover, Duitsland 100% 100%

Gasunie Deutschland Verwaltungs GmbH Hannover, Duitsland 100% 100%

Gasunie Ostseeanbindungsleitung (GOAL) GmbH Hannover, Duitsland 100% 100%

Gasunie Infrastruktur AG Zug, Zwitserland 100% 100%

In bovenstaande rechtspersonen heeft de N.V. Nederlandse Gasunie gedurende heel 2010 de beslissende zeggenschap 

uitgeoefend.

Vertogas B.V. en Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH zijn opgericht in 2009. Door de acquisitie in 2009 van 

Nuon Zuidwending B.V., welke is hernoemd naar Gasunie Underground Storage B.V., is het resterende 50% belang in 

Zuidwending V.O.F. verkregen.
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Joint ventures worden proportioneel geconsolideerd. Het zijn:

Naam van de vennootschap Zetel Aandeel in kapitaal op 31 

december

2010 2009

BBL Company V.O.F. Groningen 60% 60%

Gate terminal B.V. Rotterdam 42,5% 40%

Gate terminal C.V. Rotterdam 42,5% 40%

Gate terminal Management B.V. Rotterdam 50% 50%

Op grond van overeenkomsten tussen de vennoten van BBL Company V.O.F. heeft de N.V. Nederlandse Gasunie geen 

beslissende zeggenschap, maar kwalifi ceert het kapitaalbelang als een joint venture.

In 2010 heeft Gasunie LNG Holding B.V. haar 40% belang in Gate terminal C.V. uitgebreid met 2,5% naar 42,5%. Hier-

door is het bijbehorende belang in Gate terminal B.V. ook verhoogd van 40% naar 42,5%.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering en de resultaatbepaling wordt gevormd door de historische kosten. Voor 

zover onderstaand niet anders vermeld, wordt deze algemene grondslag toegepast.

Vreemde valuta 
De functionele en rapporteringvaluta van de vennootschap is de euro. De geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt in euro’s.

Transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de koers van de functionele valuta per de datum van de transactie.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Eventuele ver-

schillen worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

Bedrijfscombinaties (acquisities)
Bedrijfscombinaties worden verantwoord in overeenstemming met de in IFRS 3 ‘Business Combinations (Revised)’ 

beschreven methodiek: de ‘acquisition method’. De verkrijgingprijs van een acquisitie wordt bepaald op het totaal van 

afgestane activa, aangegane of overgenomen verplichtingen en door de overnemende partij uitgegeven eigen vermogen 

instrumenten. Kosten verband houdend met de overname worden direct ten laste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. De bij de bedrijfs combinaties verkregen identifi ceerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen 

worden door de overnemende partij verantwoord tegen de reële waarde op de overnamedatum. 

Vaste activa
Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de 

verwachte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde en bijzondere waardeveranderingen. 

De reële waarde voor activa aanwezig op het moment van overgang naar IFRS (1 januari 2004) is gehanteerd als ver-

onderstelde kostprijs. De restwaarde van het actief, de gebruiksduur en de waarderingsmethodes worden beoordeeld 

en indien noodzakelijk aangepast per het einde van het boekjaar.

De bijdrage van derden in de kosten van aanleg van het gastransportsysteem worden op de investeringen in 

mindering gebracht.

Materiële vaste activa die op balansdatum nog niet zijn opgeleverd worden verantwoord onder de ‘vaste bedrijfsmid-

delen in uitvoering’. Na de ingebruikname worden de betreffende activa naar hun aard gerubriceerd onder één van 

de hoofdcategorieën. De hoeveelheden gas permanent aanwezig in de pijpleidingen benodigd voor het gastransport 

worden opgenomen onder de ‘andere vaste bedrijfsmiddelen’.

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in de volgende componenten:

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Compressorstations

Installaties

Hoofdtransportleidingen c.a.

Regionale transportleidingen c.a.

Andere vaste bedrijfsmiddelen
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Bijzondere waardeveranderingen van materiële vaste activa

De vennootschap onderzoekt periodiek en indien daartoe een aanleiding bestaat of er sprake is van een bijzondere 

waardevermindering van materiële vaste activa. Zij bepaalt daartoe de realiseerbare waarde van de activa. Indien deze 

waarde lager is dan de huidige boekwaarde, dan wordt het verschil ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

De aard van de activa leidt ertoe dat de realiseerbare waarde veelal niet per actief kan worden bepaald, in deze gevallen 

wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

De vennootschap onderzoekt indien daartoe een aanleiding bestaat of het bijzondere waardeverminderingverlies dat 

in voorgaande perioden is verantwoord voor een materieel vast actief niet meer bestaat of is afgenomen.

Immateriële vaste activa

Exploitatierechten

Exploitatierechten zijn gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte 

economische levensduur rekening houdend met de restwaarde en bijzondere waardeveranderingen. De restwaarde 

van het actief, de gebruiksduur en de afschrijvingsmethode en -termijnen worden minimaal aan het einde van het 

boekjaar beoordeeld en indien noodzakelijk aangepast.

Bijzondere waardeveranderingen van exploitatierechten

De vennootschap onderzoekt indien daartoe een aanleiding bestaat of er sprake is van een bijzondere waardevermin-

dering van de exploitatierechten. Zij bepaalt daartoe de realiseerbare waarde van de activa. Indien deze waarde lager is 

dan de huidige boekwaarde, dan wordt het verschil ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Goodwill

Goodwill is het meerdere van de verkrijgingprijs van een acquisitie boven het Gasunie-aandeel in de netto reële waarde 

van de identifi ceerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen. Het wordt opgenomen onder de immateriële 

vaste activa. Na de eerste opname wordt de goodwill gewaardeerd tegen kostprijs minus eventuele geaccumuleerde 

bijzondere waardeverminderingen.

Ten behoeve van het bepalen van eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt de goodwill uiterlijk in het 

boekjaar volgend op de acquisitiedatum toegerekend aan één of meerdere kasstroomgenererende eenheden, die naar 

verwachting voordeel hebben bij de bedrijfscombinatie.

Bijzondere waardevermindering van goodwill

De vennootschap onderzoekt jaarlijks en indien daartoe een aanleiding bestaat of er sprake is van een bijzondere waar-

devermindering van goodwill die is verkregen uit een bedrijfscombinatie en die is toegerekend aan één of meerdere 

kasstroomgenererende eenheden.

Zij bepaalt daartoe de realiseerbare waarde van iedere kasstroomgenererende eenheid (of een groep van kasstroom-

genererende eenheden) waaraan goodwill is toegerekend. Indien deze waarde lager is dan de huidige boekwaarde, dan 

wordt het verschil ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Bijzondere waardeverminderingen van goodwill 

worden in toekomstige perioden niet teruggenomen.

Investeringen in geassocieerde deelnemingen

Deelnemingen waarin de vennootschap invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en fi nanciële beleid worden 

volgens de vermogensmutatiemethode (equity-methode) gewaardeerd.

In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de vennootschap in het resultaat van de deelnemingen 

opgenomen.
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Investeringen in overige kapitaalbelangen

Voor zover de reële waarde betrouwbaar kan worden vastgesteld worden de overige kapitaalbelangen gewaardeerd 

tegen reële waarde. Anders vindt waardering tegen kostprijs plaats.

Vlottende activa
Voorraden

De voorraden van onderhoudsmaterialen en onderdelen worden tegen de gemiddelde inkoopprijzen opgenomen 

onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van de voorziening wegens oninbaarheid. 

Indien daartoe een objectieve aanleiding is, wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd.

Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen omvatten de beschikbare geldmiddelen in contanten en uitstaande bedragen bij banken. Kasequivalenten 

zijn uiterst liquide korte termijn beleggingen met een looptijd van maximaal drie maanden en zijn niet onderhevig 

aan een materieel risico op waardeschommelingen.

Langlopende verplichtingen 
Dit betreft verplichtingen met een resterende looptijd van meer dan een jaar. De binnen een jaar vervallende afl ossings- 

verplichtingen op langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Rentedragende leningen worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde van de ontvangen prestatie ver-

minderd met de transactiekosten. Na deze eerste opname worden de rentedragende leningen vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.

Personeelsbeloningen
De langlopende verplichtingen ter zake van personeelsbeloningen hebben betrekking op pensioenverplichtingen, 

jubileumuitkeringen en de kosten van de secundaire arbeidsvoorwaarden na pensionering voor postactieve en 

gepensioneerde werknemers.

Pensioenverplichtingen

Gasunie heeft twee pensioenregelingen die haar werknemers aanspraak geeft op onder andere ouderdoms- en nabe-

staandenpensioen op basis van een eindloon systeem. Eén pensioenregeling voor de werknemers in Nederland en één 

voor de werknemers van Gasunie Deutschland. Op basis van IAS 19 ‘Personeelsbeloningen’ worden beide pensioen-

regelingen aangemerkt als een toegezegd-pensioenregeling. De aanspraken van de werknemers in Nederland worden 

jaarlijks door middel van premiebetalingen afgefi nancierd en overgedragen aan Stichting Pensioenfonds Gasunie. 

De stichting voert de pensioenregeling uit. Voor alle pensioenverplichtingen, welke zijn ondergebracht bij Stichting 

Pensioenfonds Gasunie, houdt het fonds beleggingen aan. De aanspraken van de werknemers van Gasunie Deutschland 

zijn niet afgefi nancierd. 

De voorziening voor pensioenverplichtingen wordt berekend in overeenstemming met de ‘projected unit credit 

method of actuarial cost allocation’. Volgens deze methode wordt de contante waarde van de pensioenaanspraken 

bepaald op basis van het aantal actieve dienstjaren tot aan de balansdatum, het geraamde salarisniveau per de 

verwachte pensioneringsdatum en de marktrente op bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Voor de bepaling van de 
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pensioenlasten wordt tevens het verwachte rendement op de fondsbeleggingen in de berekening betrokken.

Actuariële winsten en verliezen worden volledig verantwoord in het eigen vermogen in de periode waarin zij zich 

voordoen onder aftrek van uitgestelde belastingen.

De netto verplichting uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling bestaat uit de contante waarde van de bruto ver-

plichting verminderd met de reële waarde van de fondsbeleggingen. Indien deze berekening leidt tot een actiefpost, 

dan wordt dat pensioenactief alleen in de balans opgenomen voor zover realisatie in de toekomst mogelijk is door 

betalingen van lagere premies of restituties.

Jaarlijks worden actuariële berekeningen opgesteld door externe actuarissen.

Voorziening voor jubileumuitkeringen

De voorziening heeft betrekking op de jubileumuitkeringen die de N.V. Nederlandse Gasunie uitkeert aan haar 

werknemers bij dienstjubilea.

Voorziening voor kosten van de secundaire arbeidsvoorwaarden na pensionering voor postactieve en 

gepensioneerde werknemers

De voorziening heeft betrekking op de vergoeding die de N.V. Nederlandse Gasunie verstrekt aan haar werknemers na 

hun pensionering. Er is rekening gehouden met de kans dat de uitkering zal plaatsvinden en met de rekenrente die 

ook voor de pensioenverplichting wordt gehanteerd.

De voorziening vertegenwoordigt de contante waarde van de al ingegane verplichtingen ter zake van postactieve en 

gepensioneerde werknemers evenals een opbouw voor de werknemers die thans in actieve dienst zijn gedurende de 

diensttijd. Er is rekening gehouden met ontslag- en sterftekansen en een rekenrente die gelijk aan de rekenrente die 

wordt gehanteerd bij het bepalen van de pensioenverplichtingen.

Periodiek worden de veronderstellingen van deze voorziening getoetst aan de hand van sterfte-, rente- en kosten-

ontwikkelingen en zo nodig bijgesteld.

Voorzieningen
Het bedrag opgenomen als voorziening is de best mogelijke schatting op de balansdatum van de uitgaven die vereist 

zijn om aan de bestaande verplichting te voldoen, rekening houdend met de waarschijnlijkheid van het mogelijke 

resultaat van de gebeurtenis.

Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt een voorziening bepaald op de contante waarde van 

de uitgaven die naar verwachting vereist zullen zijn om de verplichting af te wikkelen.

De disconteringsvoet wordt bepaald vóór belastingen en houdt rekening met de huidige marktbeoordelingen voor de 

tijdswaarde van geld en de risico’s die inherent zijn aan de verplichting.

Voorziening reorganisatiekosten

De voorziening dient ter dekking van de verplichtingen (aan postactieve werknemers) die voortkomen uit reeds eerder 

gestarte reorganisaties. De verplichtingen zijn contant gemaakt tegen een rekenrente van 4% per jaar.

Voorziening voor opruimingskosten en saneringen

Deze voorziening wordt gevormd naar aanleiding van besluiten van het management om binnen afzienbare tijd 
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specifi eke activa buitengebruik te stellen, te verwijderen of te saneren, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe 

wetgeving.

Kortlopende verplichtingen 
Dit betreft verplichtingen met een looptijd van maximaal een jaar.

Opbrengsten
Onder ‘opbrengsten’ wordt verstaan de opbrengsten van aan derden geleverde diensten uit gastransport en 

gastransport gerelateerde diensten aan derden onder aftrek van kortingen en over deze omzet geheven belastingen 

zoals omzetbelasting.

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat, wordt 

de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichtte prestaties in het boekjaar.

Diensten die betrekking hebben op het beschikbaar stellen van transportcapaciteit, staan los van het daadwerkelijk 

gebruik. Zij worden geacht te zijn geleverd, indien de capaciteit ter beschikking heeft gestaan aan de afnemer 

gedurende het overeengekomen tijdsvak.

Aan investeringen toegerekende kosten
Onder de ‘aan investeringen toegerekende kosten’ worden de eigen bedrijfskosten opgenomen ten dienste van de ver-

vaardiging van materiële vaste activa. Het betreft voornamelijk de kosten van eigen en inleenpersoneel en een deel van 

de organisatiekosten van de ondersteunende afdelingen.

Overige bedrijfslasten
De kosten worden bepaald op historische basis, met inachtneming van de hiervoor al vermelde grondslagen voor de 

waardering en worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking 

genomen in de verslagperiode waarin zij voorzienbaar zijn.

Financieringsbaten en -lasten
Hieronder worden baten en lasten verband houdende met de fi nanciering verantwoord.

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk.

Rentelasten worden geactiveerd indien deze betrekking hebben op de aankoop, constructie of productie van 

kwalifi cerende activa, waarvoor geldt dat het actief noodzakelijkerwijze pas na een aanzienlijke tijdsperiode klaar is 

voor het beoogde gebruik.

De overige rentelasten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de desbetreffende passiefpost.
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Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen
Hieronder worden baten en lasten verband houdende met de investeringen in geassocieerde deelnemingen 

verantwoord.

Vennootschapsbelasting 
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een uitgestelde belastingverplichting opgenomen. Voor alle verreken-

bare tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een uitgestelde belastingvordering 

opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fi scale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.

De uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de verwach-

te kasstromen. Bij de waardering worden die belastingtarieven gehanteerd die naar verwachting van toepassing zullen 

zijn op de periode waarin realisatie zal plaatsvinden op basis van de belastingtarieven en de belastingwetgeving waarvan 

het wetgevingsproces (materieel) is afgesloten op balansdatum. De hieruit voortvloeiende mutaties worden verwerkt in 

de winst-en-verliesrekening met uitzondering van de mutaties die betrekking hebben op de herwaardering van de mate-

riële vaste activa per 1 januari 2004, de fi scale verwerking van de door de Staat betaalde koopsom, de actuariële winsten 

en verliezen en de cash fl ow hedge reserve. Deze mutaties worden rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkt.

De (niet) uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene 

voorwaarden voor saldering.

Tussen de N.V. Nederlandse Gasunie en haar Nederlandse 100%-groepsmaatschappijen bestaat een fi scale eenheid, 

met uitzondering van Gasunie Underground Storage B.V. Tussen Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG, haar Duitse 

100%-groepsmaatschappijen en Gasunie Deutschland Verwaltungs GmbH bestaat een fi scale eenheid in Duitsland 

voor Gewerbesteuer en Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag.

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekening houdend met fi scaal vrijgestelde 

posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare kosten.

Kasstroomoverzicht
In dit overzicht komen de gegenereerde kasstromen tot uitdrukking. De kasstroom uit operationele activiteiten wordt op 

basis van de indirecte methode bepaald uitgaande van de opbrengsten in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Financiële informatie per segment
De informatie over de bedrijfsactiviteiten waarover afzonderlijke fi nanciële informatie beschikbaar is en waarvan de 

bedrijfsresultaten regelmatig worden beoordeeld door de hoogstgeplaatste functionaris die belangrijke operationele 

beslissingen neemt is gericht op enerzijds de ‘gastrans port’-activiteiten en anderzijds de ‘new business’-activiteiten.

