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ADVIES 
 

 

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

ontving van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling het verzoek bij brief 

van 13 juni 2000 hem binnen een termijn van niet meer dan 15 dagen advies te geven over een 

ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende 

het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit", genomen in uitvoering van artikel 

9, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

 

De CREG wenst erop te wijzen dat artikel 9, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt geen termijn stipuleert waarbinnen het door dit artikel 

vereiste advies van de CREG dient gegeven te worden.  De termijn waarbinnen de 

Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling het advies vraagt, is derhalve niet 

bindend. 

 

Dit neemt niet weg dat het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 14 juni 2000 

beslist heeft alles in het werk te stellen om de termijn voorgesteld door de Staatssecretaris voor 

Energie en Duurzame Ontwikkeling zoveel als mogelijk te respecteren. 

 

Op zijn vergadering van 11 juli 2000 besliste het Directiecomité van de CREG tot het uitbrengen 

van het hierna volgend advies. 

 

Het ontwerp waarop de CREG advies uitbrengt, wordt in bijlage toegevoegd.  Het werd de 

CREG enkel in Franstalige versie overgemaakt. 

 

 
 

 

 

INLEIDING 

 

1. Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 

betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit (hierna : het ontwerp) 
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is erop gericht enerzijds de invloed van de aandeelhouders – gebonden bestuurders in de raad 

van bestuur van de netbeheerder terug te dringen ten voordele van de onafhankelijke 

bestuurders en de rol en de impact van het directiecomité en van de CREG op de werking van 

de netbeheerder te versterken op diverse vlakken. 

 

Dit ontwerp beoogt blijkbaar uitvoering te geven aan één van de beslissingen die de 

Ministerraad genomen heeft op 5 april 2000 en die de Staatssecretaris voor Energie en 

Duurzame Ontwikkeling bij brief van 6 april 2000 aan de CREG heeft overgemaakt.  In het 

bijzonder betreft het de uitvoering van de beslissing van de Ministerraad met nummer 3.4, 

welke als volgt luidt: 

 

”Om een effectieve onafhankelijkheid van de netbeheerder te garanderen beslist de 
regering: 
1. De regering zal de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen voorzien zodat 

het evenwicht tussen de rechten van de raad van bestuur en de prerogatieven 
van het autonoom beheer van het directiecomité gewaarborgd zijn. Daartoe 
zullen minstens de helft van de bestuurders onafhankelijke bestuurders zijn; 

2. De onafhankelijke bestuurders zullen op eensluidend advies van de CREG 
aangesteld worden, op basis van criteria vastgesteld door de Koning na 
beraadslaging in de Ministerraad; 

3. Het Corporate Governance Comité bestaat alléén uit onafhankelijke bestuurders; 
4. De raad van bestuur van de netbeheerder draagt aan een directiecomité alle 

nodige bevoegdheden op opdat dit comité in volle autonomie kan instaan voor 
het beheer van het transmissienet; 

5. Deze bevoegdheidsopdracht en de benoeming en ontslag van de leden van het 
directiecomité behoeven de voorafgaande goedkeuring van de CREG, dit op 
basis van criteria vastgesteld door de Koning na beraadslaging in de 
Ministerraad; 

6. Aan de CREG wordt gevraagd om een protocol met de netbeheerders te sluiten 
om deze bepalingen verder uit te werken, dit naar analogie met de protocols 
tussen de banken en de Commissie voor Bank- en Financiewezen; 

7. De revisoren worden aangesteld op eensluidend advies van de CREG.” 
 

 

2. Navolgend advies bevat drie luiken. 

 

In een eerste luik wordt stilgestaan bij de omvang van de regulerende bevoegdheid die de 

Koning (de regering) aan de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna : de elektriciteitswet) ontleent, en wordt de begrenzing van die 

bevoegdheid onderzocht. 
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In een tweede luik worden die bepalingen uit het koninklijk besluit betreffende het netbeheer 

waaraan het ontwerp belangrijke aanpassingen beoogt door te voeren, getoetst aan de 

principes die in het eerste luik worden samengevat. 

 

In een derde luik worden dan de tekstvoorstellen van het ontwerp besproken, vertrekkend van 

de actueel geldende regeling uit het koninklijk besluit betreffende het netbeheer en van de in het 

eerste luik uiteengezette principes. 

