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ADVIES 
 
 
 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

stelt vast dat de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(hierna : de elektriciteitswet) en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten (hierna : de gaswet) het wettelijk 

raam vastleggen ter bepaling van de waarde van de inbreng van het transmissienet en de 

transmissie-activiteiten in de vorm van een tak van werkzaamheid in de vennootschap die met 

toepassing van artikel 10, § 1, van de elektriciteitswet tot netbeheerder wordt aangewezen. 

 

De CREG stelt eveneens vast dat tijdens de parlementaire bespreking van het wetsontwerp dat 

uiteindelijk de elektriciteitswet geworden is, meerdere parlementsleden de bezorgdheid hebben 

geuit dat mogelijk ten gevolge van de reorganisatie van de elektriciteitssector een belangrijke 

nieuwe kost ten laste van de consument zou gelegd worden. Deze nieuwe kost zou ontstaan 

door verhoogde afschrijvingskosten die het gevolg zouden zijn van de inbreng van het 

transmissienet aan een geherwaardeerde inbrengwaarde1. 

 

Ook de Werkgroep van experten, geïnstalleerd door de beslissing van de Ministerraad van 2 

september 1999, heeft in zijn Verslag en aanbevelingen inzake de liberalisering van de 

elektriciteitssector van 15 december 1999, dat de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame 

Ontwikkeling aan de CREG heeft overgemaakt, een gelijkaardige bezorgdheid geformuleerd.  

Inzonderheid vermeldt dit Verslag2 het volgende : 

 

“De oorzaak van deze toestand3 ligt voornamelijk in de ontoereikende controle van de 
kosten door het controle-orgaan, alsook in het feit dat boekhoudkundige afschrijvingen 
van de installaties, zowel voor productie als voor transport, die ten laste werden 
genomen van de tarieven, in belangrijke mate hoger lagen dan de reële economische 
waardevermindering van deze uitrustingen.”. 

 

                                                
1 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/10, pp. 16, 74 en 144 ; Parl. St., Senaat, 1998-1999, nr. 1308/4, 
pp. 37-38 en 66. 
2 Zie pagina 2 van dit verslag. 
3 D.i. het feit dat de prijzen (na aftrek van belastingen) van de elektriciteit in België gevoelig hoger liggen 
dan in de meeste Europese landen (zie Verslag en aanbevelingen van de Werkgroep van experten 
inzake de liberalisering van de elektriciteitssector, p. 2). 
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Ondanks deze bezorgdheid is het opmerkelijk dat de wetgever enig advies of andere 

tussenkomst van de CREG in deze belangrijke aangelegenheid niet vraagt, terwijl voor vele 

andere aspecten de elektriciteitswet de tussenkomst van de CREG wel vereist. 

 

De CREG heeft echter de wettelijke bevoegdheid om ‘op eigen initiatief (...) onderzoeken en 

studies uit (te) voeren in verband met de elektriciteitsmarkt’ (artikel 23, § 2, tweede lid, 2°, van 

de elektriciteitswet). 

 

Aangezien de waarde van de inbreng van het transmissienet en de transmissie-activiteiten in de 

vorm van een tak van werkzaamheid in een nieuw op te richten vennootschap ontegensprekelijk 

verband houdt met de elektriciteitsmarkt, heeft de CREG op 10 maart 2000 beslist om op eigen 

initiatief het wettelijk raam van deze inbreng te onderzoeken en de resultaten van haar 

onderzoek, in de vorm van een spontaan advies, over te maken aan de Staatssecretaris voor 

Energie en Duurzame Ontwikkeling. 

 

Op 5 april 2000 evenwel beslist de Ministerraad “de staatssecretaris voor energie de opdracht 

te geven (...) aan de CREG inzonderheid te vragen de modaliteiten van de evaluatie van de 

waarde van het transportnet te onderzoeken, op zo’n manier dat de inbreng van het net in de 

netbeheerder correct kan gerealiseerd worden vanuit juridisch en economisch standpunt”.  Aan 

deze opdracht heeft de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling uitvoering 

gegeven bij brief van 2 mei 2000 waarin hij de CREG vraagt tegen ten laatste 15 juni 2000 dit 

onderzoek zou uitvoeren. 