De binnen Gasunie te defi niëren operationele segmenten op basis van IFRS 8 zijn: 

Gereguleerd Netbeheer Nederland en Duitsland (TSO)

Deelnemingen & Ontwikkeling (Non-TSO)

Voor nadere fi nanciële informatie per segment wordt verwezen naar punt 30 tot en met 35 van de toelichting op de 

geconsolideerde jaarrekening.
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Afgeleide fi nanciële instrumenten 
Cash fl ow hedge accounting

Op de afgeleide fi nanciële instrumenten die daartoe specifi ek zijn aangewezen door het management, die zijn gericht 

op het afdekken van een zeer waarschijnlijke kasstroom en voldoen aan de overige voorwaarden wordt cash fl ow 

hedge accounting toegepast.

Zij worden bij de eerste opname verantwoord tegen de reële waarde per de datum waarop het contract is aangegaan en 

vervolgens wordt hun reële waarde periodiek opnieuw bepaald. De reële waarde wordt bepaald op basis van de markt-

waarde van soortgelijke instrumenten.

De winst of het verlies op het effectieve deel van het afdekkinginstrument wordt verwerkt in de cash fl ow hedge 

reserve in het eigen vermogen onder aftrek van uitgestelde belastingen. Een eventueel ineffectief gedeelte van de 

afdekking wordt onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Wanneer een afdekkinginstrument wordt afgewikkeld, blijft de winst of het verlies op het effectieve deel in het eigen 

vermogen opgenomen voor zover naar verwachting de onderliggende kasstroom nog zal plaatsvinden. Indien de on-

derliggende kasstroom niet langer verwacht wordt, wordt de winst of het verlies op het effectieve deel, dat is uitgesteld 

in het eigen vermogen, onmiddellijk ten gunste of ten laste gebracht van de winst-en-verliesrekening.

De afgeleide fi nanciële instrumenten die aangewezen en effectief zijn in het kader van hedge accounting, worden ver-

antwoord in lijn met het onderliggende contract. Afhankelijk van de aard en looptijd van het onderliggend contract 

vindt rubricering als langlopend of kortlopend plaats.

Overige afgeleide fi nanciële instrumenten

De overige afgeleide fi nanciële instrumenten die ter dekking van bestaande risico’s worden gebruikt zoals renteswaps 

en valutatermijntransacties worden vanaf eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waar-

deveranderingen in de winst-en-verliesrekening.

De reële waarde wordt bepaald op basis van de marktwaarde van soortgelijke instrumenten. Indien de reële waarde 

positief is, wordt het instrument opgenomen onder ‘overige vorderingen’ en onder ‘overige schulden’ indien deze 

waarde negatief is. Afhankelijk van de aard en looptijd van het onderliggend contract vindt rubricering als langlopend 

of kortlopend plaats.
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Nadere toelichting op de geconsolideerde balans

1. Onderzoek naar bijzondere waardeveranderingen 2010
Ontwikkelingen reguleringskader, stand van zaken per 29 maart 2011

Tarieven Nederland

In juni 2010 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de methodebesluiten vernietigd die door de 

Nederlandse toezichthouder (NMa) in december 2008 voor Gas Transport Services (GTS) waren vastgesteld. Deze 

methodebesluiten hadden betrekking op de periode 2009-2012. In methodebesluiten stelt de NMa de fi nanciële 

uitgangs punten vast die bepalend zijn voor de tarieven die GTS in rekening brengt aan shippers. Het zijn onder andere 

de waarde van het landelijk gastransportnet, de afschrijvings termijnen en de kapitaalkostenvergoedingen. Het CBb 

heeft bepaald dat de NMa een nieuw methodebesluit moet nemen.

Het CBb heeft verder geoordeeld dat de NMa ten onrechte geen methode van regulering heeft vast gesteld voor de jaren 

2006-2008. De NMa zal voor de periode vanaf 1 januari 2006 alsnog een methode van regulering voor GTS moeten 

vaststellen. De eventuele fi nanciële gevolgen moeten naar verwachting in toekomstige GTS-tarieven worden verwerkt. 

De NMa heeft laten weten dat zij ernaar streeft om in de tweede helft van 2011 nieuwe methode besluiten te nemen 

die per 1 januari 2012 van kracht zullen worden. Naar verwachting zullen in de eerste helft van 2011 de concept be-

sluiten worden gepubliceerd gevolgd door de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door de netbeheerder en 

representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt.

Tarieven Duitsland

De Duitse toezichthouder (Bundesnetzagentur) is in 2009 gestart met het ontwikkelen van een procedure die een 

individuele doelmatigheidsfactor voor elke Duitse landelijk netbeheerder vaststelt op basis van een onderlinge 

vergelijking van bedrijven (benchmark).

Gasunie Deutschland heeft in februari 2011 een brief van de Bundesnetzagentur ontvangen waarin is aangegeven dat 

Gasunie Deutschland de maximale individuele doelmatigheidsfactor van 100% zal bereiken. Gasunie Deutschland 

hoeft daarom op dit gebied geen aanpassing in haar tarieven te verwerken. De individuele doelmatigheidsfactor wordt 

vastgesteld voor de reguleringsperiode van 2010-2012.

Uitgangspunten van het onderzoek

De eerdergenoemde ontwikkelingen ter zake van de tarieven in Nederland en Duitsland geven aanleiding tot het uit-

voeren van onderzoek naar mogelijke bijzondere waardeveranderingen van het gastransportnetwerk in Nederland en 

Duitsland en de goodwill.

Er is sprake van een bijzondere waardeverandering indien de realiseerbare waarde van een actief of een groep van 

activa lager ligt dan de boekwaarde. De realiseerbare waarde van het gastransportnetwerk wordt bepaald op basis van 

de indirecte opbrengstwaarde (de contante waarde van de toekomstige cash fl ows van het huidige netwerk). 

De cash fl ow prognose is essentiële input voor de berekening van de indirecte opbrengstwaarde. In een onderzoek 

naar een mogelijke bijzondere waardeverandering moet het management een zo reëel mogelijke schatting maken van 

de cash fl ow prognose rekening houdend met de ontwikkelingen en onzekerheden die aanleiding gaven tot het onder-

zoek (de regulatoire ontwikkelingen in Nederland en Duitsland op de toekomstige tarieven).

Hierbij moeten door het management schattingen en beoordelingen worden gemaakt die van zeer grote invloed zijn 

op de uitkomsten. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de aard en omvang van de onzekerheden en 

wordt een indicatie gegeven van de fi nanciële consequentie.
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De kasstromen voor de komende drie jaren zijn gebaseerd op het business plan zoals vastgesteld door de Raad van 

Bestuur. De totale planperiode loopt tot en met 2062. De kasstromen zijn contant gemaakt met een disconteringsvoet 

van 5,5% nominaal na belastingen (2009: 5,5% nominaal na belastingen). 

Onzekerheden ten aanzien van de uitkomst van het onderzoek

Onzekerheden in Nederland

Naar aanleiding van de uitspraak van het CBb hebben de NMa en GTS in de afgelopen maanden meerdere malen 

verkennende gesprekken gevoerd over de te volgen werkwijze en de te hanteren (fi nanciële) uitgangspunten.

De toekomstige kasstromen bestaan uit:

de omzet verdiend met de dienstverlening in het jaar op basis van gereguleerde tarieven voor het desbetreffende 

 jaar; verminderd met

de eventuele terugbetaling aan de markt over de jaren 2006 tot heden.

De gereguleerde tarieven voor enig jaar zijn opgebouwd uit de volgende vergoedingen:

1. een kapitaalkostenvergoeding voor het geïnvesteerde vermogen;

2. een vergoeding van de jaarlijkse afschrijvingskosten; en

3. een vergoeding voor operationele kosten.

Daarnaast kan de NMa een doelmatigheidskorting opleggen.

Elk van de vergoedingen wordt bepaald door een groot aantal factoren, gebruikmakend van complexe rekenmodellen. 

De uitkomsten worden echter sterk beïnvloed door de regulatoire boekwaarde van het gastransportnetwerk, de hoogte 

van de kapitaalkostenvergoeding, de regulatoire afschrijvingstermijnen en de normen voor de operationele kosten. 

Ten aanzien van deze factoren bestaat op dit moment grote onzekerheid.

In het vernietigde methodebesluit werd uitgegaan van een regulatoire boekwaarde ter grootte van 6,376 miljard euro 

per 1 januari 2005. De activa werden lineair afgeschreven over een termijn van 55 jaar voor leidingen, waarbij reke-

ning werd gehouden met een jaarlijkse indexatie. Voor nieuwbouwprojecten gold een afschrijvingstermijn van 20 jaar. 

De reële kapitaalkostenvergoeding bedroeg 5,5% voor belastingen voor de bestaande activa en 7,0% voor belastingen 

voor uitbreidingsinvesteringen in het gastransportnetwerk.

Een eventuele wijziging van de regulatoire boekwaarde per 1 januari 2005 van 0,5 miljard euro betekent indicatief 

(onder gelijkblijvende omstandigheden) een wijziging van de realiseerbare waarde van circa 0,3 miljard euro ultimo 2010.

Een eventuele wijziging van de reële kapitaalkostenvergoeding van 0,25%-punt betekent indicatief (onder gelijk-

blijvende omstandigheden) een wijziging van de realiseerbare waarde van circa 0,2 miljard euro ultimo 2010.

Door het grote aantal factoren waarover onzekerheid bestaat en de sterke samenhang tussen deze factoren is het niet 

mogelijk om indicatief de impact aan te geven van elk van deze factoren. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat 

een structurele verlaging van de kasstroom met 10 miljoen euro per jaar leidt tot een lagere realiseerbare waarde van 

180 miljoen euro.

Ook over een eventuele terugbetaling aan de markt over de jaren 2006 tot heden bestaat grote onzekerheid, zowel ten 

aanzien van de hoogte, de terugbetaalperiode als de rentevergoeding. De International Financial Reporting Standards 

voorziet niet in de mogelijkheid hiervoor een voorziening te vormen. Dit leidt ertoe dat de terugbetaling op de toe-

komstige kasstromen en op de daarmee samenhangende realiseerbare waarde in mindering moet worden gebracht.
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Onzekerheden in Duitsland

De cash fl ow prognose houdt rekening met de uitkomst van het onderzoek naar de individuele doelmatigheidsfactor

door de Bundesnetzagentur. De verwachtingen ten aanzien van de tariefsverhogingen in de volgende regulering-

periode 2013-2017 als gevolg van wijzigingen in het reguleringskader (verbetering investeringsklimaat) zijn 

neerwaarts bijgesteld. 

Daarnaast wordt verwacht dat vanaf 2018 de zogenoemde ‘yardstick’-regulering van toepassing zal zijn. Dit houdt in 

dat de tarieven niet meer op de kosten van de individuele netwerkbeheerder gebaseerd zijn, maar op de kosten van de 

sector als geheel en de prestaties van de netwerkbeheerder ten opzichte van de prestaties van de gehele sector. Hier-

bij wordt er vanuit gegaan dat van de tarieven in de reguleringsperiode 2013-2017 een normatieve cash fl ow wordt 

afgeleid. Vanaf 2018 wordt een groei van omzet en kosten verwacht van 1% per jaar.

 

Een lagere kasstroom van 10 miljoen euro per jaar voor Gasunie Deutschland in de reguleringsperiode 2013-2017 en 

in de normatieve kasstromen vanaf 2018 leidt tot een bijzondere waardevermindering van 130 miljoen euro voor 

belastingen.

Uitkomst van het onderzoek

Op grond van de thans beschikbare informatie en rekening houdend met de grote onzekerheden heeft het manage-

ment geconcludeerd dat op balansdatum de realiseerbare waarde van het gastransportnetwerk in Nederland en 

Duitsland en de goodwill niet lager ligt dan de boekwaarde.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er sprake is van een reële kans op een negatieve waardeverandering in de 

toekomst.

2. Verwerking acquisities
Acquisities in 2010

Gasunie heeft in 2010, via Gasunie LNG Holding B.V., haar 40% belang in Gate terminal C.V. en Gate terminal B.V. uitgebreid 

met 2,5% naar 42,5%, alsmede een belang verworven in de Rotterdamse Cintra Maatschappij B.V. Voor aanvullende 

informatie verwijzen wij naar punten 7 en 5 van de nadere toelichting op de geconsolideerde balans.

Acquisities in 2009

Ondergrondse aardgasbuff er in Zuidwending

Op 15 december 2009 heeft Gasunie haar 50% belang in de fase I activiteiten gericht op het realiseren van ondergrond-

se gasopslag in zoutcavernes nabij Zuidwending uitgebreid tot 100% door de overname van Nuon Zuidwending B.V. 

Hierbij is het bijbehorende belang van 50% in Zuidwending V.O.F. overgenomen. De gevolgen van de acquisitie op de 

geconsolideerde jaarrekening van de N.V. Nederlandse Gasunie zijn als volgt:
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In miljoenen euro’s Boekwaarde Aanpassing naar reële 

waarde

Openingsbalans

Materiële vaste activa 111,2 11,1 122,3

Netto werkkapitaal -/- 0,1 3,4 3,3

Voorzieningen - -/- 2,9 -/- 2,9

Subtotaal 111,1 11,6 122,7

Verkrijgingprijs 122,7

Goodwill -

De verkrijgingprijs minus de aanwezige liquide middelen bedraagt 122,7 miljoen euro. De verkrijgingprijs bestaat voor 

121,0 miljoen euro uit een betaling in contanten en voor 1,7 miljoen euro uit toekomstige te verrekenen bedragen. De 

betaling in contanten is opgenomen in het kasstroomoverzicht als koopprijs van de acquisitie.

De verkregen activa en passiva hangen samen met de in aanbouw zijnde ondergrondse aardgasbuffer. Er zijn over 

2009 geen operationele activiteiten ontplooid.

3. Materiële vaste activa

In miljoenen euro’s Boekwaar-

de per 

1 jan. 2010

Acqui -

sities

Investe-

ringen

Desinves-

teringen

Afschrij-

vingen

Bijzondere 

waardever-

anderingen

Boekwaar-

de per 31 

dec. 2010

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 105,4 - 0,6 - 3,7 - 102,3

Compressorstations 441,2 - 190,1 0,6 28,5 - 602,2

Installaties 789,5 - 102,4 1,0 50,5 - 840,4

Hoofdtransportleidingen c.a. 4.122,6 - 767,8 1,5 82,9 - 4.806,0

Regionale transportleidingen c.a. 751,7 - 28,0 1,9 14,4 - 763,4

Andere vaste bedrijfsmiddelen 106,5 - 56,1 2,6 25,2 - 134,8

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 1.531,7 15,5 25,7 - - - 1.572,9

Totaal voor boekjaar 2010 7.848,6 15,5 1.170,7 7,6 205,2 - 8.822,0
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In miljoenen euro’s Boek-

waar de per 

1 jan. 2009

Acqui -

sities

Investe-

ringen

Desinves-

teringen

Afschrij-

vingen

Bijzondere 

waardever-

anderingen

Boek-

waarde 

per 31 dec. 

2009

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 109,8 - 3,0 3,6 3,8 - 105,4

Compressorstations 441,2 - 50,1 3,4 27,5 19,2 441,2

Installaties 810,7 - 67,6 4,3 50,7 33,8 789,5

Hoofdtransportleidingen c.a. 4.500,0 - 62,7 2,3 85,4 352,4 4.122,6

Regionale transportleidingen c.a. 757,7 - 9,1 0,8 14,3 - 751,7

Andere vaste bedrijfsmiddelen 110,6 - 26,5 2,2 28,4 - 106,5

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 545,5 122,3 863,9 - - - 1.531,7

Totaal voor boekjaar 2009 7.275,5 122,3 1.082,9 16,6 210,1 405,4 7.848,6

In miljoenen euro’s Aanschafwaarde 

per 31 dec. 2010

Cumulatieve 

afschrijvingen *) 

per 31 dec. 2010

Aanschafwaarde 

per 31 dec. 2009

Cumulatieve 

afschrijvingen *) 

per 31 dec. 2009

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 162,2 59,9 160,9 55,5

Compressorstations 786,3 184,1 589,9 148,7

Installaties 1.195,4 355,0 1.078,4 288,9

Hoofdtransportleidingen c.a. 5.860,0 1.054,0 5.071,0 948,4

Regionale transportleidingen c.a. 882,4 119,0 858,3 106,6

Andere vaste bedrijfsmiddelen 429,7 294,9 345,3 238,8

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 1.572,9 - 1.531,7 -

Totaal 10.888,9 2.066,9 9.635,5 1.786,9

*) Inclusief eventuele bijzondere waardeveranderingen

Afschrijvingstermijnen

Voor compressorstations en installaties geldt vanaf 1 januari 2004 een afschrijvings termijn van (gemiddeld) 30 jaar.