 

 

 

I.  OMVANG VAN DE REGULERENDE BEVOEGDHEID VAN DE KONING 
 

De elektriciteitswet 

 

3. Artikel 9, § 2, van de elektriciteitswet draagt de Koning op in een besluit overlegd in 

Ministerraad en genomen na advies van de CREG, maatregelen te nemen om de 

onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het beheer van het transmissienet te waarborgen, 

wat o.m. moet inhouden het vastleggen van : 

 

”1° de regels betreffende de samenstelling en de werking van de bestuursorganen van 
de netbeheerder die beogen te vermijden dat producenten, distributeurs, 
tussenpersonen of neteigenaars, alleen of in onderling overleg, een aanzienlijke 
invloed kunnen uitoefenen op het beheer van het transmissienet ; 

2° andere maatregelen met het oog op bestuursautonomie volgens de beste praktijken 
van deugdelijk vennootschapsbestuur”. 

 

 

4. De wetgever heeft zowel de ratio legis, als de begrenzing van de in artikel 9, § 2, van de 

elektriciteitswet aan de Koning toegekende delegatie gepreciseerd in de memorie van 

toelichting die vermeldt : 

 

”De juridische afscheiding van het transmissienetbeheer volstaat niet noodzakelijk om 
de autonomie van dit beheer te waarborgen. Te dien einde wordt bepaald dat de Koning 
nadere regels van ‘corporate governance’ zal vaststellen om te vermijden dat de 
marktoperatoren (producenten, distributeurs en tussenpersonen) en/of de neteigenaars, 
alleen of gezamenlijk, een aanzienlijke invloed op het netbeheer zouden uitoefenen. 
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Het algemeen oogmerk van de normen van deugdelijk vennootschapsbestuur is het 
ondersteunen van de onafhankelijkheid en de kwaliteit van bestuur ten dienste van het 
vennootschapsbelang. In de bijzondere context hier wordt dit objectief aangevuld door 
de noodzaak om de niet-discriminatoire behandeling van alle netgebruikers te 
waarborgen. Er moet in het bijzonder worden over gewaakt dat geen enkele operator 
een dominante positie inneemt binnen de bestuursorganen van de netbeheerder. Het 
gaat wel te verstaan om maatregelen die verenigbaar moeten zijn met de 
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, en die de bevoegdheden van 
de verschillende vennootschapsorganen dienen te eerbiedigen”1. 

 

Uit deze toelichting dienen twee elementen te worden benadrukt ten behoeve van dit advies. 

 

In de eerste plaats hanteert de wetgever een specifieke omschrijving van wat ‘deugdelijk 

vennootschapsbestuur’ of ‘corporate governance’ inhoudt : een geheel van maatregelen die 

ertoe strekken zowel de onafhankelijkheid en de kwaliteit van het bestuur te garanderen ten 

dienste van het vennootschapsbelang - een algemeen gangbare invulling -, als de noodzaak om 

de niet-discriminatoire behandeling van alle netgebruikers te waarborgen - een specifieke en 

afwijkende toevoeging. 

 

In de tweede plaats wenst de wetgever uitdrukkelijk binnen de perken te blijven van de 

vigerende gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en met name de daarin 

neergelegde bevoegdheidsverdeling tussen de diverse vennootschapsorganen te eerbiedigen. 

 

 

 

Het koninklijk besluit betreffende het netbeheer als uitvoeringsbesluit van de elektriciteitswet 

 

5. Op grond van artikel 108 van de Grondwet neemt de Koning de besluiten die voor de 

uitvoering van de wetten nodig zijn.  Een koninklijk besluit moet derhalve met de 

elektriciteitswet, waaraan het uitvoering wil geven, in overeenstemming zijn. 

 

Weliswaar stelt de rechtspraak van het Hof van Cassatie dat de Koning daarbij ook maatregelen 

mag treffen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk is voorzien in de wet waaraan hij uitvoering 

                                                
1 Parl. St., Kamer, 1998-1999, nr. 1933/1, p. 16. 
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geeft, voor zover tenminste de wetgever niet uitdrukkelijk de macht van de Koning bij het 

bepalen van de te nemen uitvoeringsmaatregelen heeft beperkt2. 

 

In voorliggend geval vloeien uit de elektriciteitswet en meer nog uit de ratio legis en de memorie 

van toelichting, een aantal krijtlijnen voort waarbinnen de Koning moet blijven bij de invulling 

van de uitvoeringsmaatregelen, zoals hiervoor in paragraaf 4 van dit advies werd uiteengezet. 