 

Op 18 mei 2000 besliste de CREG haar initiatief tot het geven van een spontaan advies om te 

vormen tot een advies opgesteld op verzoek van de minister, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede 

lid, 2°, van de elektriciteitswet. 
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A. Het principe van de ‘unbundling’ volgens de richtlijn 96/924 en de 

elektriciteitswet 

 

1. De discussie of de inbrengwaarde van het transmissienet de boekwaarde dan wel de 

marktwaarde van dit net dient te zijn, vindt zijn oorsprong in het zgn. principe van de 

‘unbundling’ (of ‘ontkoppeling’) tussen enerzijds transmissie-activiteiten en anderzijds andere 

activiteiten zoals productie en verkoop van elektriciteit. 

 

Artikel 7, § 6, van de richtlijn 96/92 stelt het principe van ‘unbundling’ in waar het bepaalt dat de 

netbeheerder onafhankelijk moet zijn, ten minste op het vlak van het beheer, van andere 

activiteiten die geen verband houden met het transmissienet. 

 

In uitvoering van dit artikel, legt artikel 9, § 1, iuncto artikel 8, van de elektriciteitswet op dat de 

netbeheerder een afzonderlijke handelsvennootschap dient te zijn die zich exclusief inlaat met 

de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het transmissienet ; hij mag geen andere 

activiteiten ondernemen inzake productie of verkoop van elektriciteit dan de verkopen 

genoodzaakt door zijn coördinatie-activiteit als netbeheerder. 

 

Tijdens de parlementaire bespreking van het wetsontwerp dat de elektriciteitswet geworden is, 

stelde de minister namens de Regering dat alle artikelen van hoofdstuk III betreffende het 

‘Beheer van het transmissienet’ moeten gelezen worden in het raam van een totale unbundling 

van enerzijds de transmissie-activiteiten en anderzijds de activiteiten inzake productie en 

verdeling.  Hij stelde verder dat de oprichting van een aparte vennootschap de expliciete wil van 

de wetgever was.  Bovendien onderstreepte hij dat het voorstel veel verder gaat dan vereist 

door de richtlijn 96/92 omdat het voorziet in de oprichting van een aparte vennootschap, terwijl 

de richtlijn 96/92 enkel vereist dat de netbeheerder onafhankelijk moet zijn, ten minste op het 

vlak van het beheer5.  Zo is aan de richtlijn 96/92 voldaan wanneer de unbundling beperkt wordt 

tot een interne beheersautonomie door middel van afzonderlijke rekeningen in de boekhouding 

van de netbeheerder (zie bv. EdF). 

 

                                                
4 D.i. de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (Pb. E.G., 30 januari 1997) (hier : de 
richtlijn 96/92). 
5 Parl. St., Senaat, 1998-1999, nr. 1308/4, 42-43. 
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Dit ‘veel-verder-gaan’ heeft een aantal bedrijfseconomische gevolgen.  Inderdaad, de 

afzonderlijke handelsvennootschap bedoeld in artikel 9, § 1, van de elektriciteitswet bestaat 

niet.  Zij dient te worden opgericht en in deze nieuw op te richten vennootschap dienen, 

overeenkomstig artikel 10, § 3, van de elektriciteitswet, infrastructuur en uitrusting die deel 

uitmaken van het transmissienet te worden ingebracht.  De vraag stelt zich dan uiteraard naar 

de waarde van deze inbreng.  Theoretisch kan men kiezen tussen de boekwaarde en de 

geactualiseerde waarde van de toekomstige opbrengsten die de reële marktwaarde van de 

inbreng weergeeft.  De vraag, die hierna onderzocht wordt, is hoe de geldende wetgeving de 

waardering van de inbreng van het transmissienet, alsook van de transmissie-activiteiten in de 

vorm van een tak van werkzaamheid regelt. 