 

De afschrijvingstermijnen van de andere componenten zijn als volgt:

Bedrijfsgebouwen: 50 jaar.

Andere vaste bedrijfsmiddelen: 3-20 jaar.

Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Bijzondere waardeveranderingen gastransportnetwerk 2010

Voor dit onderwerp verwijzen wij naar punt 1 van de nadere toelichting op de geconsolideerde balans.

Bijzondere waardeveranderingen gastransportnetwerk 2009

Ten laste van het resultaat 2009 is een bijzondere waardevermindering van materiële en fi nanciële vaste activa van 

570 miljoen euro voor belastingen verantwoord. Het betreft het gastransportnetwerk van de kasstroomgenererende 

eenheid Gasunie Deutschland binnen het segment Gereguleerd Netbeheer Nederland en Duitsland. Zij is in de gecon-
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solideerde winst-en-verliesrekening verantwoord onder ‘bijzondere waardeveranderingen gastransportnetwerk’.

Onder het gastransportnetwerk wordt verstaan het geheel van transportleidingen en transport-gerelateerde activa van 

de groepsmaatschappijen en de geassocieerde deelnemingen binnen Gasunie Deutschland. De bijzondere waardever-

mindering is eerst bepaald op het geheel en vervolgens toegerekend aan de materiële en fi nanciële vaste activa binnen 

Gasunie Deutschland in overeenstemming met de bedrijfsspecifi eke kasstromen.

De bijzondere waardevermindering zoals die is ingeschat op basis van de thans beschikbare informatie wordt met 

name veroorzaakt door het tarievenbesluit van de Duitse toezichthouder (Bundesnetzagentur) van oktober 2009. Daar-

naast zal de Bundesnetzagentur de van toepassing zijnde doelmatigheidsfactor nog vaststellen. Het hieruit resulteren-

de tariefstelsel geldt voor de reguleringsperiode 2008-2012.

De tarieven liggen aanzienlijk lager dan was voorzien bij het opstellen van de jaarrekening 2008 en bij de aankoop 

van Gasunie Deutschland in 2007. Het management heeft naar aanleiding van het tarievenbesluit onder andere de 

cash fl ow prognose heroverwogen. Deze herziene cash fl ow prognose is de input voor de berekening van de indirecte 

opbrengstwaarde van de kasstroomgenererende eenheid ‘Gasunie Deutschland’, waarop de realiseerbare waarde is 

gebaseerd. De totale planperiode bedraagt per 31 december 2009 53 jaar.

De cash fl ow prognose is gebaseerd op het business plan voor de komende drie jaar zoals vastgesteld door de Raad 

van Bestuur en op een recente meerjarenprognose. Hierbij wordt vanaf 2013 een wijziging in het reguleringskader 

verwacht die op langere termijn duurzame investeringen in het gastransportnet mogelijk maakt. De veronderstelling 

is dat dit leidt tot verhoogde tarieven in de volgende reguleringsperiode 2013-2017, waarvan in 2018 een normatieve 

cash fl ow wordt afgeleid. Vanaf 2018 wordt een groei van omzet en kosten verwacht van 1% per jaar.

De kasstromen zijn contant gemaakt met een rekenrente die is gebaseerd op een disconteringsvoet van 5,5% nominaal 

na belastingen (2008: 5,5% nominaal na belastingen).

Bij het uitvoeren van een impairment test doet het management aannames, onder andere ten aanzien van ontwikke-

lingen in het reguleringskader op korte en lange termijn en maakt zij schattingen van bijvoorbeeld de toekomstige 

kasstromen en stelt zij de disconteringsvoet vast. Deze aannames, schattingen en oordelen hebben een signifi cante 

invloed op de waardering. Een lagere kasstroom van 10 miljoen euro per jaar voor Gasunie Deutschland in de regule-

ringsperiode 2013-2017 en in de normatieve kasstromen vanaf 2018 leidt tot een additionele waardevermindering van 

120 miljoen euro voor belastingen.
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4. Immateriële vaste activa

In miljoenen euro’s Exploitatierechten Goodwill Totaal

2010

Stand per 1 januari 2010

 - kostprijs 9,7 679,4 689,1

Boekwaarde 9,7 679,4 689,1

Mutaties boekjaar 2010 - - -

Stand per 31 december 2010

 - kostprijs 9,7 679,4 689,1

Boekwaarde 9,7 679,4 689,1

2009

Stand per 1 januari 2009

 - kostprijs - 679,4 679,4

Boekwaarde - 679,4 679,4

Mutaties boekjaar 2009

 - toevoegingen 9,7 - 9,7

9,7 - 9,7

Stand per 31 december 2009

 - kostprijs 9,7 679,4 689,1

Boekwaarde 9,7 679,4 689,1

Exploitatierechten

Gasunie Zuidwending B.V. heeft van derden de exploitatierechten verkregen van een deel van de uitzendcapaciteit 

van de aardgasbuffer in Zuidwending. De exploitatierechten hebben betrekking op de periode 2011 tot 2015. Het 

immaterieel vast actief wordt met ingang van 2011 lineair afgeschreven in overeenstemming met de gebruiksduur 

van de rechten.

Bijzondere waardeveranderingen goodwill 2010

Voor dit onderwerp verwijzen wij naar punt 1 van de nadere toelichting op de geconsolideerde balans.

Bijzondere waardeveranderingen goodwill 2009

De goodwill samenhangend met de kasstroomgenererende eenheid Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG is toegere-

kend aan het cluster van de kasstroomgenererende eenheden TSO-Nederland en TSO-Duitsland binnen het segment 

‘Gereguleerd Netbeheer Nederland en Duitsland (TSO)’.

Voor genoemd cluster is een impairment test op de geactiveerde goodwill uitgevoerd. Op basis van deze test is er geen 

sprake van een bijzondere waardevermindering.

De realiseerbare waarde van de goodwill is gebaseerd op een berekening van de indirecte opbrengstwaarde. De totale 

planperiode bedraagt per 31 december 2009 53 jaar. De verwachtingen ten aanzien van de kasstromen voor de komende 

drie jaar zijn gebaseerd op het business plan zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur. In de verwachte kasstromen 
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voorbij de planperiode van drie jaar wordt rekening gehouden met verwachte tariefontwikkelingen en infl atie. De kas-

stromen zijn contant gemaakt met een rekenrente die is gebaseerd op een disconteringsvoet van 5,5% nominaal na 

belastingen (2008: 5,5% nominaal na belastingen).

5. Investeringen in geassocieerde deelnem ingen
De N.V. Nederlandse Gasunie heeft rechtstreeks of via haar groepsmaatschappijen belangen in de volgende 

vennootschappen:

Naam van de vennootschap Zetel Aandeel in kapitaal

op 31 december

2010 2009

APX B.V. Amsterdam 20,9% 26,1%

C.V. Gasexpansie IJmond Groningen 50% 50%

Eemshaven LNG Terminal B.V. ’s-Hertogenbosch 25% 25%

Energie Data Services Nederland (EDSN) B.V. Arnhem 25% 25%

Global Gas Networks Initiative (GGNI) B.V. Groningen 25% -

Rotterdamse Cintra Maatschappij B.V. Rotterdam 25% -

Aequamus GmbH Bremen, Duitsland 33,3% 33,3%

DEUDAN - Deutsch/Dänische Erdgastransport-GmbH Handewitt, Duitsland 26% 26%

DEUDAN - Deutsch/Dänische Erdgastransport-GmbH & Co. KG Handewitt, Duitsland 33,3% 33,3%

DEUDAN - Holding GmbH Hannover, Duitsland 51% 51%

EuroHub GmbH Haan, Duitsland - 50%

GASPOOL Balancing Services GmbH Berlin, Duitsland 25% 25%

NETRA GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale Emstek/Schneiderkrug, 

Duitsland

33,3% 33,3%

NETRA GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale & Co. KG Emstek/Schneiderkrug, 

Duitsland

28,7% 28,7%

De N.V. Nederlandse Gasunie is beherend vennoot van C.V. Gasexpansie IJmond.

In 2010 is Global Gas Networks Initiative (GGNI) B.V. opgericht en is een belang verworven in de Rotterdamse 

Cintra Maatschappij B.V.

Het aandeel in APX B.V. is gewijzigd in 2010 als gevolg van de fusie met Belpex S.A. met een voordelig resultaat van 

2,8 miljoen euro. 

In 2010 is EuroHub GmbH geliquideerd met een voordelig resultaat van 0,3 miljoen euro. 

Aequamus GmbH en GASPOOL Balancing Services GmbH zijn beide opgericht in 2009.
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Mutatieoverzicht van de investeringen in geassocieerde deelnemingen:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari 220,8 373,3

Investeringen 2,1 0,1

Rechtstreekse eigen vermogen mutaties 0,1 -/- 0,7

Resultaat in geassocieerde deelnemingen 27,6 25,3

Ontvangen dividend -/- 54,5 -/- 12,6

Desinvesteringen/wijzigingen in belangen 2,8 -

Bijzondere waardeveranderingen - -/- 164,6

Stand per 31 december 198,9 220,8

Voor een toelichting op de bijzondere waardeveranderingen 2009 verwijzen wij naar punt 3 van de nadere toelichting 

op de geconsolideerde balans.

Het aandeel in de activa en verplichtingen op balansdatum en de omzet en het resultaat over het boekjaar van de 

geassocieerde deelnemingen is als volgt:

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Activa 473,6 437,0

Verplichtingen 279,6 221,9

Omzet 74,8 42,0

Resultaat na belastingen 27,6 25,3

6. Overige kapitaalbelangen
Met ingang van 10 juni 2008 heeft de N.V. Nederlandse Gasunie een belang van 9% verkregen in de Nord Stream-

gaspijpleiding die door de Baltische Zee van Rusland naar Duitsland gaat lopen. Tijdens de bouwfase wordt het belang 

in Nord Stream gewaardeerd tegen kostprijs.

Het kapitaalbelang in de Nord Stream-gaspijpleiding is bedoeld als een investering met een duurzaam karakter die 

dienstbaar is aan de doelstellingen van de N.V. Nederlandse Gasunie.

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari 145,3 119,2

Investeringen 45,7 26,1

Stand per 31 december 191,0 145,3
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7. Belangen in joint ventures
De vennootschap heeft (indirect) een 60% belang in BBL Company V.O.F. In deze vennootschap onder fi rma hebben 

Gasunie BBL B.V. en twee andere partijen de gezamenlijke zeggenschap. BBL Company V.O.F. exploiteert een 

gaspijpleiding tussen Balgzand in Nederland en Bacton in het Verenigd Koninkrijk, die in december 2006 in bedrijf 

is genomen.

De vennootschap heeft (indirect) een 50% belang in Gate terminal Management B.V., een 42,5% belang in 

Gate terminal C.V en een 42,5% belang in Gate terminal B.V. Het betreft een samenwerkingsverband met Koninklijke 

Vopak N.V. met als doel om een terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) op de Maasvlakte te bouwen en te exploiteren.

In 2010 heeft Gasunie LNG Holding B.V. haar 40% belang in Gate terminal C.V. uitgebreid met 2,5% naar 42,5% met 

een nadelig resultaat van 4,1 miljoen euro. Hierdoor is het bijbehorende belang in Gate terminal B.V. ook verhoogd 

van 40% naar 42,5%.

Het aandeel in de activa en verplichtingen op balansdatum en de baten en lasten over het boekjaar van de joint 

ventures, die zijn opgenomen in de consolidatie zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Vaste activa 611,3 460,5

Vlottende activa 18,4 22,1

Totaal activa 629,7 482,6

Langlopende verplichtingen 286,2 143,4

Kortlopende verplichtingen 18,2 21,6

Totaal verplichtingen 304,4 165,0

Netto investering 325,3 317,6

Omzet 67,6 67,2

Resultaat na belastingen 49,3 44,2
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8. Uitgestelde belastingvorderingen
De tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fi scale jaarcijfers van Gasunie Nederland geven 

aanleiding tot het opnemen van de uitgestelde belastingvorderingen. Zij kunnen als volgt worden gespecifi ceerd:

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Fiscale verwerking van de door de Staat betaalde koopsom

Fiscale verwerking van de voorziening inzake personeelsbeloningen

Fiscale verwerking van de fi nanciële instrumenten

Materiële vaste activa

Compensabele verliezen

1.797,7

7,4

   6,3

-/- 1.041,8

1,7

1.887,6

-/- 10,5

   2,1

-/- 969,0

1,1

Totaal uitgestelde belastingvorderingen 771,3 911,3

Fiscale verwerking van de door de Staat betaalde koopsom

Bij de herstructurering van de N.V. Nederlandse Gasunie heeft in fi scale zin een informele kapitaalstorting in de 

vennootschap plaatsgevonden door de Staat der Nederlanden.

Op grond hiervan heeft de N.V. Nederlandse Gasunie met ingang van 2005 een additioneel fi scaal afschrijvings-

potentieel ontvangen in de vorm van een fi scale herwaardering van het netwerk. De hieruit voortvloeiende uitgestelde 

belastingvordering is ten gunste van het eigen vermogen verwerkt. Ook de gevolgen van de tariefswijzigingen zijn en 

worden in het eigen vermogen verwerkt.

De mutaties in de uitgestelde belastingvorderingen zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari 911,3 1.010,8

Mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening -/- 143,4 -/- 114,5

Mutaties verwerkt in het eigen vermogen  3,4  15,0

Stand per 31 december 771,3 911,3

De mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening en het eigen vermogen over 2010 zijn als volgt te specifi ceren:

In miljoenen euro’s Winst-en-verliesrekening Eigen vermogen

Door de Staat betaalde koopsom -/- 53,9 -/- 36,0

Voorziening inzake personeelsbeloning -/- 0,2 18,1

Financiële instrumenten  -/- 0,4 4,8

Materiële vaste activa -/- 89,4 16,5

Compensabele verliezen 0,5 -

Totaal -/- 143,4 3,4
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De mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening en het eigen vermogen over 2009 zijn als volgt te specifi ceren:

In miljoenen euro’s Winst-en-verliesrekening Eigen vermogen

Door de Staat betaalde koopsom -/- 53,9 -

Voorziening inzake personeelsbeloning -/- 19,1 14,2

Financiële instrumenten  0,3 0,8

Materiële vaste activa -/- 41,9 -

Compensabele verliezen 0,1 -

Totaal -/- 114,5 15,0

Het effect van de tariefswijziging per 31 december 2010 in Nederland van 25,5% naar 25% op de uitgestelde belastingen 

bedraagt per saldo 15,4 miljoen euro negatief. Dit bedrag is verwerkt voor 19,6 miljoen euro ten laste van het eigen 

vermogen en 4,2 miljoen euro ten gunste van de winst-en-verliesrekening.

9. Voorraden
De voorraden met een waarde per 31 december 2010 van 27,8 miljoen euro (2009: 28,4 miljoen euro) bestaan 

nagenoeg volledig uit onderhoudsmaterialen en onderdelen die gewaardeerd zijn op basis van gemiddelde inkoop-

prijzen. In de waardering is rekening gehouden met een voorziening voor incourante voorraden van 7,3 miljoen euro 

(2009: 7,4 miljoen euro). In 2010 is 0,1 miljoen euro ten gunste (2009: 1,2 miljoen euro ten laste) gebracht van het 

resultaat wegens het bijstellen van de voorzieningen en het afwaarderen van voorraden. 