 

 

6. De gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen (hierna : vennootschapswet) 

voorzien twee organen voor de handelsvennootschap : de algemene vergadering van 

aandeelhouders en de raad van bestuur. 

 

Hoewel de algemene vergadering der aandeelhouders hiërarchisch gezien het ‘hoogste’ orgaan 

van de handelsvennootschap is, geldt zij vandaag de dag niet langer als het belangrijkste 

orgaan. 

 

Haar tussenkomst is wettelijk noodzakelijk in een viertal aangelegenheden : aanstelling en 

afzetting van bestuurders en commissaris-revisor, goedkeuring van jaarrekeningen en verlenen 

van kwijting, veranderen van de statuten en stopzetten van de activiteiten.  Doorgaans is de 

vergaderfrequentie slechts jaarlijks, de aanpak eerder formeel dan concreet en haar impact op 

de eigenlijke bedrijfsvoering beperkt.  De algemene vergadering is voor wat volgt thans zonder 

groot belang. 

 

Op grond van artikel 53 en volgende van de vennootschapswet, is in de Belgische naamloze 

vennootschappen slechts één bestuursorgaan verplicht, namelijk de raad van bestuur. 

 

De raad van bestuur is het belangrijkste orgaan van de vennootschap: niet alleen beschikt hij 

over een reeks exclusief voorbehouden bevoegdheden, daarnaast is hij jegens derden ook altijd 

en zulks ongeacht andersluidende statutaire bepalingen of delegatie van bevoegdheden 

bekleed met de residuaire bevoegdheid, d.i. met alle niet expliciet door de elektriciteitswet aan 

een ander wettelijk orgaan (d.w.z. aan de algemene vergadering) toegewezen bevoegdheden 

(artikel 54 van de vennootschapswet). 

                                                
2 MAST, A., DUJARDIN, J., VAN DAMME, M., en VANDE LANOTTE, J., Overzicht van het Belgisch 
Administratief Recht, 1996, p. 31, nr. 31. 
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Zodoende kan de raad van bestuur alle verrichtingen doen die dienstig zijn voor de 

verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. Zelfs bij doeloverschrijding 

is de vennootschap gebonden door handelingen van haar raad van bestuur, tenzij de derde 

subjectief te kwader trouw was (artikel 63bis van de vennootschapswet). 

 

De statuten van een handelsvennootschap kunnen weliswaar facultatief voorzien in een bij 

delegatie gecreëerd orgaan voor dagelijks bestuur, dat de vorm kan aannemen van één of meer 

gedelegeerde bestuurders of van een directiecomité. 

 

In principe zijn de bevoegdheden daarvan, op grond van artikel 63 van de vennootschapswet, 

echter wettelijk beperkt tot de zogenaamde “recurrente” dagelijkse aangelegenheden. 

 

Hoewel het in de vennootschapspraktijk vaak voorkomt dat gedelegeerde bestuurders of 

directiecomités meer bevoegdheden uitoefenen en zich niet beperken tot daden van dagelijks 

beheer, is de rechtsgeldigheid van zulke rechtshandelingen twijfelachtig en bovendien is dit 

soort delegatie niet aan derden tegenstelbaar3. 

 

Met andere woorden, de raad van bestuur behoudt in het gemeenrechtelijke 

vennootschapsrecht in de regel de volheid van bevoegdheid zowel op vlak van het bestuur van 

de vennootschap als op vlak van het toezicht op wat de aangestelden van de vennootschap in 

haar naam verrichten. Het bestaan van een delegatie van de bevoegdheden die met bestuur te 

maken hebben naar een aan de raad van bestuur ondergeschikt orgaan voor dagelijks bestuur 

brengt formeel juridisch niet met zich mee dat de raad van bestuur zich kan onttrekken aan zijn 

taken en verantwoordelijkheden betreffende dat dagelijks bestuur. 

 

Tot een echt verticale taakverdeling controle-strategie versus bestuur tussen respectievelijk 

niet-executieve en executieve bestuurders, welke laatste deel uit maken van het directiecomité, 

zoals deze in de bankwetgeving is voorzien, inspireert de vigerende vennootschapswetgeving 

echter niet : niet alleen zou dergelijke verticale taakverdeling, zoals de horizontale, niet-

tegenwerpelijk zijn aan derden, zelfs t.a.v. de vennootschap zelf is er éénheid van de juridische 

                                                
3 LAGA, H., Bestuur : monistisch of duaal?, in : Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, J. Ronse 
Instituut, Leuven, 1999, pp. 467 e.v. en pp. 480 e.v. 
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verantwoordelijkheid voor alle bestuurders i.v.m. overtredingen van de statuten en de 

vennootschapswet (zie artikel 62, tweede lid, van de vennootschapswet)4. 