 

 

 

B. Het fiscale regime van de inbreng van het transmissienet in de 

netbeheerder (artikel 10, § 3, van de elektriciteitswet) 

 

a) Inbreng in eigendom of in genot 
 

2. Artikel 10, § 3, van de elektriciteitswet vermeldt uitdrukkelijk dat de inbreng van het 

transmissienet in de netbeheerder zowel een in eigendom, als een inbreng in genot kan zijn.  

De keuze laat zij over aan de contracterende partijen (overlater en overnemer). 

 

De keuze tussen een inbreng in eigendom of een inbreng in genot heeft geen weerslag op de 

toekomstige kostprijs van de transmissie-activiteiten, althans indien de inbreng in beide gevallen 

tegen dezelfde marktwaarde gebeurt.  Inderdaad de waarde voor het genot zal immers een 

marktconforme vertaling zijn van de marktwaarde van het eigendom van het transmissienet, net 

zoals de huurprijs voor een huis de marktwaarde (en niet de historische constructie-waarde) 

van het eigendom van het in huur gegeven huis weerspiegelt. 

 

 

b) Fiscale vrijstellingen van de inbreng 

 

3. Artikel 10, § 3, van de elektriciteitswet beoogt de eigenaars van het transmissienet de 

fiscale neutraliteit te waarborgen voor de inbreng van hun transmissienet in de netbeheerder 
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waartoe zij wettelijk verplicht zijn ingevolge het principe van de ‘unbundling’.  De fiscale 

neutraliteit wordt gewaarborgd ten aanzien van de belastingen die op deze inbreng van 

toepassing kunnen zijn : 

 

• Wat betreft de vennootschapsbelasting : 

 

Artikel 10, § 3, eerste lid, van de elektriciteitswet stelt uitdrukkelijk dat de inbreng van het 

transmissienet in de netbeheerder geacht wordt een inbreng te zijn van een tak van 

werkzaamheid bedoeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 1992), die beantwoordt aan rechtmatige 

financiële of economische behoeften.  Ten gevolge hiervan worden de eventuele 

meerwaarden gerealiseerd naar aanleiding van de inbreng van het transmissienet in de 

netbeheerder mogelijkerwijze6 vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. 

 

• Wat betreft de registratierechten : 

 

Artikel 10, § 3, derde lid, van de elektriciteitswet bepaalt dat de inbreng van het 

transmissienet in de netbeheerder vrijgesteld is van het registratierecht van 0,5 % 

bedoeld in de artikelen 115 en 115bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek en 

griffierechten. 

 

• Wat betreft de belasting over de toegevoegde waarde : 

 

Artikel 10, § 3, vijfde lid, van de elektriciteitswet vermeldt uitdrukkelijk dat artikel 11 van 

het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van toepassing is indien de 

inbreng van het transmissienet in eigendom gebeurt.  Hierdoor is de inbreng in 

eigendom vrijgesteld van de BTW. 

 

 

4. Tijdens de parlementaire voorbereiding van de fiscale vrijstellingen die artikel 10, § 3, 

van de elektriciteitswet toekent, werd de vraag naar de waarde van de inbreng van het 

transmissienet gesteld.  In antwoord hierop merkte de Regering op dat er van deze fiscale 

neutraliteit slechts sprake kan zijn indien er ook boekhoudkundige neutraliteit is.  Volgens de 
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Regering staat de ‘waarborg dat de ingebrachte activa, passiva, rechten en verbintenissen 

worden opgenomen in de boekhouding van de vennootschap waarin de inbreng gebeurt, tegen 

de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng van de boekhouding van de inbrengende 

onderneming voorkwamen, (...) ervoor garant dat de eventuele meerwaarden niet op de 

transmissietarieven zullen moeten slaan’7.  De fiscale vrijstelling is derhalve slechts geldig in de 

mate dat de activa bij de inbreng dezelfde boekwaarde hebben bij de overnemer als zij hadden 

in de boekhouding van de overlater8.  Hieruit alleen volgt dat de overlater de keuze heeft om het 

transmissienet aan boekwaarde, dan wel aan marktwaarde in te brengen in de nieuwe 

vennootschap die de netbeheerder zal worden.  M.a.w. de wetgever heeft de realisatie van 

meerwaarden bij de inbreng van het transmissienet in de netbeheerder niet uitgesloten. 