10. Handels- en overige vorderingen

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Debiteuren 166,9 177,0

Belastingen en sociale premie - 26,4

Overige vorderingen 87,6 130,6

Totaal handels- en overige vorderingen 254,5 334,0

De overige vorderingen per 31 december 2010 bevat twee verstrekte fi nancieringen aan Nord Stream AG van in totaal 

56,6 miljoen euro (31 december 2009: 94,5 miljoen euro).
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Het totaal van de debiteuren en de overige vorderingen bedraagt 254,5 miljoen euro (2009: 307,6 miljoen euro). De ou-

derdomsanalyse van deze vorderingen op balansdatum is als volgt:

In miljoenen euro’s Totaal Niet vervallen 

en niet impaired

Vervallen en niet impaired

< 30

dagen

30-60

dagen

60-90 

dagen

90-120

dagen

> 120 

dagen

2010 254,5 241,4 9,0 2,0 0,2 0,1 1,8

2009 307,6 294,6 4,3 5,3 0,1 1,4 1,9

De mutaties in de voorziening voor oninbaarheid zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari 0,5 0,1

Toevoegingen - 0,3

Acquisities - 0,3

Onttrekkingen - -/- 0,1

Vrijval ten gunste van het resultaat -/- 0,5 -/- 0,1

Stand per 31 december - 0,5

Voor de bepaling van de omvang van de voorziening worden de vorderingen individueel beoordeeld en hierbij wordt 

voornamelijk de ouderdom van de vordering en de kredietwaardigheid van de debiteur in beschouwing genomen.

11. Geldmiddelen en kasequivalenten

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Banken 57,4 45,5

Cal lgeld en deposito’s u/g 101,1 61,0

Totaal geldmiddelen en kasequivalenten 158,5 106,5

De  banksaldi en het callgeld kennen een rentevergoeding op basis van dagrente en de deposito’s u/g kennen een markt-

conform rentetarief passend bij de individuele looptijd. De deposito’s u/g hebben looptijden van één tot vier maanden.

12. Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal op 31 december 2010 bedraagt 756.000 euro en is verdeeld in 7.560 aandelen van elk 

100 euro nominaal. Hiervan zijn 1.512 aandelen geplaatst en volgestort.
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Overige reserves

De onder de ‘overige reserves’ opgenomen posten hebben in IFRS-termen het karakter van ingehouden winsten.

Dividend

De Raad van Bestuur stelt voor om van de winst over 2010 zestig procent (272,2 miljoen euro) toe te voegen aan de 

algemene reserve en veertig procent (181,5 miljoen euro) aan de aandeelhouder uit te keren.

De winst over 2009 (121,8 miljoen euro) en daarnaast 294,1 miljoen euro uit de algemene reserve, in totaal 

415,9 miljoen euro, is als dividend uitgekeerd in 2010.

2010 2009

Uit te keren slotdividend (in miljoenen euro’s) 181,5 415,9

Dividend per aandeel (in duizenden euro’s) 120,0 275,1

13. Cash fl ow hedge reserve
De mutaties in de cash fl ow hedge reserve zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari -/- 4,6 -/- 2,2

Effect tariefswijziging op de uitgestelde belastingen

Mutatie van de in de reserve opgenomen waardering van transacties 

gericht op het afdekken van (rente)kasstromen, 

waarvan vennootschapsbelasting

Overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening,

waarvan vennootschapsbelasting

-/- 0,1

-/- 14,7 

3,8

-/- 1,7

0,4

-

-/- 1,5 

0,4

-/- 1,7

0,4

Stand per 31 december -/- 16,9 -/- 4,6
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De cash fl ow hedge reserve ultimo 2010 heeft evenals in 2009 betrekking op een tweetal cash fl ow hedges. Dit betreft 

de cash fl ow hedge van de N.V. Nederlandse Gasunie gerelateerd aan een tweetal obligatieleningen en de cash fl ow 

hedge van Gate terminal B.V.

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Cash fl ow hedge N.V. Nederlandse Gasunie,

waarvan vennootschapsbelasting

13,9

-/- 3,4

15,6

-/- 4,0

10,5 11,6

Cash fl ow hedge Gate,

waarvan vennootschapsbelasting

-/- 36,5

9,1

-/- 21,8

5,6

-/- 27,4 -/- 16,2

Totaal -/- 16,9 -/- 4,6

De cash fl ow hedge reserve van de N.V. Nederlandse Gasunie gerelateerd aan twee langlopende obligatieleningen 

betreft in 2006 afgewikkelde swaptie transacties, waarvan de resultaten in de cash fl ow hedge reserve zijn opgenomen 

en vervolgens worden overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening gedurende de resterende looptijd van de onderlig-

gende obligatielening. Het saldo van 10,5 miljoen euro (2009: 11,6 miljoen euro) valt voor 3,4 miljoen euro (2009: 3,9 

miljoen euro) lineair vrij tot en met 2016 en voor 7,1 miljoen euro (2009: 7,7 miljoen euro) lineair vrij tot en met 2021.

In juli 2008 is Gate terminal B.V. een onderhandse lening aangegaan met variabele rente. De variabele rente is omgezet 

naar vaste rente met behulp van een swaptransactie. Deze transactie heeft ten doel om de wijzigingen in de (rente)

kasstromen als gevolg van wijzigingen in de marktrente grotendeels te compenseren. Deze transactie is daartoe door 

het management specifi ek aangewezen. De waardering van de swaptransactie inclusief opgelopen rente bedraagt 

ultimo 2010 39,2 miljoen euro nadelig (2009: 22,0 miljoen euro nadelig) en is opgenomen in de balans onder overige 

langlopende verplichtingen.

14. Rentedragende leningen
Het totaalbedrag van 3.896,7 miljoen euro (2009: 4.112,2 miljoen euro) aan langlopende leningen bestaat voor 3.150 

miljoen euro (2009: 3.616,1 miljoen euro) uit langlopende obligaties en voor 746,7 miljoen euro (2009: 496,1 miljoen 

euro) uit onderhandse leningen. De langlopende obligaties op balansdatum zijn volledig vastrentend. De onderhandse 

leningen op balansdatum zijn voor 500 miljoen euro (2009: 375 miljoen euro) vastrentend en voor 246,7 miljoen euro 

(2009: 121,1 miljoen euro) variabel rentend. Het renterisico ultimo 2010 over de 246,7 miljoen euro is voor 70% door 

middel van een swaptransactie afgedekt. Eind 2009 was 70% van het renterisico over de 121,1 miljoen euro variabel 

rentende leningen afgedekt door middel van een swaptransactie.

Er worden geen open valuta posities ingenomen.
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Mutatieoverzicht rentedragende leningen:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari 4.112,2 3.186,1

Uitgegeven obligatieleningen - 750,0

Aangegane onderhandse leningen 239,7 176,1

Toename onderhandse leningen door uitbreiding kapitaalbelang 10,9 -

Afl ossingsverplichtingen in volgend boekjaar -/- 466,1 -

Stand per 31 december 3.896,7 4.112,2

Overzicht toekomstige afl ossingen:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Afl ossingsverplichting in

2010 - -

2011 466,1 466,1

2012 10,2 5,2

2013 1.410,6 1.405,4

2014 11,5 5,8

2015 12,1 -

Na 2015 2.458,4 2.236,1

Totaal van de afl ossingsverplichtingen 4.368,9 4.118,6

Onderstaand volgt een overzicht van de langlopende leningen inclusief afl ossingsverplichtingen.

Stand per 31 december 2010:

Restant hoofdsom oorspronke-

lijke lening in miljoenen euro’s

Looptijd Effectieve 

rentepercentages

Rente herzieningsdatum Nominaal uitstaand 

bedrag in miljoenen euro’s

700,0 2006-2016 4,250% niet van toepassing 700,0

300,0 2006-2021 4,500% niet van toepassing 300,0

466,1 2008-2011 5,376% niet van toepassing 466,1

400,0 2008-2013 6,000% niet van toepassing 400,0

1.000,0 2008-2013 6,000% niet van toepassing 1.000,0

125,0 2008-2022 4,500% niet van toepassing 125,0

125,0 2008-2023 4,804% niet van toepassing 125,0

145,5 *) 2008-2029 5,930% 15e elke maand 109,2

145,5 *) 2008-2029 5,910% 15e elke maand 109,2

750,0 2009-2017 5,125% niet van toepassing 750,0
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125,0 2009-2024 4,266% niet van toepassing 125,0

22,0 *) 2009-2029 8,000% 15e elke maand 14,3

30,9 *) 2009-2029 7,600% 15e elke maand 20,1

125,0 2010-2025 3,581% niet van toepassing 125,0

Totaal 4.368,9

Indien de aandelen van de N.V. Nederlandse Gasunie niet meer voor 100% door de Nederlandse Staat worden 

gehouden, worden voor de vier leningen verstrekt door de Europese Investeringsbank van elk 125 miljoen euro de 

rentepercentages aangepast in overeenstemming met het kredietrisicobeleid van de geldverstrekker.

Stand per 31 december 2009:

Restant hoofdsom oorspronke-

lijke lening in miljoenen euro’s

Looptijd Effectieve 

rentepercentages

Rente herzieningsdatum Nominaal uitstaand 

bedrag in miljoenen euro’s

700,0 2006-2016 4,250% niet van toepassing 700,0

300,0 2006-2021 4,500% niet van toepassing 300,0

466,1 2008-2011 5,376% niet van toepassing 466,1

400,0 2008-2013 6,000% niet van toepassing 400,0

1.000,0 2008-2013 6,000% niet van toepassing 1.000,0

125,0 2008-2022 4,500% niet van toepassing 125,0

125,0 2008-2023 4,804% niet van toepassing 125,0

136,9 *) 2008-2029 6,000% 15e elke maand 58,8

136,9 *) 2008-2029 5,930% 15e elke maand 58,8

750,0 2009-2017 5,125% niet van toepassing 750,0

125,0 2009-2024 4,266% niet van toepassing 125,0

20,7 *) 2009-2029 7,950% 15e elke maand 4,1

29,1 *) 2009-2029 7,610% 15e elke maand 5,8

Totaal 4.118,6

*) Deze leningen zijn aangetrokken door Gate terminal B.V. in de vorm van langlopende faciliteiten en worden proporti-

oneel geconsolideerd. Op deze faciliteiten wordt gefaseerd getrokken.

Het gewogen gemiddelde effectieve rentepercentage van de langlopende leningen bedroeg per balansdatum 

5,2% (ultimo 2009: 5,2%).

Het renterisico wordt beheerst met behulp van fi nanciële derivaten (zie ook punt 21 van de toelichting).

De marktwaarde van de langlopende leningen bedraagt ultimo 2010 4,3 miljard euro (ultimo 2009: 4,4 miljard euro).
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15. Uitgestelde belastingverplichtingen
De tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de fi scale jaarcijfers van Gasunie Duitsland geven 

aanleiding tot het opnemen van de uitgestelde belastingverplichtingen. Zij kunnen als volgt worden gespecifi ceerd:

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Materiële vaste activa

Voorziening inzake personeelsbeloningen

Overige uitgestelde belastingverplichtingen

281,5

-/- 6,1

33,5

279,8

-/- 4,8

52,4

Totaal uitgestelde belastingverplichtingen 308,9 327,4

De mutaties in de uitgestelde belastingverplichtingen zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari 327,4 456,1

Mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening -/- 17,5 -/- 127,4

Mutaties verwerkt in het eigen vermogen -/- 1,0 -/- 1,3

Stand per 31 december 308,9 327,4

De mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening en het eigen vermogen in 2010 zijn als volgt te specifi ceren:

In miljoenen euro’s Winst-en-verliesrekening Eigen vermogen

Materiële vaste activa 1,7 -

Voorziening personeelsbeloningen -/- 0,3 -/- 1,0

Overige mutaties -/- 18,9 -

Totaal -/- 17,5 -/- 1,0

De mutaties verwerkt in de winst-en-verliesrekening en het eigen vermogen in 2009 zijn als volgt te specifi ceren:

In miljoenen euro’s Winst-en-verliesrekening Eigen vermogen

Materiële vaste activa -/- 117,7 -

Voorziening personeelsbeloningen - -/- 1,3

Overige mutaties -/- 9,7 -

Totaal -/- 127,4 -/- 1,3
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Het effect van de tariefswijziging per 31 december 2010 in Duitsland van 28,5% naar 28,7% op de uitgestelde belastingen 

bedraagt in totaal 1,4 miljoen euro negatief, welke is verwerkt ten laste van de winst-en-verliesrekening.

16. Personeelsbeloningen

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

A. pensioenactief Nederland - 42,2

Totaal - 42,2

A. pensioenverplichtingen Nederland 28,5 -

B. pensioenverplichtingen Gasunie Deutschland 42,7 35,8

C. jubileumuitkeringen 7,7 7,9

D. secundaire arbeidsvoorwaarden na pensionering 9,7 7,5

Totaal 88,6 51,2

Het overschot van de fondsbeleggingen ten opzichte van de contante waarde van de pensioenverplichtingen in 

Nederland ultimo 2009 is in de balans opgenomen als pensioenactief.

Voorzieningen voor pensioenverplichtingen

De aannames die ten grondslag liggen aan de berekening van de pensioenverplichtingen zijn als volgt:

Nederland Duitsland

2010 2009 2010 2009

Disconteringsvoet 4,5% 5,0% 4,5% 5,0%

Verwachte toekomstige salarisverhogingen 3,7% 3,7% 3,3% 3,3%

Verwachte toekomstige pensioenverhogingen 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

Verwachte rendement op fondsbeleggingen 4,0% 6,0% - -

Het verwachte rendement op fondsbeleggingen is in 2010 verlaagd naar 4,0% op basis van de gerealiseerde 
rendementen over de afgelopen jaren en de verwachte rendementen in de toekomst. 
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Meerjarenoverzicht (stand ultimo het jaar):

In miljoenen euro’s 2010 2009 2008 2007 2006

Contante waarde toegekende pensioenaanspraken 996,2 858,6 734,9 810,4 843,4

Fondsbeleggingen -/- 925,0 -/- 865,0 -/- 729,3 -/- 854,5 -/- 843,0

Pensioenvoorziening 71,2 -/- 6,4 5,6 -/- 44,1 0,4

Ervaringsaanpassingen verplichtingen van de regeling 41,4 70,2 -/- 0,4 22,0 -

Ervaringsaanpassingen fondsbeleggingen 41,8 47,9 -/- 171,2 31,4 -/- 4,8

A. Voorziening voor pensioenverplichtingen Nederland

De voorziening voor pensioenverplichtingen voor werknemers in Nederland is als volgt opgebouwd:

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Contante waarde toegekende pensioenaanspraken 953,5 822,8

Fondsbeleggingen -/- 925,0 -/- 865,0

Pensioenvoorziening 28,5 -/- 42,2

Het verloop van de pensioenvoorziening luidt als volgt:

In miljoenen euro’s  2010 2009

Contante waarde toegekende pensioenaanspraken

Stand per 1 januari

Toename toegekende pensioenaanspraken

Oprenting

Actuarieel resultaat

Betaalde pensioenuitkeringen

822,8

15,8

41,1

112,6

-/- 38,8

706,5

12,6

37,4

103,4

-/- 37,1

Stand per 31 december 953,5 822,8

Fondsbeleggingen

Stand per 1 januari

Verwacht rendement

Ontvangen pensioenbijdrage werkgever

Actuarieel resultaat

Betaalde pensioenuitkeringen

865,0

34,5

22,5

 41,8

-/- 38,8

729,3

43,1

81,8

 47,9

-/- 37,1

Stand per 31 december 925,0 865,0

Alle fondsbeleggingen zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie.
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In een overeenkomst tussen Stichting Pensioenfonds Gasunie en de N.V. Nederlandse Gasunie heeft de vennootschap 

zich verplicht tot afdracht van een extra pensioenpremie ter aanvulling van de dekkingsgraad van het fonds tot 105%, 

voor zover de dekkingsgraad op 31 december van enig boekjaar lager is dan 105%. Op 31 december 2010 heeft het 

pensioenfonds een dekkingsgraad van meer dan 105%.

In de ontvangen pensioenbijdrage werkgever is in 2009 mede begrepen een eenmalige pensioenbijdrage van 

56 miljoen euro ter aanvulling van de dekkingsgraad van het fonds op 31 december 2008.

In miljoenen euro’s  2010 2009

Rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte actuariële resultaten

Actuarieel resultaat op pensioenaanspraken

Actuarieel resultaat op fondsbeleggingen

-/- 112,6

41,8

-/- 103,4

47,9

Totaal actuarieel resultaat -/- 70,8 -/- 55,5

Het actuarieel resultaat in 2010 wordt in belangrijke mate beïnvloed door enerzijds de ervaringsaanpassingen van de 

pensioenverplichtingen en de verlaging van de disconteringsvoet en anderzijds het rendement op fondsbeleggingen.

Het actuarieel resultaat in 2009 wordt in belangrijke mate beïnvloed door enerzijds de ervaringsaanpassingen van de 

pensioenverplichtingen en anderzijds het rendement op fondsbeleggingen.

Het cumulatieve saldo van de actuariële winsten en verliezen, die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn verwerkt, 

bedraagt ultimo 2010: 253,6 miljoen euro nadelig (ultimo 2009: 182,8 miljoen euro nadelig).