 

Mutatis mutandis geldt wat hiervoor is uiteengezet voor de naamloze vennootschap, overigens 

ook voor andere handelsvennootschappen, waarvan de bestuursvorm op de naamloze 

vennootschap is geïnspireerd, zoals de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid. 

 

Waar de wetgever zelf in artikel 9, § 2, van de elektriciteitswet aan de Koning opdraagt om de 

onafhankelijkheid (bestuursautonomie) van de netbeheerder uit te bouwen met, aldus de 

memorie van toelichting, eerbiediging van de bevoegdheden van de verschillende 

vennootschapsorganen, legt hij de Koning een evenwichtsoefening op, als men rekening houdt 

met de hiervoor samengevatte actuele stand van het Belgisch vennootschapsrecht inzake 

bestuur en delegatie van bevoegdheden. 

 

 

6. Wat moet worden verstaan onder het begrip beste praktijken van deugdelijk 

vennootschapsbestuur is een moeilijk te beantwoorden vraag. Het begrip is niet wettelijk 

omschreven, de publicaties over het onderwerp zijn overtalrijk en er bestaan Angelsaksische en 

continentale theorieën over die onderling verschillen. 

 

De CREG vertrekt daarom van een viertal systemen van wat onder corporate governance moet 

worden verstaan, en die in België een semi-officiële status claimen: 

a. de Aanbevelingen van de Belgische Commissie voor Corporate Governance5 opgericht 

bij de Beurs van Brussel, en gericht op beursgenoteerde ondernemingen; 

b. de Gedragscode inzake Corporate Governance van het Verbond van Belgische 

Ondernemingen6 (hierna : V.B.O.); 

c. de Aanbevelingen van de Commissie voor Bank- en Financiewezen (hierna : C.B.F.)7; 

                                                
4 GEENS, K., Over Corporate Governance, aandeelhoudersstructuren en vennootschapsrecht, in : 
Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Jan Ronse Instituut, Leuven, 1999, p 735 e. v., nrs. 16-
19). 
5 Gepubliceerd in  : Bank- en Financiewezen, 1998/2, pp. 99 e.v. (met commentaar van 
WYMEERSCH, E.). 
6 Gepubliceerd in  : Bank- en Financiewezen, 1998/2, pp. 99 e.v. (met commentaar van 
WYMEERSCH, E.). 
7 Gepubliceerd in  : Bank- en Financiewezen, 1998/2, pp. 99 e.v. (met commentaar van 
WYMEERSCH, E.). 
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d. Corporate Governance, de stellingname van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (hierna : 

I.B.R.)8. 

 

Deze vier systemen vertrekken van de premisse dat de raad van bestuur het hoogste gezag 

uitoefent in de vennootschap en daartoe o.m. het orgaan van dagelijks bestuur effectief 

controleert. 

 

De vier systemen voorzien alle in een inbreng van niet-uitvoerende bestuurders, ten dele 

onafhankelijk van de aandeelhouders, teneinde voldoende objectiviteit en afstandelijkheid in de 

besluitvorming van de raad van bestuur te garanderen. 

 

De vier systemen bevelen alle de oprichting aan van een aantal comités binnen de raad van 

bestuur, die onderdeel zijn van een uitgebouwd systeem van interne controle, die zowel slaat op 

de cijfermatige opvolging van de onderneming als op aspecten van goede besluitvorming, 

verloning enz. 

 

In de werking van die comités is in een typische doorsnee vennootschap voor de onafhankelijke 

bestuurders een belangrijke maar niet-dominante rol weggelegd. 

 

Weze herhaald dat het gaat om richtlijnen of aanbevelingen zonder wettelijke basis, die aldus 

ook niet juridisch afdwingbaar zijn. 

 

Gemeenschappelijk oogmerk is om door betere bestuurssystemen en organisatie, betere 

resultaten in de vennootschap te realiseren. 