 

 

5. Een ander element in het debat omtrent de waarde van het in te brengen transmissienet 

is te vinden in artikel 10, § 3, vierde lid, van de elektriciteitswet.  Dit artikel bepaalt dat, indien de 

inbreng in eigendom geschiedt, de fiscale vrijstelling voor de vennootschapsbelasting en het 

registratierecht enkel toegekend wordt indien de inbreng vergoed wordt door toekenning van 

aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de netbeheerder vertegenwoordigen. 

 

Wanneer men deze bepaling combineert met de opmerking in de voorgaande paragraaf van dit 

advies, dan heeft de wetgever de overlater voor de keuze gesteld om zijn transmissienet in de 

netbeheerder in te brengen ofwel tegen boekwaarde ofwel tegen marktwaarde. 

 

• Inbreng tegen boekwaarde : 

 

Indien de overlater het eigendom van het transmissienet tegen boekwaarde inbrengt, 

geniet zijn inbreng van de fiscale vrijstelling voor de vennootschapsbelasting en het 

registratierecht op voorwaarde dat hij voor deze inbreng vergoed wordt in de vorm van 

aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de netbeheerder. 

 

Indien de marktwaarde van het transmissienet hoger is dan zijn boekwaarde, kan de 

overlater de meerwaarde hierop realiseren door zijn aandelen in de netbeheerder te 

                                                                                                                                                       
6 Zie hierna, paragraaf 4 van dit advies. 
7 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/10, p. 76-77. 
8 Dit is niets anders dan een toepassing van artikel 46, § 2, WIB 1992 en van artikel 36quinquies van het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. 
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verkopen.  De meerwaarde die hij via deze verkoop realiseert op zijn participatie in de 

netbeheerder (die verschillend is van de meerwaarde op de realisatie van zijn materieel 

vast actief, d.i. het transmissienet) wordt dan wel belast aan de normale aanslagvoet van 

de vennootschapsbelasting (artt. 41-48 en 190-193 WIB 1992). 

 

Indien evenwel de boekwaarde van het transmissienet overeenstemt met de marktwaarde 

ervan, zullen de meerwaarde op de verkoop van zijn aandelen en bijgevolg de 

belastingopbrengst op deze meerwaarde onbestaande zijn. 

 

 

• Inbreng tegen marktwaarde : 

 

Indien de overlater het eigendom van het transmissienet tegen marktwaarde inbrengt en 

indien deze marktwaarde hoger is dan de boekwaarde die het transmissienet had in de 

boekhouding van de overlater, zal de overlater boekhoudkundig onmiddellijk een 

meerwaarde realiseren gelijk aan het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde.  

In dit geval, namelijk dat er geen boekhoudkundige neutraliteit bij de inbreng is, zal de 

overlater onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting op zijn aldus boekhoudkundig 

gerealiseerde meerwaarde (zie, paragraaf 4 van dit advies, inzonderheid voetnoot 7). 

 

De overlater kan zijn aldus boekhoudkundig gerealiseerde meerwaarde ook geldelijk 

realiseren.  Dit kan hij op twee manieren.  De eerste manier bestaat uit de eenvoudige 

verkoop van zijn aandelen.  Indien de prijs die hij voor zijn aandelen krijgt gelijk is aan de 

marktwaarde waartegen hij het transmissienet heeft ingebracht, zal hij hierop geen 

vennootschapsbelasting moeten betalen (zie artikel 43 WIB 1992).  De 

vennootschapsbelasting op de meerwaarde die hij nu in geld realiseert, heeft hij trouwens 

reeds betaald op het moment dat hij deze meerwaarde boekhoudkundig uitdrukte. 