De fondsbeleggingen per beleggingscategorie zijn als volgt:

In percentages 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Zakelijke waarden

Obligaties

Liquiditeiten

54

41

5

55

42

3

Totaal 100 100

Het werkelijke rendement over 2010 op de fondsbeleggingen bedraagt 8,7% (2009: 11,9%). De vennootschap verwacht 

in 2011 circa 22,8 miljoen euro aan pensioen bijdrage aan het pensioenfonds verschuldigd te zijn.

Stichting Pensioenfonds Gasunie heeft per 31 december 2010 evenals per 31 december 2009 geen fi nanciering 

verstrekt aan de N.V. Nederlandse Gasunie.

Het pensioenfonds belegt niet in eigendommen of andere activa die door de vennootschap worden gebruikt.
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De totale pensioenlasten uit hoofde van deze toegezegde-pensioenregeling in de winst-en-verliesrekening bestaan uit:

In miljoenen euro’s  2010 2009

Toename toegekende pensioenaanspraken

Oprenting

Verwacht rendement fondsbeleggingen

15,8

41,1

-/- 34,5

12,6

37,4

-/- 43,1

Totaal pensioenlasten  22,4  6,9

B. Voorziening voor pensioenverplichtingen Gasunie Deutschland

De pensioenvoorziening heeft betrekking op de pensioenregeling zoals die geldt voor de werknemers van 

Gasunie Deutschland.

De voorziening voor pensioenverplichtingen is als volgt opgebouwd:

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Contante waarde toegekende pensioenaanspraken 42,7 35,8

Fondsbeleggingen - -

Pensioenvoorziening 42,7 35,8

Het verloop van de pensioenvoorziening luidt als volgt:

In miljoenen euro’s  2010 2009

Contante waarde toegekende pensioenaanspraken

Stand per 1 januari

Toename toegekende pensioenaanspraken

Oprenting

Actuarieel resultaat

Betaalde pensioenuitkeringen

35,8

1,8

1,7

 3,4

-

28,4

1,5

1,5

 4,4

-

Stand per 31 december 42,7 35,8

In miljoenen euro’s  2010 2009

Rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte actuariële resultaten

Actuarieel resultaat op pensioenaanspraken -/- 3,4 -/- 4,4

Totaal actuarieel verlies -/- 3,4 -/- 4,4
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Het cumulatieve saldo van de actuariële winsten en verliezen, die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn verwerkt, 

bedraagt ultimo 2010: 9,0 miljoen euro nadelig (ultimo 2009: 5,6 miljoen euro nadelig).

De totale pensioenlasten uit hoofde van deze toegezegde-pensioenregeling in de winst-en-verliesrekening bestaan uit:

In miljoenen euro’s  2010  2009

Toename toegekende pensioenaanspraken

Oprenting

1,8

1,7

1,5

1,5

Totaal pensioenlasten 3,5 3,0

C. Voorziening voor jubileumuitkeringen

De voorziening heeft betrekking op de jubileumuitkeringen die de N.V. Nederlandse Gasunie uitkeert aan haar werk-

nemers bij dienstjubilea. Er is rekening gehouden met de kans dat de uitkering zal plaatsvinden en met de rekenrente 

die ook voor de pensioenverplichting wordt gehanteerd. De mutaties in de voorziening zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari

Onttrekkingen

Overdracht aan derden

7,9

-/- 0,2

-

8,4

-/- 0,2

-/- 0,3

Stand per 31 december 7,7 7,9

D. Voorziening voor kosten van de secundaire arbeidsvoorwaarden na pensionering voor postactieve en 

gepensioneerde werknemers

De N.V. Nederlandse Gasunie verstrekt overige vergoedingen aan niet-actieve en gepensioneerde medewerkers. 

De mutaties in de voorziening zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari

Toevoegingen

Aanwending in het boekjaar

7,5

3,2

-/- 1,0

8,1

0,4

-/- 1,0

Stand per 31 december 9,7 7,5

De voorziening heeft overwegend een langlopend karakter. De voorziening is niet afgefi nancierd.
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17. Voorzieningen
Voorziening reorganisatiekosten

De mutaties in de voorziening reorganisatiekosten zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari

Toevoegingen

Kortlopende deel van de voorziening

0,6

-

-/- 0,3

0,8

0,5

-/- 0,7

Stand per 31 december 0,3 0,6

Voorziening voor opruimingskosten en saneringen

De mutaties in de voorziening voor opruimingskosten en saneringen zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari

Toevoegingen

-

34,5

-

-

Stand per 31 december 34,5 -

Deze voorziening is gevormd naar aanleiding van besluiten van het management om binnen afzienbare tijd specifi e-

ke activa buitengebruik te stellen, te verwijderen of te saneren, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving. 

De voorziening heeft betrekking op saneringen van plaatsgebonden en groepsgebonden knelpunten, verplichtingen 

om buitengebruik gestelde aftakkingen te ontkoppelen van het net en op het besluit om bepaalde leidingdelen te 

herontwikkelen of te vervangen.

Een voorziening voor algemene opruimingskosten op langere termijn wordt niet opgenomen omdat het thans niet 

aannemelijk wordt geacht dat het opruimen van transportleidingen en toebehoren aan de orde zal komen. Verwacht 

wordt dat de opbrengsten van een alternatieve aanwending (op termijn) verminderd met de kosten van conservering 

zullen opwegen tegen de (maatschappelijke) kosten van het opruimen.

18. Overige langlopende verplichtingen

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Afgeleide fi nanciële instrumenten

Overige langlopende verplichtingen

39,2

0,2

22,0

0,2

Totaal overige langlopende verplichtingen 39,4 22,2
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In juli 2008 is Gate terminal B.V. een onderhandse lening aangegaan met variabele rente. De variabele rente is omgezet 

naar vaste rente met behulp van een swaptransactie. De waardering van de swaptransactie inclusief opgelopen rente 

bedraagt ultimo 2010 39,2 miljoen euro nadelig (2009: 22,0 miljoen euro nadelig).

19. Kortlopende fi nancieringsverplichtingen

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Afl ossingsverplichtingen op langlopende leningen

Kortlopende leningen

466,1

513,2

-

27,1

Totaal kortlopende fi nancieringsverplichtingen 979,3 27,1

De N .V. Nederlandse Gasunie heeft eind 2010 voor 513,2 miljoen euro (2009: 27,1 miljoen euro) aan kortlopende leningen 

opgenomen tegen marktconforme condities. Ultimo 2010 betreft dit voornamelijk opgenomen deposito’s. Daarnaast 

is ter afdekking van het tegenpartijrisico op fi nanciële instrumenten door tegenpartijen voor 83 miljoen euro in deposito

gestort bij de N.V. Nederlandse Gasunie. Ultimo 2009 betrof het openstaande saldo kortlopende leningen van 

geassocieerde deelnemingen.

Naast  bovenstaande kortlopende fi nancieringsverplichtingen beschikt de N.V. Nederlandse Gasunie over drie krediet-

faciliteiten voor tijdelijke fi nanciering met een waarde van 915 miljoen euro (2009: 340 miljoen euro). Ultimo 2010 en 

2009 is onder deze kredietfaciliteiten geen geld opgenomen. De looptijd onder de kredietfaciliteiten is maximaal vijf 

jaar en de kredietfaciliteiten zijn gecommitteerd. De verschuldigde rente over de kredietfaciliteiten betreft een markt-

conforme variabele rente.

20. Handelsschulden en overige te betalen posten

In miljoenen euro’s 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Handelsschulden

Afgeleide fi nanciële instrumenten

Belastingverplichtingen

Overige schulden en overlopende passiva

162,6

-

60,2

281,8

241,6

1,8

20,6

211,8

Handelsschulden en overige te betalen posten 504,6 475,8

De handelsschulden en overige te betalen posten zijn niet rentedragend. De afgeleide fi nanciële instrumenten in 2009 

betreffen renteswaps. 

21. Financiële risico’s
Algemeen

De belangrijkste risico’s waaraan Gasunie onderhevig is zijn het marktrisico (bestaande uit renterisico en valutarisico), 

het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Gasunie past fi nancieel risicomanagement toe met het doel deze risico’s te 
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beperken door operationele en fi nanciële maatregelen. Afhankelijk van de aard en omvang van de risico’s worden 

daartoe zo nodig specifi eke instrumenten ingezet.

De afdeling Treasury is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het fi nanciële risicomanagement. De inzet van bepaal-

de risico-instrumenten behoeven de voorafgaande instemming van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt 

periodiek gerapporteerd over de aard en omvang van de risico’s en de getroffen maatregelen.

Door de N.V. Nederlandse Gasunie wordt gebruik gemaakt van afgeleide fi nanciële instrumenten voor het beheersen 

van rente- en valutarisico’s die voortvloeien uit de gewone bedrijfsuitoefening. Het risicobeleid is erop gericht om de 

korte termijneffecten van de rente- en koersschommelingen op het resultaat te beperken en om op lange termijn de 

vigerende marktrentes en marktwisselkoersen te volgen.

Financiële instrumenten worden alleen ingezet voor afdekking van risico’s en niet voor handels- of andere doeleinden.

Voor de presentatie van valuta- en renterisico’s vereist IFRS 7 gevoeligheidsanalyses die de fi nanciële effecten van 

redelijkerwijs hypothetische veranderingen in relevante risicovariabelen laten zien op de winst-en-verliesrekening en 

op het eigen vermogen. De effecten worden bepaald door de hypothetische veranderingen in de risicovariabelen te 

relateren aan de balanswaarde van de fi nanciële instrumenten op verslagdatum. Hierbij wordt verondersteld dat de 

balanswaarde op verslagdatum een representatieve weergave is voor de gehele periode.

Renterisico

Het door de vennootschap gelopen risico door fl uctuaties in de marktrente heeft voornamelijk betrekking op de lang-

lopende verplichtingen met een variabele rente. Daarnaast loopt de vennootschap een renterisico in de periode tussen 

het besluit tot en de realisatie van de uitgifte van langlopende leningen met een vaste rente.

Bij de projectfi nanciering van één van de geconsolideerde joint ventures is het renterisico in de periode vanaf het 

besluit om deze fi nanciering te gaan realiseren tot moment van daadwerkelijk fi nancieren, beheerst met behulp van 

een swaptransactie. Met deze swaptransactie wordt tevens het renterisico gedurende de looptijd van de projectfi nan-

ciering beheerst. De transactie heeft ten doel de wijzigingen in de (rente)kasstromen als gevolg van wijzigingen in de 

marktrente effectief te compenseren (cash fl ow hedge).

Het variabel rentedragende deel van de leningenportefeuille bedraagt ultimo 2010 1% (2009: 1%). Bij een rente-

stijging/daling van 1%-punt stijgen/dalen de jaarlijkse rentelasten van de leningen portefeuille met 0,5 miljoen euro 

(2009: 0,4 miljoen euro).

Het effect van 1%-punt stijging/daling op de waardering van de fi nanciële instrumenten die worden verantwoord door 

rechtstreekse verwerking van mutaties in het eigen vermogen bedraagt 5 miljoen euro nadelig/voordelig (2009: 3 mil-

joen euro nadelig/voordelig) na aftrek van vennootschapsbelasting.

Valutarisico

Valutarisico’s ontstaan, zoals gedefi nieerd in IFRS 7, bij fi nanciële instrumenten als deze zijn afgesloten in een valuta 

die ongelijk is aan de functionele valuta en als deze van een monetaire aard zijn.

De N.V. Nederlandse Gasunie streeft ernaar om valutarisico’s te beperken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van 

termijncontracten en valutaswaps. Valuta-instrumenten worden uitsluitend toegepast op basis van onderliggende 

posities. Valutarisico’s worden volledig afgedekt voor zover er in voldoende mate zekerheid bestaat over de omvang en 

het tijdstip van de kasstromen in vreemde valuta.

Aan de passiva zijde is er een lening van CHF 700 miljoen. Het valutarisico op deze lening is volledig geswapt naar 
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euro. Verder resteren er posities in GBP ter waarde van 2 miljoen euro in 2010 (2009: 5,4 miljoen euro).

Ultimo 2010 waren voor 3 miljoen euro aan verplichtingen in GBP afgedekt met termijntransacties (2009: nihil). De 

omrekening van de vreemde valuta naar euro heeft plaatsgevonden tegen de ultimo jaarkoers.

In miljoenen euro’s Positie Stijging/

daling koers

Effect op winst voor 

belasting

Effect op eigen ver-

mogen

2010

Euro/GBP 2,0 +/- 30% -/+ 0,6 -/+ 0,2

2009

Euro/GBP 5,4 +/- 30% -/+ 1,6 -/+ 0,4

In de gevoeligheidsanalyse wordt rekening gehouden met de bandbreedte waarbinnen koersbewegingen hebben voor-

gedaan. Deze bandbreedtes worden intern ook gehanteerd voor potentiële risico analyses. Er zijn geen andere vreemde 

valutaposities van signifi cante omvang.

Kredietrisico

Het kredietrisico bestaat uit het verlies dat zou ontstaan indien op verslagdatum tegenpartijen volledig in gebreke 

zouden blijven en hun contractuele verplichtingen niet na zouden komen. De onderneming loopt geen belangrijk 

kredietrisico ten aanzien van een enkele individuele afnemer of tegenpartij.

 

Bij toepassing van afgeleide fi nanciële instrumenten hanteert de onderneming ter beperking van het tegenpartijrisico 

per partij strikte limieten met betrekking tot de hoogte van het risico, dat op de partij mag worden gelopen. De onder-

neming heeft selectiecriteria opgesteld ten aanzien van tegenpartijen van fi nanciële instrumenten. Deze criteria beperken 

het risico verbonden aan mogelijke kredietconcentraties en marktrisico’s. Ter afdekking van het tegenpartijrisico op 

fi nanciële instrumenten is door tegenpartijen ultimo 2010 voor 83 miljoen euro (2009: nihil) in deposito gestort bij de 

N.V. Nederlandse Gasunie. 

Ontvangen garantiestellingen

De N.V. Nederlandse Gasunie en haar groepsmaatschappijen hebben de volgende garantiestellingen ontvangen van derden:

In miljoenen euro’s        31 dec. 2010        31 dec. 2009

Aantal Waarde Aantal Waarde

Bankgaranties 113 99,5 126 265,0

Deposits 36 5,9 27 8,4

Sureties 25 88,4 27 130,7

Overig 2 3,1 - -

176 196,9 180 404,1

De ontvangen deposits en sureties betreffen zekerheden uit gastransportovereenkomsten. De ontvangen bankgaran-

ties betreffen voornamelijk zekerstellingen van aannemers bij nieuwbouwactiviteiten. 

De deposits betreffen garanties die in geld worden aangehouden. De rente op deposits wordt aan de garantieverstrekker
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vergoed. De looptijd van de ontvangen garantiestelling is over het algemeen kort van aard (1-3 jaar), maar enkele 

garanties kennen een looptijd van meer dan vijf jaar. De garantiestellingen zijn niet vrij overdraagbaar.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico betreft het risico dat de onderneming over onvoldoende liquide middelen beschikt om aan de 

directe verplichtingen te voldoen. Het beleid van Gasunie is het reduceren van dit risico tegen minimale kosten. De 

mogelijkheden tot reduceren van dit risico hangt samen met de solvabiliteit van de onderneming. Als solvabele on-

derneming is Gasunie goed in staat om krediet faciliteiten aan te trekken. Voor de kwantifi cering van het risico werkt 

Gasunie met een meerjaren planning voor de kapitaalslasten en een liquiditeitsprognose met een horizon van 

minimaal een jaar voor de operationele uitgaven.

De vennootschap heeft gecommitteerde kredietfaciliteiten tot 915 miljoen euro (2009: 340 miljoen euro) en een 

Medium Term Note (MTN) programma ter grootte van 5 miljard euro (2009: 5 miljard euro). Binnen het MTN 

programma is ultimo 2010 1,4 miljard euro beschikbaar voor nieuwe emissies.

Dividendbeleid

De N.V. Nederlandse Gasunie streeft naar een verhouding tussen vreemd en eigen vermogen, die haar in staat stelt om 

haar strategie te kunnen realiseren.