 

De CREG acht het aangewezen hier reeds te wijzen op de niet typische situatie van de 

toekomstige netbeheerder. De afwijkende invulling die de wetgever aan het begrip ‘corporate 

governance’ geeft (zie paragraaf 4 van dit advies) is ingegeven door het algemeen belang en 

wel door het feit dat de wetgever een monopoliepositie wenst te reguleren op een zodanige 

wijze dat hij de noodzakelijke onpartijdigheid en non-discriminatie in het beheer van het 

transmissienet kan garanderen. Daartoe kan het toekennen van een belangrijker rol dan 

gebruikelijk aan de onafhankelijke bestuurders een belangrijk instrument zijn. 

 

                                                
8 Gepubliceerd in : I.B.R. periodieke berichten, 1998/6. 



10/26 

8. De wetgever van zijn kant wil in casu verder gaan dan het gemeenschappelijk oogmerk 

en, zoals gezien, voor de netbeheerder tevens een oogmerk van algemeen belang realiseren, 

namelijk de niet-discriminatoire organisatie van de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt. 

 

Men kan, op grond daarvan, stellen dat de wetgever in de elektriciteitswet een gedeeltelijk 

oneigenlijke definitie of invulling van corporate governance hanteert, waardoor de Koning bij de 

uitvoering van de elektriciteitswet is gebonden. 

 

Waar de wetgever in artikel 9, § 2, van de elektriciteitswet de Koning opdraagt om de 

onafhankelijkheid (bestuursautonomie) van de netbeheerder uit te bouwen volgens de beste 

praktijken van deugdelijk vennootschapsbestuur, vraagt hij de Koning te verordenen op het 

terrein van corporate governance dat juridisch niet strikt is afgebakend, zodat de regelgevende 

armslag ruimer is. 

 

 

9. Het gebeurt vaker dat de wetgever voor het realiseren van zijn oogmerken beroep doet 

op de rechtsfiguur van de privaatrechtelijke handelsvennootschap, ook wanneer het gaat om 

materies die verband houden met taken van openbaar nut of algemeen belang. 

 

De CREG acht het aangewezen te wijzen op een relatief recente tendens in de benadering van 

dat fenomeen door de Raad van State en die kan worden omschreven als een verbod om 

daarbij de handelsvennootschap als vorm te ‘denatureren’. 

 

Bedoeld is de situatie waarbij de regelgevende overheid enerzijds de handelsvennootschap als 

rechtsvorm oplegt, maar daarbij anderzijds zulke ingrijpende aanpassingen qua structuur, 

beheer of wijze van functioneren oplegt, die afwijken van het gemeenrechtelijke 

vennootschapsrecht, dat de vorm handelsvennootschap wordt ‘gedenatureerd’. 

 

De Raad van State blijkt daar bezwaren tegen te maken.  Naar aanleiding van het ontwerp van 

wet tot oprichting van de “Belgische Technische Coöperatie” wees de Raad van State er zo op 

dat “het juridisch onaanvaardbaar (is) te bepalen dat de nieuwe instelling tegelijkertijd de 
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wetsbepalingen inzake de naamloze vennootschappen moet naleven en in een reeks 

voorschriften het begrip N.V. zelf compleet uithollen”9. 

 

De regelgevende overheid is er op grond van deze zienswijze toe gehouden minstens de 

essentiële kenmerken te respecteren van de handelsvennootschap die zij trouwens in de 

elektriciteitswet aan de netbeheerder oplegt als rechtsvorm. 

 

Sommige commentatoren kaderen deze stellingname van de Raad van State in het zgn. 

‘rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel’ en het beginsel van ‘behoorlijke regelgeving’, op 

grond waarvan de overheid de verwachtingen niet mag beschamen die ze bij de burgers wekt 

door de oprichting te benaarstigen van een rechtspersoon die naar de vorm een 

handelsvennootschap is10. 

 

Tot de essentiële kenmerken van de vigerende vennootschapswet behoort ongetwijfeld het 

regime van bestuur en vertegenwoordiging van de kapitaalvennootschappen, waarin de raad 

van bestuur een primordiale rol te spelen heeft. (zie paragraaf 6 van dit advies). 

 

Zo leest men - ter illustratie - in de rechtsleer dat de structuur die bij decreet is opgelegd aan de 

VRT en waarbij aan de raad van bestuur zowat alle bevoegdheden, ook die om de 

vennootschap te vertegenwoordigen, zijn ontnomen ten gunste van de gedelegeerd bestuurder 

die zelf ook niet wordt aangesteld door de raad van bestuur, maar rechtstreeks door de 

algemene vergadering, “grondig afwijkt van de regeling die in het gemene vennootschapsrecht 

is voorzien” en het aldus gaat “om een fundamentele afwijking van de regels van het 

vennootschapsrecht"11. 