 

De tweede manier om zijn meerwaarde in geld om te zetten veronderstelt dat hij zijn 

aandelen behoudt.  In dat geval zal de overlater de meerwaarde tengevolge van de 

inbreng tegen marktwaarde geldelijk realiseren in de vorm van dividenden.  Het ritme van 

de afschrijvingen van de inbrengwaarde én de mate dat deze afschrijvingen aangerekend 

worden in de tarieven van de netbeheerder vormen een element dat de hoogte van de 

winst van de netbeheerder en bijgevolg van deze dividenden kan beïnvloeden.  Op de 
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uitgekeerde dividenden zal de overlater de daarop gebruikelijke belastingen dienen te 

betalen.  De uitgekeerde dividendend zullen aldus voor 5 % in de belastbare grondslag 

van de overlater worden opgenomen (zie de artt. 202-204 WIB 1992). 

 

 

 

C. Het afschrijvingsregime van het ingebrachte transmissienet in de 

netbeheerder (artikel 35 van de gaswet) 

 

6. Artikel 35 van de gaswet regelt de waardering van de toekomstige afschrijvingen op de 

waarde van de afschrijfbare activa van de inbreng in een binnenlandse vennootschap zoals de 

netbeheerder.  Het begrip ‘afschrijfbare activa’ omvat zowel de immateriële (bv. de waarde van 

het cliënteel), als de materiële (bv. het transmissienet) activa.  Dit begrip beperkt het 

toepassingsgebied van artikel 35 van de gaswet tot alleen deze vormen van inbreng die de 

boeking van afschrijfbare activa in de boekhouding van de netbeheerder tot gevolg hebben.  

Concreet betekent dit dat artikel 35 van de gaswet in alleen twee gevallen van toepassing zal 

zijn, nl. bij een inbreng in eigendom en bij een inbreng in de vorm van gebruiksrechten op grond 

van leasing of gelijkaardige overeenkomsten9. 

 

Artikel 35 van de gaswet bevat een aantal elementen die relevant zijn in het debat over de 

waarde van de inbreng van het transmissienet in de netbeheerder : 

• een eerste element is dat dit artikel uitdrukkelijk ervan uitgaat dat er tengevolge van de 

inbreng meerwaarden kunnen zijn ten opzichte van de boekwaarde die de ingebrachte 

activa hadden in de boekhouding van de overlater ; 

• een tweede element is dat het voorschrijft dat de afschrijvingen met ‘vaste annuïteiten’ 

dienen te gebeuren.  Wellicht bedoelt de wetgever hiermee ‘gelijke’ of ‘dezelfde’ 

annuïteiten waardoor hij degressieve afschrijvingsmethodes wou uitsluiten ; 

• een derde element is dat dit artikel de duur van de afschrijvingen regelt, meer bepaald 

verbiedt het dat de duur ervan korter zou zijn dan de residuele gebruiksduur van de 

betrokken activa die voor de bepaling van de inbrengwaarde in aanmerking is genomen. 

 

                                                
9 Inzake leasingcontracten en gelijkaardige overeenkomsten, zie artikel 26, § 1, van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. 
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Uit dit derde element vervat in artikel 35, in fine, van de elektriciteitswet volgt duidelijk dat het 

waarderingsrapport op te stellen door de bedrijfsrevisor bij de inbreng een belangrijke rol speelt.  

In dit verband is het nuttig te herinneren aan de wettelijk opgelegde waarderingsregels en –

procedures ingeval van een inbreng in natura, inzonderheid artikel 444 van het Wetboek van 

vennootschappen.  Volgens dit artikel dienen ingeval van een inbreng in natura de oprichters 

vóór de oprichting van de vennootschap een bedrijfsrevisor aan te wijzen.  Deze revisor dient 

een verslag op te stellen dat o.a. de toegepaste methoden van waardering van de inbreng 

beschrijft en dat aangeeft of de waarde waartoe deze methoden leiden, ten minste 

overeenkomen met het aantal en de nominale (of fractie-)waarde van de tegen de inbreng uit te 

geven aandelen.  Zijn verslag dient ook te vermelden welke werkelijke vergoeding als 

tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.  De oprichters van hun kant dienen in een 

bijzonder verslag uiteen te zetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de 

vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het verslag 

van de revisor. 