Overzicht toekomstige kasstromen

Het overzicht van de vervaltermijnen van toekomstige kasstromen ter zake van langlopende en kortlopende 

verplichtingen uitstaand op balansdatum is als volgt:

In miljoenen euro’s Totaal Direct 

opeisbaar

< 1

jaar

1-5 jaar > 5 jaar

2010

Langlopende verplichtingen

 - rentedragende leningen 3.902,8 - - 1.444,4 2.458,4

 - afgeleide fi nanciële instrumenten 39,2 - - - 39,2

 - overige langlopende verplichtingen 0,2 - - - 0,2

Kortlopende verplichtingen

 - kortlopende fi nancieringsverplichtingen 979,3 429,9 549,4 - -

 - handelsschulden 162,6 152,7 9,9 - -

 - belastingverplichtingen 60,2 57,9 2,3 - -

 - overige schulden en overlopende passiva 281,8 136,2 145,6 - -

Rentebetalingen op verplichtingen 1.216,7 - 215,2 595,6 405,9

Totaal 6.642,8 776,7 922,4 2.040,0 2.903,7

2009
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Langlopende verplichtingen

 - rentedragende leningen 4.118,6 - - 1.882,5 2.236,1

 - afgeleide fi nanciële instrumenten 22,0 - - - 22,0

 - overige langlopende verplichtingen 0,2 - - - 0,2

Kortlopende verplichtingen

 - kortlopende fi nancieringsverplichtingen 27,1 27,1 - - -

 - handelsschulden 241,6 145,6 96,0 - -

 - afgeleide fi nanciële instrumenten 1,8 - 1,8 - -

 - overige schulden en overlopende passiva 211,8 129,2 82,6 - -

 - belastingverplichtingen 20,6 20,2 0,4 - -

Rentebetalingen op verplichtingen 1.291,5 - 215,5 646,8 429,2

Totaal 5.935,2 322,1 396,3 2.529,3 2.687,5

Verstrekte garantiestellingen

De N.V. Nederlandse Gasunie en haar groepsmaatschappijen hebben de volgende garantiestellingen afgegeven aan derden:

In miljoenen euro’s         31 dec. 2010         31 dec. 2009

Aantal Waarde Aantal Waarde

Bankgaranties 4 5,6 3 4,8

Parent Guarantees 3 320,5 1 0,6

Sureties 1 45,0 - -

Totaal verstrekte garantiestellingen 8 371,1 4 5,4

De zekerheden worden afgegeven voor een specifi eke doelstelling en hebben hoofdzakelijk betrekking op 

investeringsprojecten.

De looptijd van de verstrekte garantiestellingen zijn over het algemeen kort van aard (1-2 jaar) en de garantiestellingen 

zijn niet vrij overdraagbaar.

De N.V. Nederlandse Gasunie heeft zich in 2010 garant gesteld voor de betalingsverplichtingen van Gasunie Duitsland 

voor een maximaal bedrag van 320 miljoen euro inzake een investeringsproject in Duitsland. De garantiestelling loopt 

af wanneer het investeringsproject is afgerond. De huidige verwachting is eind 2012.

De N.V. Nederlandse Gasunie heeft in 2009 een afnamegarantie van in totaal 87,5 miljoen euro afgegeven voor een 

periode van 10 jaar aan N.V. KEMA afl opend van 14 miljoen euro in 2010 naar 5 miljoen euro in 2019. De af-

namegarantie heeft betrekking op het afnemen van diensten op het gebied van het realiseren van veilig en 

betrouwbaar transporteren van gas en het ontwikkelen van duurzame initiatieven. Voor 2010 is aan de gestelde garantie-

verplichting voldaan.
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Reële waarde en boekwaarde van fi nanciële instrumenten

Onderstaand is een vergelijking opgenomen van de boekwaarde en de reële waarde van de fi nanciële instrumenten:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

Financiële activa

Debiteuren 166,9 166,9 177,0 177,0

Overige vorderingen 87,6 87,6 130,6 130,6

Geldmiddelen en kasequivalenten 158,5 158,5 106,5 106,5

Totaal 413,0 413,0 414,1 414,1

Financiële verplichtingen

Langlopende verplichtingen

- rentedragende leningen 3.896,7 4.305,3 4.112,2 4.439,7

- afgeleide fi nanciële instrumenten 39,2 39,2 22,0 22,0

- overige langlopende verplichtingen 0,2 0,2 0,2 0,2

Kortlopende verplichtingen

- kortlopende fi nancierings-

  verplichtingen 979,3 1.092,7 27,1 27,1

- handelsschulden 162,6 162,6 241,6 241,6

- afgeleide fi nanciële instrumenten - - 1,8 1,8

- belastingverplichtingen 60,2 60,2 20,6 20,6

- overige schulden en overlopende 

   passiva 281,8 281,8 211,8 211,8

Totaal 5.420,0 5.942,0 4.637,3 4.964,8

De volgende methoden zijn toegepast om de reële waarde van deze instrumenten te benaderen:

Debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen en kasequivalenten, kortlopende fi nancieringsverplichtingen, 

handelsschulden, overige schulden en overlopende passiva en belastingverplichtingen benaderen met hun boek-

waarde de reële waarde als gevolg van de korte vervaltermijn van deze instrumenten.

De afgeleide fi nanciële instrumenten zijn gewaardeerd op basis van de reële waarde welke wordt berekend door

middel van het disconteren van de toekomstige cash fl ows tegen de actuele rentecurve.

De rentedragende leningen betreffen voor 4.058 miljoen euro obligaties met een notering op de beurzen van 

Amsterdam en Zurich. De reële waarde betreft de marktwaarde tegen de slotkoers per ultimo jaar. De reële waar-

de van de onderhandse leningen ter waarde van 247 miljoen euro zijn berekend door middel van het disconteren 

van de toekomstige cash fl ows tegen de actuele rentecurve. 

De N.V. Nederlandse Gasunie hanteert de volgende hiërarchie van waarderingstechnieken voor het bepalen en waar-

deren van de fair value van de fi nanciële instrumenten in de balans:

Niveau 1:  Op basis van prijzen op actieve markten voor hetzelfde instrument.

Niveau 2:   Op basis van prijzen op actieve markten voor vergelijkbare instrumenten of op basis van andere 

    waarderingstechnieken waarbij alle signifi cante benodigde gegevens zijn ontleend op zichtbare marktgegevens.
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Niveau 3:   Op basis van waarderingstechnieken waarbij alle signifi cante benodigde gegevens niet zijn ontleend 

    aan zichtbare marktgegevens.

De in de balans op reële waarde gewaardeerde activa en passiva zijn volgens de volgende hiërarchie bepaald:

In miljoenen euro’s Totaal afgeleide 

fi nanciële instrumenten

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

2010

2009

39,2

23,8

-

-

39,2

23,8

-

-

22. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen vanwege Nord Stream

In het 4e kwartaal 2007 heeft de N.V. Nederlandse Gasunie een voorwaardelijke overeenkomst gesloten met Gazprom. 

Op grond van deze overeenkomst heeft de N.V. Nederlandse Gasunie op 10 juni 2008 een belang van 9% verkregen in de 

Nord Stream-gaspijpleiding die door de Baltische Zee van Rusland naar Duitsland loopt. De verwachte investeringswaarde 

door Nord Stream AG in de gaspijpleiding bedraagt circa 7,3 miljard euro, exclusief fi nancieringskosten.

Het project zal voor ruim 6 miljard euro gefi nancierd worden met vreemd vermogen. De investeerders staan tijdens 

de bouwfase voor hun aandeel in het project jegens de vreemd-vermogenverschaffers garant. De N.V. Nederlandse 

Gasunie heeft zich in 2009 garant gesteld voor 350 miljoen euro voor fase 1 van het project. Deze garantstelling loopt 

naar verwachting tot medio 2012. Voor fase 2 zal naar verwachting de N.V. Nederlandse Gasunie voor circa 220 miljoen 

euro garant staan voor de periode 2011 tot en met 2013.

Investeringsverplichtingen

Ultimo 2010 heeft de N.V. Nederlandse Gasunie voor 264 miljoen euro niet in de balans opgenomen verplichtingen 

inzake investeringsprojecten tegen ruim 700 miljoen in 2009. Hierin is inbegrepen een bedrag van 40 miljoen euro 

(2009: 185 miljoen euro) voor de aanleg van Open Season 2005, 35 miljoen euro (2009: 120 miljoen euro) voor de 

aanleg van Open Season 2012, 40 miljoen euro (2009: 40 miljoen euro) inzake de bouw van de stikstofi nstallatie Heiligerlee, 

50 miljoen euro (2009: 150 miljoen euro) voor de bouw van de LNG-terminal (Gate terminal) en 9 miljoen euro (2009: 

110 miljoen euro) in het kader van de bouw van de gasopslag in Zuidwending.

Leaseverplichtingen (operational lease)

De totale leaseverplichtingen ultimo 2010 bedragen 68 miljoen euro (2009: 87 miljoen euro). Deze zijn als volgt 

te specifi ceren:

Looptijd Verplichting

per 31 dec. 2010

Verplichting

per 31 dec. 2009

0 – 1 jaar € 12 miljoen € 12 miljoen

1 – 5 jaar € 16 miljoen € 38 miljoen

> 5 jaar € 40 miljoen € 37 miljoen
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Deze verplichtingen hebben betrekking op de operational leaseovereenkomsten van bedrijfswagens en privé-auto’s. 

De vaste leasevergoeding is onder andere gebaseerd op de waarde van het leaseobject en de verwachte exploitatiekos-

ten op basis van een genormeerde kilometrage per jaar. Daarnaast geldt een variabele vergoeding per kilometer indien 

het aantal genormeerde kilometers wordt overschreden. De gemiddelde resterende looptijd van de leaseverplichtingen 

is circa 2 jaar. De werkelijke operational leasekosten betreffende bedrijfswagens en privé-auto’s over 2010 bedroegen 

circa 8 miljoen euro (2009: circa 8 miljoen euro).

Daarnaast is er een operational leaseovereenkomst met betrekking tot computerapparatuur inclusief printen. Het 

betreft het leveren, vervangen en onderhouden van de hardware van de kantoorautomatisering en het serverpark 

van Gasunie. De gemiddelde resterende leasetermijn van de hardware betreft 2 jaar. De huidige leasecontracten lopen 

tot en met 2013. De werkelijke operational leasekosten betreffende computerapparatuur inclusief printen over 2010 

bedroegen circa 4 miljoen euro (2009: circa 5 miljoen euro).

Voor de locatie van de LNG terminal in Rotterdam (Gate) zijn diverse leaseovereenkomsten afgesloten waarvan de 

grootste qua omvang met het Havenbedrijf Rotterdam. Deze hebben betrekking op de lease van de gronden van de 

locatie van het Havenbedrijf met een looptijd van 50 jaar. De gemiddelde leaseverplichtingen van alle overeenkomsten 

bedragen ultimo 2010 circa 1 miljoen euro (2009: circa 1 miljoen euro) per jaar.

Overige verplichtingen

De overige verplichtingen ultimo 2010 bedragen 1,1 miljard euro (2009: 1,2 miljard euro). Deze verplichtingen zijn als 

volgt samengesteld:

Looptijd Contractwaarde

per 31 dec. 2010

Contractwaarde

per 31 dec. 2009

0 – 1 jaar € 157 miljoen € 216 miljoen

1 – 5 jaar € 288 miljoen € 328 miljoen

> 5 jaar € 651 miljoen € 705 miljoen

De overige verplichtingen hebben betrekking op verplichtingen die zijn aangegaan bij leveranciers ten behoeve van 

het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.
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Nadere toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

23. Personeelskosten

In miljoenen euro’s 2010 2009

Salarissen

Sociale lasten

Pensioenkosten en overige secundaire arbeidsvoorwaarden

136,5

13,0

25,5

130,8

8,7

9,7

Totaal personeelskosten 175,0 149,2

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
I. Bestuurder(s) van de vennootschap:

In euro’s Salaris Variabele 

beloning

Beloning betaalbaar 

op termijn

Overige 

emolumenten

2010

Raad van Bestuur

P.C. van Gelder MSc, voorzitter 

(aangetreden per 1 september 2010)

Mr. M.P. Kramer, voorzitter 

(afgetreden per 1 september 2010)

Drs. ir. H.A.T. Chin Sue RC

Ing. E. Dam

Drs. P.E.G. Trienekens 

86.667

264.351

238.155

238.155

238.155

29.467

53.032

67.015

71.802

74.196

15.340

1.238.581*)

74.521

80.551

572.342*)

12.062

37.663

34.816

27.595

28.546

*) Exclusief de door de werkgever verschuldigde fi scale eindheffi ng van respectievelijk 299.102 en 130.000 euro.

Bovengenoemde variabele beloningen zijn gebaseerd op het bereiken van de afgesproken doelstellingen gedurende 

het verslagjaar. Zij bestaan uit collectieve Gasunie-doelstellingen en uit functiespecifi eke doelstellingen. De collectieve 

Gasunie-doelstellingen hebben betrekking op te behalen fi nanciële- en operationele resultaten.

Onder de variabele beloning zijn opgenomen de variabele beloningselementen met betrekking tot prestaties 2010, 

zoals verantwoord in het hoofdstuk ‘Remuneratiebeleid Raad van Bestuur’.

Over de variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur van Gasunie over het jaar 2009 zijn de volgende 

afspraken gemaakt op basis van het toen geldende beloningsbeleid. 

Een variabele beloning wordt toegekend vanwege onder meer de volgende criteria: 

 a. maximaal 5% vanwege de groei van de ondernemingswaarde, de Economic Value Added (EVA™); 

 b. maximaal 5% vanwege de algemene beoordeling van de individuele bijdrage van het lid van de Raad van Bestuur, 

  dit ter beoordeling van de Raad van Commissarissen. 
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Hoewel er aan de criteria onder a) en b) is voldaan per ultimo 2009, zal als gevolg van de bijzondere waardeverande-

ring die in het jaar 2009 genomen moest worden een negatieve trend in EVA in de latere jaren optreden. Als gevolg 

daarvan heeft de Raad van Commissarissen besloten om beide bovengenoemde variabele beloningselementen voor 

het jaar 2009 conditioneel toe te kennen. 

Mocht in de loop van 2010 het reguleringskader in Duitsland ten gunste van Gasunie Deutschland worden bijgesteld 

als gevolg van de onderhandelingen die Gasunie Deutschland met de Bundesnetzagentur heeft gevoerd, dan kunnen 

deze elementen alsnog geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

De gesprekken tussen de Bundesnetzagentur en Gasunie in 2010 hebben inderdaad een gedeeltelijk positief resultaat 

opgeleverd, vooral daar waar het een bepalend criterium onder controle van de onderneming betreft. Het gaat hier om 

de effi ciency-korting (x-factor) die wordt toegepast in de tariefstelling. De Bundesnetzagentur is in haar eerste ruling 

uitgegaan van een effi ciency voor Gasunie Deutschland van circa 65%. Inmiddels heeft Gasunie Deutschland kunnen 

aantonen dat dit dicht bij 100% ligt. Dit is door de Bundesnetzagentur geaccepteerd.

Op grond hiervan heeft de Raad van Commissarissen besloten om voor het jaar 2009 van de conditionele variabele 

beloningselementen alleen de (maximaal) 5% vanwege de algemene beoordeling van de individuele bijdrage van het 

lid van de Raad van Bestuur toe te kennen.

Met de heer Kramer, voorzitter van de Raad van Bestuur tot 1 september 2010, zijn bij zijn vertrek afspraken gemaakt 

over de variabele beloning, zowel met betrekking tot het conditioneel toegekende gedeelte van de variabele beloning 

2009 als met betrekking tot de variabele beloning over de eerste acht maanden van 2010. Deze beloning is, op basis 

van een conservatieve inschatting van de realisatie van de targets, bepaald op 15%.

Per 1 september 2010 heeft de heer Kramer (tot die datum voorzitter van de Raad van Bestuur) gebruik gemaakt van 

de bij zijn indiensttreding in 2003 overeengekomen optie om op 60-jarige leeftijd met pensioen te gaan met een daar-

bij overeengekomen regeling. Het betreft hier een afspraak dat hij tot zijn 65e jaar een overbrugging krijgt van 52,5% 

van zijn laatstgenoten salaris. De stortingen van de werkgever in de levensloopregeling zijn in deze regeling betrok-

ken. Tevens is destijds met de heer Kramer afgesproken dat zijn pensioenopbouw gedurende die periode doorloopt en 

dat de pensioenbreuk gedeeltelijk gecompenseerd wordt.

Met de heer Trienekens zijn in 2004 bij zijn aantreden als Algemeen Directeur van Gas Transport Services B.V. afspraken 

gemaakt waarbij ook hij de optie had om op 60-jarige leeftijd met een aangepaste pensioenregeling uit te treden. Met 

hem is een overbruggingspensioen van 75% van zijn laatstgenoten salaris afgesproken, en eveneens doorbouw van 

pensioen gedurende de periode tussen zijn feitelijk vertrek en zijn 65e jaar. Ook bij hem zijn de stortingen van de 

werkgever in de levensloopregeling in de regeling betrokken. 