 

Er moet derhalve over worden gewaakt, bij de regelgeving inzake de structuur en bestuursvorm 

van de netbeheerder, ingrepen te vermijden die kunnen worden beschouwd als een 

“denatureren” van de handelsvennootschap die de netbeheerder op grond van artikel 9, § 1, 

van de elektriciteitswet moet zijn. 

 

                                                
9 Parl.. St., Kamer, 1997-1998, nr. 1371/1. 
10 Zie : Coremans, H., en Van Damme, M., Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke 
regelgeving, Brugge, Die Keure, 1994, p. 78. 
11 Zie : Cornelis, L. , De Keyser, E., D’Hooghe, D., en Vandendriessche, F., Onderneming van publiek 
recht, Antwerpen, Maklu, 2000, pp. 63 e.v. en p. 103. 
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II. TOETSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET 
NETBEHEER 

 

De raad van bestuur en het corporate governance-comité 

 

10. Over de samenstelling van de raad van bestuur van de netbeheerder stelt artikel 3, § 1, 

van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het nationaal 

transmissienet voor elektriciteit (hierna : het koninklijk besluit betreffende het netbeheer) : 

 

”De netbeheerder wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de meerderheid 
van de leden niet-uitvoerende bestuurders zijn en waarvan ten minste een derde van de 
leden onafhankelijke bestuurders zijn”. 
 
De onafhankelijke bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de netbeheerder onder de kandidaten op een dubbele lijst 
voorgedragen door het corporate governance-comité bedoeld in artikel 5. De eerste 
onafhankelijke bestuurders worden benoemd voor een duur van maximum drie jaar”. 

 

Artikel 9 van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer draagt die raad van bestuur 

vervolgens op aan een directiecomité alle nodige bevoegdheden over te dragen opdat dit 

comité in volle autonomie kan instaan voor het operationeel beheer van het transmissienet. 

Deze bevoegdheidsopdracht en de benoeming en het ontslag van de voorzitter van het 

directiecomité behoeven de voorafgaande goedkeuring van het corporate governance-comité. 

 

De tekst van artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer kan op twee 

manieren worden opgevat. In de interpretatie die de CREG voorstaat, bedoelt de Koning dat de 

raad van bestuur een meerderheid van niet-uitvoerende bestuurders telt en dat diezelfde raad 

van bestuur tenminste voor één derde bestaat uit onafhankelijke bestuurders. Dit betekent dat, 

zo de raad van bestuur twaalf leden telt, minstens vier leden daarvan onafhankelijke 

bestuurders moeten zijn en tenminste zeven niet-uitvoerende bestuurders moeten zijn.  

Aangezien onafhankelijke bestuurders steeds niet-uitvoerende bestuurders zijn, zullen er 

derhalve van deze zeven niet-uitvoerende bestuurders er vier ook de kwalificatie van 

onafhankelijk bestuurder hebben. 

 

Een andere mogelijke interpretatie van dezelfde wettelijke bepaling kan zijn dat de vereiste van 

één derde onafhankelijke bestuurders niet slaat op de hele raad van bestuur, maar enkel 

betrekking heeft op de groep van de niet-uitvoerende bestuurders.  In hetzelfde cijfermatige 
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voorbeeld van een twaalftallige raad van bestuur zouden er aldus ten minste zeven niet-

uitvoerende bestuurders zijn, waarvan er tenminste één derde onafhankelijk bestuurder moet 

zijn. Dit betekent dat minstens drie daarvan (één derde van zeven) onafhankelijk bestuurder 

moeten zijn. 

 

De CREG wijst erop dat artikel 1 van het ontwerp dat artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit 

betreffende het netbeheer beoogt te wijzigen, ook beide interpretaties mogelijk maakt.  Het is 

wenselijk dat de nieuwe versie van dit artikel 3, § 1, dergelijke divergerende interpretaties zou 

uitsluiten en dat de Koning duidelijk zou maken welke interpretatie Hij voorstaat. 