 

 

7. Voor een inbreng in eigendom brengt de wetgever met artikel 35 van de gaswet een 

economisch evenwicht tot stand tussen de eventuele meerwaarde van de inbreng en de 

realisatie ervan na de doorrekening ervan in de tarieven van de netbeheerder.  Inderdaad, 

indien de discounted cash flow methode als waarderingsmethode zou worden toegepast, zal de 

afschrijvingsperiode waarover de meerwaarde op het transmissienet moet worden 

afgeschreven, gelijk zijn aan de periode die de netbeheerder in aanmerking genomen heeft voor 

het actualiseren van zijn toekomstige opbrengsten.  De afschrijvingskost van de betrokken 

activa zal proportioneel minder doorwegen in de tarieven van de netbeheerder naarmate de 

tijdsduur waarover eventuele toekomstige gunstige cash flows worden verdisconteerd, langer is. 

 

Het volgende cijfermatig voorbeeld, dat rekening houdt met het bepaalde in artikel 35 van de 

gaswet, illustreert het belang van de afschrijvingsperiode in de discussie over de waarde van de 

inbreng van het transmissienet. 
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Voorbeeld : de actuele waarde van de vaste afschrijvingskost op een inbreng 
van 1000 € gespreid over respectievelijk 20, 30 en 40 en geactualiseerd aan 8 % 
 

 

Afschrijvingsperiode 
 

actuele waarde 
 

20 jaar 

30 jaar 

40 jaar 

 

50 x 9.818 € = 490.900 €

33,33 x 11.258 € = 375.220 €

25 x 11.925 € = 298.125 €

 

 

Vanuit bedrijfseconomisch standpunt is het wel zo dat een overdreven lange afschrijvingsduur 

kan leiden tot een ontwrichting van de financieringsstructuur van de onderneming.  In het geval 

van de op te richten netbeheerder, zou dit moeten blijken uit de geprojecteerde financiering van 

de voorgenomen reorganisatie. 

 

 

8. Aangezien artikel 35 van de gaswet ook van toepassing is ingeval de inbreng van 

gebruiksrechten via een leasingcontract (of via een gelijkaardige overeenkomst) gebeurt, is het 

nuttig op te merken dat het hierboven vermelde derde element vervat in artikel 35, in fine, van 

de gaswet vertoont sterke gelijkenis met artikel 61, tweede lid, WIB 1992.  Dit laatste artikel 

definieert voor het bepalen van de fiscaal in aanmerking te nemen afschrijvingen de 

aanschaffings- of beleggingswaarde ingeval van een leasingcontract.  Inderdaad dit artikel 

omschrijft de aanschaffings- of beleggingswaarde in dit geval als “het deel van de contractueel 

bepaalde termijnen dat overeenstemt met het weer samen te stellen kapitaal ter waarde van het 

goed waarop het contract (...) betrekking heeft, met dien verstande dat deze begrippen de 

betekenis hebben die daaraan wordt toegekend door de wetgeving op de boekhouding en de 

jaarrekening10 van de ondernemingen”.  M.a.w. indien de inbreng niet in eigendom, maar via 

leasing geschiedt, dan komt, overeenkomstig artikel 26, § 1, van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1978 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, de operatie erop neer 

dat de betalingen van de leasingnemer de leasinggever in staat moeten stellen om én het 

kapitaal weer samen te stellen én de rentelast van de verrichting te dragen zodat de 

                                                
10 Zie artikel 26, § 1, en hoofdstuk 3 van de bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met 
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. 
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leasingnemer aan het einde van de leasingperiode eigenaar kan worden van het geleasde 

goed. 