Aangezien het uittreedmoment van de heer Trienekens (te) kort zou volgen op het vertrek van de voormalige voorzit-

ter is hem, omwille van de continuïteit van het bedrijf, door de Raad van Commissarissen verzocht om zijn vertrek een 

half jaar uit te stellen, aan welk verzoek hij gevolg heeft gegeven. Hij zal daarom op 1 juli 2011 met pensioen gaan. De 

fi nanciële afwikkeling van de ter zake gemaakte afspraken heeft echter eind 2010 plaatsgevonden. 
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In euro’s Salaris Variabele beloning Beloning betaalbaar 

op termijn

Overige 

emolumenten

2009
Raad van Bestuur

Mr. M.P. Kramer, voorzitter

Drs. ir. H.A.T. Chin Sue RC

Ing. E. Dam

Drs. P.E.G. Trienekens 

341.628

235.219

235.219

235.219

110.268

74.648

71.093

77.018

96.005

80.659

86.615

78.507

43.956

34.427

27.205

28.157

Bovengenoemde variabele beloningen zijn gebaseerd op het bereiken van de afgesproken doelstellingen gedurende 

het verslagjaar. Zij bestaan uit collectieve Gasunie-doelstellingen en uit functiespecifi eke doelstellingen. De collectieve 

Gasunie-doelstellingen hebben betrekking op te behalen fi nanciële- en operationele resultaten.

Onder de variabele beloning zijn opgenomen de variabele korte termijn beloningselementen, zoals verantwoord in het 

hoofdstuk ‘Remuneratiebeleid Raad van Bestuur’ alsmede de variabele lange termijn beloningselementen.

Zoals eerder onder deze toelichting is vermeld, is van de variabele beloning over 2009 5% conditioneel toegekend en 

heeft defi nitieve toekenning in 2010 plaatsgevonden.
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II. Commissarissen van de vennootschap:

In euro’s Bezoldiging

2010

Ir. G.J. van Luijk, voorzitter

Drs. C. Griffi oen RA, vice-voorzitter

Ir. H.L.J. Noy

Prof. mr. M.H. van der Woude (afgetreden per 1 oktober 2010)

Drs. A. Lont

Ir. J.P.H.J. Vermeire 

39.340

31.045

32.115

16.500

26.763

30.000

2009

Ir. G.J. van Luijk, voorzitter

Drs. C. Griffi oen RA, vice-voorzitter

Ir. H.L.J. Noy

Prof. mr. M.H. van der Woude

Drs. A. Lont

Ir. J.P.H.J. Vermeire 

39.234

31.001

32.070

22.000

26.725

30.000

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2010 bedraagt in totaal 175.763 euro 

(2009: 181.030 euro).

24. Overige bedrijfslasten

In miljoenen euro’s 2010 2009

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten van netwerkbeheer

Overige bedrijfslasten

247,5

225,0

59,1

237,9

230,4

68,0

Totaal overige bedrijfslasten 531,6 536,3

Onder de ‘overige bedrijfslasten’ zijn de mutaties in de voorziening voor incourante voorraden van 0,1 miljoen euro 

voordelig (2009: 1,2 miljoen euro nadelig) opgenomen.

In 2010 zijn andere kostencategorieën toegelicht binnen de bedrijfslasten die meer in lijn liggen met de interne 

rapportering aan het management. De vergelijkende cijfers over 2009 met betrekking tot bovenstaande categorieën 

zijn overeenkomstig aangepast. Tevens heeft dit tot gevolg dat de vergelijkende cijfers over 2009 voor ‘personeels-

kosten’ 149,2 miljoen euro en ‘overige bedrijfslasten’ 536,3 miljoen euro bedragen, daar waar in de jaarrekening 2009 

respectievelijk 148,6 miljoen euro en 536,9 miljoen euro is vermeld.
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25. Financieringsbaten

In miljoenen euro’s 2010 2009

Rentebaten

Resultaten op vreemde valuta

6,2

0,6

8,9

0,1

Totaal fi nancieringsbaten 6,8 9,0

De rentebaten hebben betrekking op uitgezette gelden en vorderingen. Van de rentebaten in 2010 heeft 1,3 miljoen 

euro betrekking op fi nanciële verplichtingen die gewaardeerd zijn tegen reële waarde en waarvan de waardeverande-

ringen in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord.

26. Financieringslasten

In miljoenen euro’s 2010 2009

Rentelasten

Overige fi nancieringlasten

163,2

1,7

173,1

0,2

Totaal fi nancieringslasten 164,9 173,3

De rentelasten van de fi nanciële verplichtingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs bedragen 219,3 miljoen euro 

(2009: 199,2 miljoen euro). Van de rentelasten in 2009 heeft 1,3 miljoen euro betrekking op fi nanciële verplichtingen 

gewaardeerd tegen reële waarde met de waardeveranderingen via de winst-en-verliesrekening. De rentelasten met 

betrekking tot (kortlopende) fi nancieringen bedragen 1,4 miljoen euro (2009: 2,9 miljoen euro). Van de rentelasten 

is in 2010 in totaal 57,5 miljoen euro geactiveerd (2009: 30,3 miljoen euro) rekening houdend met een gewogen 

gemiddelde rentevoet van 5,2% (2009: 5,2%).

27. Belastingen
De belastinglast over het resultaat in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening bestaat uit de volgende componenten:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Over het boekjaar verschuldigde vennootschapsbelasting

Aanpassingen uit voorgaande jaren (2004 t/m 2009)

Mutatie in uitgestelde belastingen

13,6

 0,9

125,9

58,4

 -/- 6,8

-/- 12,9

Totale belastinglast 140,4 38,7
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De aansluiting tussen het effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief voor de geconsolideerde jaar-

rekening luidt als volgt:

In procenten 2010 2009

Winst-en-verliesrekening

Toepasselijk tarief (Nederland nominaal) 

Aanpassingen uit voorgaande jaren (2004 t/m 2009)

Effect tariefswijziging op de uitgestelde belastingen

Overige verschillen

25,5

0,0

-/- 0,5

-/- 1,4

25,5

-/- 1,2

-

-/- 0,2

Effectief tarief

Uitgestelde belastingen

Toepasselijk tarief (voor volgende boekjaren)

Effectief tarief (voor volgende boekjaren)

23,6

25,0

25,0

24,1

25,5

25,5

De overige verschillen betreffen met name tariefsverschillen tussen Nederland en Duitsland.

28. Aantal werknemers
De gemiddelde personeelsbezetting in fulltime-equivalenten bedraagt voor 2010 1.700 (2009: 1.714). De personeels-

bezetting bedraagt ultimo 2010 1.713 fulltime-equivalenten (2009: 1.668).

29. Uitgekeerd en voorgesteld dividend
De Raad van Bestuur stelt voor om van de winst over 2010 zestig procent (272,2 miljoen euro) toe te voegen aan de 

algemene reserve en veertig procent (181,5 miljoen euro) aan de aandeelhouder uit te keren.

Over 2009 is 415,9 euro miljoen slotdividend uitgekeerd.

30. Nadere toelichting op de segmenten, producten en diensten
De informatie wordt gesegmenteerd naar de activiteiten van de groep en de geografi sche gebieden waarin de groep 

actief is. De operationele segmenten weerspiegelen de managementstructuur van de groep. De volgende segmenten 

worden onderscheiden:

Gereguleerd Netbeheer Nederland en Duitsland (TSO)

 Dit segment beslaat het netbeheer en is verantwoordelijk voor de aansturing van transport, de ontwikkeling van het 

 leidingnet en bijbehorende installaties en het bevorderen van de marktwerking.

Deelnemingen & Ontwikkeling (Non-TSO)

 Dit segment richt zich op het faciliteren van de komst van nieuwe gasstromen naar Noordwest-Europa via 

 LNG-aanvoer en lange afstandspijpleidingen en op het benutten van de geologische infrastructuur voor de opslag 

 van aardgas. Deelname in (inter)nationale projecten op het gebied van aardgasinfrastructuur in Nederland en 

 Duitsland maken hiervan eveneens deel uit. Onder dit segment vallen tevens de joint ventures voor pijpleidingen 

 die het Gasunie-transportnet verbinden met buitenlandse markten, zoals de BBL-leiding naar het Verenigd Koninkrijk. 
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De grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de segmenten wijken niet af van de grondslagen zoals die in 

de geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening worden gehanteerd.

De activa, verplichtingen, opbrengsten en resultaten van een segment omvatten zowel posten die rechtstreeks tot dat 

segment behoren als posten die redelijkerwijs aan dat segment kunnen worden toegerekend. De transactie prijzen 

voor leveringen tussen segmenten worden bepaald op zakelijke basis.

Informatie over activa en verplichtingen:

In miljoenen euro’s     Activa Verplichtingen

31 dec. 2010 31 dec. 2009 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Segmenten

- Gereguleerd Netbeheer 9.629 9.180 889 774

- Deelnemingen & Ontwikkeling 1.484 1.146 87 225

Segmententotaal 11.113 10.326 976 999

Niet-gealloceerde activa en verplichtingen - - 4.876 4.018

Totaal geconsolideerde 

activa en verplichtingen 11.113 10.326 5.852 5.017

In miljoenen euro’s Investeringen in geassocieerde 

deelnemingen 

Aandeel in het eigen vermogen van 

geassocieerde deelnemingen

2010 2009 2010 2009

Segmenten

- Gereguleerd Netbeheer 1 - 187 209

- Deelnemingen & Ontwikkeling 1 - 12 12

Segmententotaal 2 - 199 221

Acquisities in geassocieerde 

deelnemingen

Aandeel in resultaat geassocieerde 

deelnemingen

2010 2009 2010 2009

Segmenten

- Gereguleerd Netbeheer - - 27 25

- Deelnemingen & Ontwikkeling - - 1 -

Segmententotaal - - 28 25
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31. Informatie over opbrengsten en resultaat

In miljoenen euro’s Opbrengsten van derden                        Segmentresultaat

2010 2009 2010 2009

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Segmenten

- Gereguleerd Netbeheer 1.436 1.584 722 282

- Deelnemingen & Ontwikkeling 87 85 30 43

Segmententotaal 1.523 1.669 752 325

Niet toegerekende kosten hoofd kantoor en 

functionele afdelingen - -

Niet toegerekende fi nancierings baten en –lasten -/- 158 -/- 164

Resultaat vóór belastingen 594 161

Belastingen -/- 140 -/- 39

Resultaat op voortgezette bedrijfsactiviteiten 

na belastingen 454 122

Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten 

na belastingen - -

Opbrengsten en resultaat over de periode 1.523 1.669 454 122

Opbrengsten betreffen opbrengsten verkregen van aan derden geleverde diensten. Daarnaast is er levering van 

diensten tussen de segmenten onderling. Gedurende 2010 heeft het segment Gereguleerd Netbeheer voor 18 miljoen 

euro (2009: 12 miljoen euro) aan diensten geleverd aan het segment Deelnemingen & Ontwikkeling. Het segment 

Deelnemingen & Ontwikkeling heeft in 2010 voor 30 miljoen euro (2009: 30 miljoen euro) aan diensten geleverd aan 

het segment Gereguleerd Netbeheer.

In 2010 is in lijn met de interne rapportering aan het management het ‘resultaat deelnemingen’ geherrubriceerd van 

‘niet toegerekende fi nancierings baten en –lasten’ naar ‘segmentresultaat’. De vergelijkende cijfers over 2009 met be-

trekking tot deze categorieën zijn herzien.
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32. Overige segmentinformatie

In miljoenen euro’s Investeringen in vaste activa

2010 2009

Segmenten

- Gereguleerd Netbeheer 893 854

- Deelnemingen & Ontwikkeling 326 387

Segmententotaal 1.219 1.241

De vermelde vaste activa bevat de materiële vaste activa, de immateriële vaste activa exclusief goodwill, de 

investeringen in geassocieerde deelnemingen en de overige kapitaalbelangen.

In miljoenen euro’s Afschrijvingen en amortisatie Andere materiële niet-geldelijke 

posten dan afschrijvingen

2010 2009 2010 2009

Segmenten

- Gereguleerd Netbeheer 195 200 15 550

- Deelnemingen & Ontwikkeling 10 10 -/- 10 -/- 6

Segmententotaal 205 210 5 544

De ‘andere materiële niet-geldelijke posten dan afschrijvingen’ betreffen bouwrente, dotaties aan voorzieningen en in 

2009 voornamelijk de bijzondere waardeverandering op de materiële en fi nanciële vaste activa van 570 miljoen euro.
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33. Informatie over producten en diensten

In miljoenen euro’s                                                                       Opbrengsten van derden

2010 2009

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

Segment Gereguleerd Netbeheer

- gastransport 1.408 1.557

- overige activiteiten 28 27

1.436 1.584

Segment Deelnemingen & Ontwikkeling

- gastransport 68 67

- overige activiteiten 19 18

87 85

Beëindigde bedrijfsactiviteiten - -

Totaal opbrengsten van derden 1.523 1.669

34. Geografi sche informatie
Bij het bepalen van de opbrengsten van derden en de vaste activa per geografi sch gebied wordt primair bepaald aan 

de hand van het gebied, waar het transport plaatsvindt.

In miljoenen euro’s Opbrengsten van derden Vaste activa

2010 2009 31 dec. 2010 31 dec. 2009

Nederland 1.250 1.332 7.446 6.521

Buiten Nederland 273 337 1.776 1.703

Totaal 1.523 1.669 9.222 8.224

De vermelde vaste activa bevat de materiële vaste activa, de immateriële vaste activa exclusief goodwill, de investeringen 

in geassocieerde deelnemingen en de overige kapitaalbelangen.

Gasunie heeft sinds 1 juli 2008 activiteiten in twee geografi sche gebieden: in Nederland en buiten Nederland.

35. Belangrijke cliënten
De vennootschap behaalde in 2010 en 2009 ten minste 10% van haar externe opbrengsten ter zake van gastransport 

bij één enkele externe cliënt.
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36. Verbonden partijen
De dienstverlening tussen de N.V. Nederlandse Gasunie en haar verbonden partijen vindt plaats op zakelijke gronden 

(at arm’s length).
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Vennootschappelijke 

jaarrekening
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Vennootschappelijke balans per 31 december (vóór winstbestemming)

In miljoenen euro’s Nadere

toelichting

2010 2009

Activa

Vaste activa

 - materiële vaste activa

 - fi nanciële vaste activa

 - uitgestelde belasting vorderingen

 - pensioenactief

1

2

6.616,3

2.913,2

759,8

-

5.972,4

2.593,4

904,6

42,2

10.289,3 9.512,6

Vlottende activa

 - voorraden

 - handelsvorderingen en overige vorderingen

 - vorderingen op groepsmaatschappijen

 - geldmiddelen en kasequivalenten

23,7

172,7

121,1

124,2

25,1

191,8

150,1

93,4

Totaal activa 10.731,0 9.973,0

Passiva

Eigen vermogen

 - geplaatst kapitaal

 - herwaarderingsreserve

 - wettelijke reserves

 - algemene reserve

 - resultaat boekjaar

3

4

5

6

7

0,2

2.490,2

-/- 34,4

2.351,1

453,7

0,2

2.549,5

-/- 18,5

2.656,7

121,8

5.260,8 5.309,7

Voorzieningen

Langlopende schulden

 - langlopende fi nanciële verplichtingen

Kortlopende schulden

 - kortlopende fi nanciële verplichtingen

 - handelsschulden en overige te betalen posten

 - schulden aan groepsmaatschappijen

 

8 75,8

3.650,0

1.325,4

388,6

30,4

15,7

3.991,1

292,8

334,1

29,6

Totaal passiva 10.731,0 9.973,0
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Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

In miljoenen euro’s Nadere

toelichting

2010 2009

Opbrengsten

Personeelskosten

Overige bedrijfslasten

Afschrijvingskosten

10

-/- 148,8

-/- 399,9

-/- 170,2

1.371,0

-/- 125,8

-/- 407,4

-/- 166,3

1.418,8

Som der bedrijfslasten -/- 718,9 -/- 699,5

Bedrijfsresultaat 652,1 719,3

Financieringsbaten- en lasten

Resultaat (des)investeringen kapitaalbelangen

Aandeel in resultaat kapitaalbelangen 

12 -/- 108,0

3,1

40,1

-/- 88,1

-

-/- 363,8

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening vóór belastingen 587,3 267,4

Belastingen -/- 133,6 -/- 145,6

Resultaat na belastingen 453,7 121,8
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Toelichting op de vennootschappelijke fi nanciële overzichten

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grond-

slagen voor de fi nanciële verslaggeving en de wettelijke bepaling inzake de jaarrekening (NL GAAP) waarbij gebruik 

is gemaakt van de in Burgerlijk Wetboek 2 artikel 362 lid 8 geboden mogelijkheid om in de vennootschappelijke jaar-

rekening de waarderingsgrondslagen toe te passen die ook worden toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. Dit 

betreffen de bepalingen van de IFRS, zoals aanvaard binnen de Europese Unie.

Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt ver-

wezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. In deze toelichting worden de 

aanvullingen op de toelichting op de geconsolideerde fi nanciële overzichten vermeld. In 2010 zijn andere kosten-

categorieën toegelicht binnen de bedrijfslasten die meer in lijn liggen met de interne rapportering aan het 

management. De vergelijkende cijfers over 2009 met betrekking tot deze categorieën zijn overeenkomstig aangepast. 

Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar punt 10 van de nadere toelichting op de vennootschappelijke winst-

en verliesrekening.

Belangen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op netto-vermogenswaarde. Indien en voor zover de vennoot-

schap niet zonder beperking uitkering van de resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een 

wettelijke reserve opgenomen.
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Nadere toelichting op de vennootschappelijke balans

1. Materiële vaste activa

In miljoenen euro’s Boekwaarde per 

1 jan. 2010

Investeringen Desinvesterin-

gen

Afschrijvingen Boekwaarde per 

31 dec. 2010

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Compressorstations

Installaties

Hoofdtransportleidingen c.a.

Regionale transportleidingen c.a.

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

103,7

337,1

660,8

3.068,4

751,7

83,4

967,3

0,3

165,0

89,7

765,9

28,0

43,4

-/- 272,9

-

-

0,7

0,1

1,9

2,6

-

3,7

23,8

42,9

62,7

14,4

22,7

-

100,3

478,3

706,9

3.771,5

763,4

101,5

694,4

Totaal voor boekjaar 2010 5.972,4 819,4 5,3 170,2 6.616,3

In miljoenen euro’s Boekwaarde per 

1 jan. 2009

Investeringen Desinvesterin-

gen

Afschrijvingen Boekwaarde per 

31 dec. 2009

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Compressorstations

Installaties

Hoofdtransportleidingen c.a.

Regionale transportleidingen c.a.

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

108,6

324,3

641,8

3.073,1

757,6

91,3

333,4

2,4

36,8

61,8

53,9

9,1

20,6

633,9

3,5

2,2

1,0

0,2

0,8

2,2

-

3,8

21,8

41,8

58,4

14,2

26,3

-

103,7

337,1

660,8

3.068,4

751,7

83,4

967,3

Totaal voor boekjaar 2009 5.330,1 818,5 9,9 166,3 5.972,4

In miljoenen euro’s Aanschafwaarde 

per 31 dec. 2010

Cumulatieve 

afschrijvingen *) 

per 31 dec. 2010

Aanschaf-

waarde per 31 dec. 

2009

Cumulatieve 

afschrijvingen *) 

per 31 dec. 2009

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 160,2 59,9 159,9 56,2

Compressorstations 619,3 141,0 455,0 117,9

Installaties 986,9 280,0 903,7 242,9

Hoofdtransportleidingen c.a. 4.262,6 491,1 3.496,9 428,5

Regionale transportleidingen c.a. 882,4 119,0 858,3 106,6

Andere vaste bedrijfsmiddelen 350,6 249,1 312,4 229,0

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 694,4 - 967,3 -

Totaal 7.956,4 1340,1 7.153,5 1.181,1

*) inclusief eventuele bijzondere waardeveranderingen
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2. Financiële vaste activa

In miljoenen euro’s 2010 2009

Groepsmaatschappijen

Kapitaalbelang per 1 januari

Mutaties

 - investeringen

 - acquisities

 - rechtstreekse eigen vermogen mutaties

 - resultaat groepsmaatschappijen 

 - ontvangen dividend 

833,7

230,9

-

-/- 13,5

38,7

-/- 1,5

899,4

299,5

122,8

-/- 4,3

-/- 363,5

-/- 120,2

Kapitaalbelang per 31 december

Financiering per 1 januari

Mutaties

 - verstrekte langlopende leningen

 - afl ossing langlopende leningen

1.747,5

98,4

-/- 32,5

1.088,3

1.679,4

101,3

-/- 33,2

833,7

Financiering per 31 december 1.813,4 1.747,5

Balans per 31 december 2.901,7 2.581,2

Investeringen in geassocieerde deelnemingen 11,5 12,2

Totaal fi nanciële vaste activa 2.913,2 2.593,4

Voor een toelichting op de investeringen in geassocieerde deelnemingen en overige kapitaalbelangen verwijzen wij 

naar punt 5 en 6 van de nadere toelichting op de geconsolideerde balans in de geconsolideerde jaarrekening.

3. Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 756.000 euro en is verdeeld in 7.560 aandelen van elk 100 euro nominaal. 

Hiervan zijn 1.512 aandelen geplaatst en volgestort.

De geplaatste aandelen worden gehouden door de Staat der Nederlanden.

De mutaties in het geplaatst kapitaal zijn als volgt:

In euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari

Mutaties

151.200

-

151.200

-

Stand per 31 december 151.200 151.200
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4. Herwaarderingsreserve
De mutaties in de herwaarderingsreserve zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari

Effect tariefswijziging op de uitgestelde belastingen

Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering

Overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening,

waarvan vennootschapsbelasting

2.549,5

16,7

-/- 74,7

-/- 1,7

0,4

2.627,7

-

-/- 76,9

-/- 1,7

0,4

Stand per 31 december 2.490,2 2.549,5

In de herwaarderingsreserve zijn opgenomen de herwaardering van de materiële vaste activa per 1 januari 2004 en de 

cash fl ow hedge reserve. Volledigheidshalve verwijzen wij ook naar de toelichting in de geconsolideerde jaarrekening.

5. Wettelijke reserves
De mutaties in de wettelijke reserves zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari

Effect tariefswijziging op de uitgestelde belastingen

Aandeel in de rechtstreekse vermogensmutaties van deelnemingen,

waarvan vennootschapsbelasting

Aandeel in niet zonder beperking uitkeerbare ingehouden winsten

-/- 18,5

-/- 0,3

-/- 18,1

4,8

-/- 2,3

-/- 16,0

-

-/- 5,9

1,7

1,7

Stand per 31 december -/- 34,4 -/- 18,5

De wettelijke reserves bestaan grotendeels uit het aandeel in een negatieve cash fl ow hedge reserve van een deelneming.
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6.  Algemene reserve
De mutaties in de algemene reserve zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar

Dividen duitkering conform winstbestemming 2009

Effect tariefswijziging op de uitgestelde belastingen

Saldo van actuariële winsten en verliezen ter zake van personeelsbeloningen,

waarvan vennootschapsbelasting

Gerealiseerd deel van de ongerealiseerde herwaardering

Mutaties wettelijke reserves

2.656,7

-

-/- 294,1

-/- 36,0

-/- 70,8

18,0

74,7

2,6

2.525,0

98,5

-

-

-/- 55,5

14,2

76,9

-/- 2,4

Stand per 31 december 2.351,1 2.656,7

7. Resultaat boekjaar
De mutaties in het resultaat boekjaar zijn als volgt:

In miljoenen euro’s 2010 2009

Stand per 1 januari

Uitgekeerd dividend

Bestemming van het resultaat

Resultaat over het boekjaar

121,8

-/- 121,8

-

453,7

394,1

-/- 295,6

-/- 98,5

121,8

Stand per 31 december 453,7 121,8

8. Voorzieningen

In miljoenen euro’s 2010 2009

Voorziening voor pensioenverplichtingen

Voorziening voor jubileumuitkeringen

Voorziening voor secundaire arbeidsvoorwaarden

Voorziening voor reorganisatiekosten

Voorziening voor opruimingskosten en saneringen

28,5

7,3

9,7

0,3

30,0

-

7,5

7,6

0,6

-

Totaal voorzieningen 75,8 15,7
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Voor een nadere specifi catie van deze voorzieningen verwijzen wij naar punt 16 en 17 van de nadere toelichting op de 

geconsolideerde balans in de geconsolideerde jaarrekening.

9. Overige posten in de vennootschappelijke balans
Voor een toelichting op de overige posten in de vennootschappelijke balans verwijzen wij naar de toelichting op de 

desbetreffende geconsolideerde posten in de geconsolideerde jaarrekening.
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Nadere toelichting op de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

10. Overige bedrijfslasten

In miljoenen euro’s 2010 2009

Aan investeringen toegerekende kosten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten van netwerkbeheer

Overige bedrijfslasten

-/- 112,1

200,4

174,5

137,1

-/- 90,3

191,3

177,8

128,6

Totaal overige bedrijfslasten 399,9 407,4

De toelichting op de bezoldiging van bestuurders en commissarissen is opgenomen in de toelichting op de 

geconsolideerde fi nanciële overzichten.

In 2010 zijn andere kostencategorieën toegelicht binnen de bedrijfslasten die meer in lijn liggen met de interne 

rapportering aan het management. De vergelijkende cijfers over 2009 met betrekking tot bovenstaande categorieën 

zijn overeenkomstig aangepast. Tevens heeft dit tot gevolg dat de vergelijkende cijfers over 2009 voor ‘personeelskosten’ 

125,8 miljoen euro en ‘overige bedrijfslasten’ 407,4 miljoen euro bedragen, daar waar in de jaarrekening 2009 

respectievelijk 125,2 miljoen euro en 408,0 miljoen euro is vermeld.

11. Honoraria externe accountant
Ten laste  van de rechtspersoon zijn in het boekjaar de volgende honoraria gekomen ter zake van werkzaamheden die 

door de accountantsorganisatie zijn uitgevoerd die belast is met het onderzoek van deze jaarrekening. In deze opgave 

zijn mede begrepen de overeenkomstige honoraria bij de geconsolideerde dochtermaatschappijen.

In miljoenen euro’s Totaal Waarvan Ernst & Young 

Accountants LLP

2010 2009 2010 2009

Onderzoek van de jaarrekening

Andere controleopdrachten

Adviesdiensten op fi scaal terrein

Andere niet-controlediensten

0,8

0,5

0,4

-

0,7

0,4

0,7

0,1

0,7

0,3

-

-

0,5

0,3

-

-

Totaal honoraria externe accountant 1,7 1,9 1,0 0,8
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12. Financieringsbaten en -lasten

In miljoenen euro’s 2010 2009

Rentebaten

Resultaten op vreemde valuta

 57,0

0,6

 85,7

-

Financieringsbaten 57,6 85,7

Rentelasten

Overige fi nancieringslasten

-/- 164,0

-/- 1,6

-/- 173,5

-/- 0,3

Financieringslasten -/- 165,6 -/- 173,8

Saldo -/- 108,0 -/- 88,1

13. Overige posten in de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening
Voor een toelichting op de overige posten in de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening verwijzen wij naar de 

toelichting op de desbetreffende geconsolideerde posten in de geconsolideerde jaarrekening.
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Overzicht deelnemingen

Naam van de vennootschap Zetel Aandeel in 

kapitaal op 31 

december 2010

Gas Transport Services B.V. Groningen 100%

Gastransport Noord-West Europa B.V. Groningen 100%

Gastransport Noord-West Europa Holding B.V. Groningen 100%

Gastransport Noord-West Europa Services 1 B.V. Groningen 100%

Gastransport Noord-West Europa Services 2 B.V. Groningen 100%

Gastransport Noord-West Europa Services 3 B.V. Groningen 100%

Gastransport Noord-West Europa Services 4 B.V. Groningen 100%

Gasunie BBL B.V. Groningen 100%

Gasunie Engineering B.V. Groningen 100%

Gasunie LNG Holding B.V. Groningen 100%

Gasunie Underground Storage (GUUS) B.V. Groningen 100%

Gasunie Zuidwending B.V. Groningen 100%

Vertogas B.V. Groningen 100%

Zuidwending V.O.F. Groningen 100%

Cupa Holding GmbH Hannover, Duitsland 100%

Cupa Transport Services GmbH Hannover, Duitsland 100%

Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG Hannover, Duitsland 100%

Gasunie Deutschland Services GmbH Hannover, Duitsland 100%

Gasunie Deutschland Technical Services GmbH Hannover, Duitsland 100%

Gasunie Deutschland Transport Services GmbH Hannover, Duitsland 100%

Gasunie Deutschland Transport Services Holding GmbH Hannover, Duitsland 100%

Gasunie Deutschland Verwaltungs GmbH Hannover, Duitsland 100%

Gasunie Ostseeanbindungsleitung (GOAL) GmbH Hannover, Duitsland 100%

Gasunie Infrastruktur AG Zug, Zwitserland 100%

BBL Company V.O.F. Groningen 60%

Gate terminal B.V. Rotterdam 42,5%

Gate terminal C.V. Rotterdam 42,5%

Gate terminal Management B.V. Rotterdam 50%

APX B.V. Amsterdam 20,9%

C.V. Gasexpansie IJmond Groningen 50%

Eemshaven LNG Terminal B.V. ’s-Hertogenbosch 25%

Energie Data Services Nederland (EDSN) B.V. Arnhem 25%

Global Gas Networks Initiative (GGNI) B.V. Groningen 25%

Rotterdamse Cintra Maatschappij B.V. Rotterdam 25%

Aequamus GmbH Bremen, Duitsland 33,3%

DEUDAN - Deutsch/Dänische Erdgastransport-GmbH Handewitt, Duitsland 26%

DEUDAN - Deutsch/Dänische Erdgastransport-GmbH & Co. KG Handewitt, Duitsland 33,3%

DEUDAN - Holding GmbH Hannover, Duitsland 51%

GASPOOL Balancing Services GmbH Berlin, Duitsland 25%

NETRA GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale Emstek/Schneiderkrug, Duitsland 33,3%

NETRA GmbH Norddeutsche Erdgas Transversale & Co.KG Emstek/Schneiderkrug, Duitsland 28,7%
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De Raad van Bestuur,

P.C. van Gelder, voorzitter 

H.A.T. Chin Sue

E. Dam

P.E.G. Trienekens

De Raad van Commissarissen,

G.J. van Luijk, voorzitter

C. Griffi oen, vice-voorzitter

A. Lont

H.L.J. Noy

J.P.H.J. Vermeire

Groningen, 29 maart 2011
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Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent de winstbestemming
De Raad van Bestuur acht een reservering van de winst op grond van artikel 39 lid 2 van de Statuten niet noodzakelijk. 

Hierdoor staat de winst over het boekjaar ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts 

uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd 

met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Voorstel winstbestemming
De Raad van Bestuur stelt voor om van de winst over 2010 zestig procent (272,2 miljoen euro) toe te voegen aan de 

algemene reserve en veertig procent (181,5 miljoen euro) aan de aandeelhouder uit te keren.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

en de Raad van Commissarissen 

van de N.V. Nederlandse Gasunie

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van de N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen gecon-

troleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening. De geconsolideerde 

jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 2010, de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

over 2010, het geconsolideerde overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerde 

mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2010 en de toelichting 

waarin zijn opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en andere toelich-

tingen. De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit de vennootschappelijke balans per 31 december 2010 en de 

vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van 

de gehanteerde grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en overige toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals 

aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), 

alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens ver-

antwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 

onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen 

en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 

belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de 

toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toege-

paste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel 

belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant 

is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controle-

werkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een 

oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle 

omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor fi nanciële verslaggeving en van de 

redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 

algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 

vermogen van de N.V. Nederlandse Gasunie per 31 december 2010 en van het resultaat en de kasstromen over 2010 in 

overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met 

Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel betreffende de vennootschappelijke jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de vennootschappelijke jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 

het vermogen van de N.V. Nederlandse Gasunie per 31 december 2010 en van het resultaat en de kasstromen over 2010 

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid in de jaarrekening vanwege het risico op bijzondere 
waardeveranderingen
Wij vestigen de aandacht op punt 1 in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid is uiteengezet met 

betrekking tot bijzondere waardeveranderingen van het gastransportnetwerk en/of de goodwill. Deze situatie doet 

geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding 

van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is 

opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermel-

den wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 

artikel 2:391 lid 4 BW.

Groningen, 29 maart 2011

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. P.J.T.A. van Kleef RA
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