 

 

11. Over de samenstelling van het corporate governance-comité - dat bij uitstek garant moet 

staan voor de objectiviteit en afstandelijkheid van bestuur - zegt artikel 5 van het koninklijk 

besluit betreffende het netbeheer het volgende: 

 

”De raad van bestuur van de netbeheerder richt in zijn schoot een corporate 
governance-comité op, in meerderheid samengesteld uit onafhankelijke bestuurders, dat 
met de volgende taken is belast : 
1°  aan de algemene vergadering van aandeelhouders kandidaten voorstellen voor 
de mandaten van onafhankelijk bestuurder ; 
2° op verzoek van elke onafhankelijke bestuurder, van de voorzitter van het 
directiecomité of van de commissie, elk belangenconflict onderzoeken tussen de 
netbeheerder, enerzijds, en een dominerende aandeelhouder of een met een 
dominerende aandeelhouder geassocieerde of verbonden onderneming, anderzijds, en 
hierover verslag uitbrengen aan de raad van bestuur ; 
3° zich uitspreken over de gevallen van onverenigbaarheid in hoofde van de leden 
van het directiecomité en van de personeelsleden ; 
4° onverminderd de bevoegdheden van de commissie, toezien op de toepassing 
van de bepalingen van dit besluit, de doeltreffendheid ervan evalueren ten aanzien van 
de eisen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het beheer van het transmissienet 
en elk jaar een verslag hierover aan de commissie voorleggen”. 

 

De vigerende gemeenrechtelijke vennootschapswetgeving kent de begrippen ‘niet-uitvoerende 

bestuurder’ en ‘onafhankelijke bestuurder’ niet; het gaat om begrippen die via de rechtsleer en 

uitzonderingswetgeving (in de financiële sector) hun intrede hebben gedaan in de Belgische 

rechtsorde. 

 

Wanneer deze termen voorkomen in een specifieke wet, moeten ze gedefinieerd worden, wat in 

casu is gebeurd in artikel 1, § 2, 4°, van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer. 
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Een gegarandeerde aanwezigheid van een aantal niet-uitvoerende en onafhankelijke 

bestuurders - die voor de gemeenrechtelijke vennootschapswetgeving gelden als bestuurders 

zonder meer - in de raad van bestuur van de netbeheerder is dan ook niet strijdig met de 

vennootschapswetgeving. 

 

De instelling van een corporate governance-comité binnen die raad van bestuur bij wijze van 

horizontale delegatie van zekere bevoegdheden op grond van artikel 54 van de 

vennootschapswet, in meerderheid samengesteld uit onafhankelijke bestuurders ligt in de lijn 

van de Belgische gezaghebbende richtlijnen en aanbevelingen inzake corporate governance 

(zie paragraaf 7 van dit advies). 

 

Van belang is daarbij de vaststelling dat de artikelen 3, § 1, en 5 van het koninklijk besluit 

betreffende het netbeheer kunnen samen bestaan met de vigerende regels van het Belgische 

vennootschapsrecht enerzijds en in de lijn liggen van de aanbevelingen en richtlijnen inzake 

corporate governance waarnaar paragraaf 7 van dit advies refereert, anderzijds. De Koning is 

aldus binnen de perken gebleven die de wetgever in de elektriciteitswet heeft bepaald. 

 

De instelling bij de netbeheerder, op grond van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer, 

van een raad van bestuur met een gegarandeerde aanwezigheid van niet-uitvoerende 

bestuurders, ten dele onafhankelijk van de aandeelhouders, van een aantal comités binnen de 

raad van bestuur en van een directiecomité met een ruime mate van autonomie zijn 

maatregelen die de handelsvennootschap van de netbeheerder, op zich niet denatureren.  De 

verschillende kwalificaties (niet-uitvoerend, uitvoerend, onafhankelijk) van de bestuurders 

brengen immers geen rechtsgevolgen teweeg voor de raad van bestuur. 

 

Het koninklijk besluit betreffende het netbeheer is aldus in overeenstemming met de zienswijze 

van de Raad van State die in paragraaf 9 van dit advies werd samengevat. 
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Het directiecomité 

 

12. Het directiecomité ressorteert in normale omstandigheden hiërarchisch onder de raad 

van bestuur waarvan het bij delegatie zekere taken toegewezen krijgt en onder wiens controle 

het directiecomité werkt (zie paragraaf 6 van dit advies). 

 

Over de taakomschrijving van het op te richten directiecomité van de netbeheerder bepaalt 

artikel 9 van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer het volgende : 

 

”De raad van bestuur van de netbeheerder draagt aan een directiecomité alle nodige 
bevoegdheden op opdat dit comité in volle autonomie kan instaan voor het operationeel 
beheer van het transmissienet. Deze bevoegdheidsopdracht en de benoeming en het 
ontslag van de voorzitter van het directiecomité behoeven de voorafgaande goedkeuring 
van het corporate governance-comité”. 