 

 

9. Aangestipt moet worden dat, bij de overdracht van activa, zoals het transmissienet, 

diverse andere vergoedingsformules mogelijk zijn dan een inbreng in eigendom of een 

overdracht in de vorm van gebruiksrechten op grond van leasing (of een gelijkaardige 

overeenkomst).  Iedere formule heeft haar eigen specificiteiten die in de uiteindelijke waardering 

op een of andere wijze dienen opgenomen te worden.  Zoals reeds opgemerkt in paragraaf 6 

van dit advies, zullen deze andere formules (bv. huur, terbeschikkingstelling, ...) geen 

aanleiding geven tot het boeken van afschrijfbare activa in de boekhouding van de 

netbeheerder en zal artikel 35 van de gaswet bijgevolg niet van toepassing zijn. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat meerdere financiële scenario’s mogelijk zijn zodat de concrete 

appreciatie van de voorgenomen reorganisatie pas kan beoordeeld worden op basis van een 

concreet dossier, met concrete inbrengwaarden en concrete financieringsconstructies en 

modaliteiten.  Wel kan reeds opgemerkt worden dat een financieringsconstructie die anders is 

dan een gewone verkoop, het oorspronkelijk nagestreefde doel van volledige 

beheersautonomie mogelijkerwijze zou kunnen compromitteren ten gevolge van de financiële 

verplichtingen die de netbeheerder zou aangaan met de overlaters, in casu de 

elektriciteitsproducenten die de eigenaars van het transmissienet zijn. 

 

 

 

D. De huidige boekwaarde van het transmissienet 

 

 

a) Het wettelijk kader 
 

10. De boekwaarde van een bestanddeel van de activa komt tot stand door de naleving van 

het boekhoudrecht, inzonderheid de waarderingsregels (welke ook de afschrijvingsregels 

omvatten) bepaald in hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking 

tot de jaarrekening van de ondernemingen.  Overeenkomstig artikel 15 van dit koninklijk besluit 

is het het beheersorgaan van de onderneming dat deze waarderingsregels bepaalt.  Artikel 19 
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van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat o.a. de waarderingen en de afschrijvingen moeten 

voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. 

 

Overeenkomstig Titel VII van Boek IV van het Wetboek van vennootschappen (inzonderheid de 

artikelen 141 tot 144) dient de commissaris-revisor elk jaar de (al dan niet) naleving van de 

boekhoudrechtelijke regels te controleren. 

 

Verder zijn er ook een aantal fiscaalrechtelijke regels van toepassing op de afschrijvingen.  Zo 

bepaalt artikel 61, eerste lid, WIB 1992 dat afschrijvingen slechts als fiscaal aftrekbare 

beroepskosten worden aanvaard in de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaffings- of 

beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een 

waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan.  

Overeenkomstig artikel 61, tweede lid, WIB 1992 valt de aanschaffings- of beleggingswaarde 

samen met de inbrengwaarde of, ingeval van leasing, met het deel van de contractueel 

bepaalde termijnen dat overeenstemt met het weer samen te stellen kapitaal ter waarde van het 

goed waarop het leasingcontract betrekking heeft11. 

 

 

 

b) De waarde van het transmissienet in de praktijk 

 

11. Behoudens de toepassing van de wettelijke regels vermeld in paragraaf 10 van dit 

advies en waarvan in dit advies wordt uitgegaan dat zij effectief werden nageleefd (o.a. ook in 

die zin dat de commissaris-revisor de jaarrekeningen zonder voorbehoud heeft goedgekeurd), 

dient erop gewezen dat in de praktijk het Controlecomité van de Elektriciteit en het Gas via zijn 

jaarlijkse controle op de ontvangsten en de bestedingen in de elektriciteitssector mee heeft 

toegekeken op de waarderingsregels zoals toegepast in deze sector (en er aldus ten minste op 

impliciete wijze zijn goedkeuring aan gehecht heeft).  Meer nog, inzake afschrijvingen, 

waardeverminderingen e.d. werden de aanbevelingen van het Controlecomité toegepast12.  In 

dit verband dient verwezen te worden naar artikel 4 van de statuten van het Controlecomité 

volgens welk het Controlecomité tot taak heeft ‘erover te waken dat de tarieven en de 

leveringsvoorwaarden voor alle afnemers in elektriciteit en gas, met inbegrip van het door de 

                                                
11 I.v.m. leasing, zie ook paragraaf 8 van dit advies. 
12 Electrabel, Jaarverslag 1996, p. 122. 
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afnemers te betalen vastrecht en kosten, zouden vastgesteld worden in functie van het 

algemeen belang’. 

 

Men kan zelfs verder gaan en stellen dat, door de tarieven goed te keuren die het 

Controlecomité vaststelt, de Minister van Economische Zaken indirect zijn akkoord heeft 

gegeven aan de in deze tarieven opgenomen afschrijvingswaarde van het transmissienet. 

 

 

 

c) Evaluatie 

 

12. Als men de naleving van het wettelijk kader en de praktijk geschetst in de twee 

voorgaande paragrafen van dit advies samenvoegt, dan bekomt men de volgende reeks van 

feiten : 

• goedkeuring van de jaarrekening door de beheersorganen van de ondernemingen actief in 

de elektriciteitssector ; 

• goedkeuring zonder voorbehoud door de commissaris-revisor ; 

• goedkeuring door de fiscus ; 

• goedkeuring door het Controlecomité van de Elektriciteit en het Gas ; 

• goedkeuring van de tarieven door de Minister van Economische Zaken. 

Op basis van al deze elementen samen, zou men kunnen stellen dat de samenleving blijkbaar 

akkoord ging met de toegepaste afschrijvingsregels in de elektriciteitssector en dus ook met de 

huidige boekwaarde van het transmissienet. 

 

13. Evenwel, in zijn Verslag en aanbevelingen inzake de liberalisering van de 

elektriciteitssector13 van 15 december 1999 stelt de Werkgroep van experten, geïnstalleerd door 

de beslissing van de Ministerraad van 2 september 1999, dat de boekhoudkundige 

afschrijvingen van de installaties, zowel voor productie als voor transport, die ten laste werden 

genomen van de tarieven, in belangrijke mate hoger lagen dan de reële economische 

waardevermindering van deze uitrustingen.  Deze stellingname zou de toepassing van artikel 

28, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de 

jaarrekening van de ondernemingen kunnen evoceren.  Volgens dit artikel mogen de 

afschrijvingen op materiële activa met een beperkte gebruiksduur worden teruggenomen 
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wanneer blijkt dat het daarvoren toegepaste afschrijvingsplan, wegens economische of 

technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad.  Het is 

evenwel de vraag of aan de toepassingvoorwaarde ‘wegens economische of technologische 

omstandigheden’ voor het voormelde artikel 28, § 2, derde lid, voldaan is.  Bovendien, zoals in 

paragraaf 7 van dit advies erop gewezen werd, zijn de waarderingsregels een bevoegdheid van 

het beheersorgaan van de onderneming.  Niets verhindert evenwel dat via de woordvoerder van 

de federale Regering binnen het Controlecomité van de Elektriciteit en het Gas op deze 

bepaling van het voormelde artikel 28, § 2, derde lid, beroep zou worden gedaan. 

 

 

 

E. Advies 

 

14. De CREG stelt voor een college van drie bedrijfsrevisoren samen te stellen en te 

belasten met de volgende dubbele en gelijktijdige opdracht : 

• het onderzoek naar de juistheid van de gedane afschrijvingen van het transmissienet en 

naar de afdwingbaarheid en de mate van terugneming van afschrijvingen in het raam van de 

geldende wetgeving ; 

• het onderzoek naar de waarde van de inbreng van het transmissienet en de transmissie-

activiteiten in de vorm van een tak van werkzaamheid in de nieuw op te richten 

netbeheerder. 

Dit college van bedrijfsrevisoren vervult deze dubbele en gelijktijdige opdracht onder toezicht 

van de CREG. 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN 
Voorzitter 

 

                                                                                                                                                       
13 Zie pagina 2 van dit verslag. 
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