 

Artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt verder het volgende : 

 

“De leden van het directiecomité en de personeelsleden van de netbeheerder mogen 
geen enkele functie of activiteit uitoefenen, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een 
producent, van een van de neteigenaars, van een distributeur, van een tussenpersoon 
of van een dominerende aandeelhouder”. 

 

Van belang hierbij is vooreerst dat het de raad van bestuur is, die bepaalt welke bevoegdheden 

nodig zijn om in volle autonomie het operationeel beheer van het transmissienet waar te nemen. 

 

De elektriciteitswet schrijft in haar artikel 9, § 2, echter voor dat de netbeheerder in zijn beheer 

geen betekenisvolle invloed mag ondergaan van o.a. de neteigenaars-aandeelhouders. 

 

Juist omdat het directiecomité in volle autonomie moet kunnen werken tegenover de 

aandeelhouders-neteigenaars, en het deze aandeelhouders-neteigenaars zijn die in principe op 

grond van hun stemoverwicht op de algemene vergadering de samenstelling van de raad van 

bestuur sterk beïnvloeden, moet die autonomie van het directiecomité ook en vooral worden 

waargemaakt tegenover de raad van bestuur van de netbeheerder. 

 

De inperking van de invloed van de aandeelhouders-neteigenaars kan derhalve alleen worden 

georganiseerd, conform de wil van de wetgever, door het directiecomité een ruimere opdracht 
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en bevoegdheid toe te vertrouwen dan alleen maar de afhandeling van routinematige 

‘recurrente’ zaken van dagelijks bestuur en daarbij garanties voor autonomie uit te bouwen. 

 

Daarom zal het pakket taken en bevoegdheden dat de raad van bestuur moet delegeren aan 

het directiecomité noodzakelijk verder gaan dan de dagelijkse aangelegenheden van de 

gemeenrechtelijke regeling uit artikel 63 van de vennootschapswet. 

 

De delegatie van bevoegdheden aan en de aanstelling van de leiding van het directiecomité 

worden in het koninklijk besluit betreffende het netbeheer afhankelijk gemaakt van goedkeuring 

door het corporate governance-comité. 

 

Conform artikel 5 van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer is een meerderheid van 

onafhankelijke bestuurders aanwezig in het corporate governance-comité. 

 

Voor het vigerende vennootschapsrecht zijn onafhankelijke bestuurders evenwel bestuurders 

zonder meer. De onderwerping van de delegatie van bevoegdheden ten voordele van het 

directiecomité in de schoot van de netbeheerder aan de goedkeuring van het corporate 

governance-comité is daarom in lijn zowel met de bevoegdheidsregels van het vigerende 

vennootschapsrecht, als met het voorschrift van artikel 9, § 2, van de elektriciteitswet. Een 

corporate governance-comité dat in meerderheid bestaat uit onafhankelijke bestuurders, is 

anderzijds geheel in lijn met de aanbevelingen en richtlijnen inzake corporate governance 

vermeld in paragraaf 7 van dit advies. 

 

De bepalingen van artikel 10 van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer, die aan de 

leden van het directiecomité verbod opleggen in dienst te staan van andere actoren die deel 

uitmaken van de elektriciteitsmarkt op zich zijn met geen enkele regel van de vigerende 

vennootschapswetgeving in strijd. 

 

Samenvattend blijkt aldus dat de Koning wat het directiecomité van de netbeheerder betreft in 

het koninklijk besluit betreffende het netbeheer binnen de perken is gebleven van wat de 

wetgever Hem heeft opgedragen en er dus geen bevoegdheidsoverschrijding is. 
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III. HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT 
 

Artikelen 1 en 2 

 

13. Artikel 1 van het ontwerp stelt voor om het aandeel onafhankelijke bestuurders op te 

trekken van minimaal één derde naar minimaal de helft van het totaal aantal bestuurders van de 

netbeheerder. 

 

De aanstellingsprocedure voor deze onafhankelijke bestuurders zoals ze was geregeld in artikel 

3, § 2, van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer zou deels onveranderd blijven : 

namelijk benoeming door de algemene vergadering op voordracht via dubbele lijst van het 

corporate governance-comité, en zou deels worden aangepast namelijk door toevoeging van 

een bijkomende voorwaarde : ‘op eensluidend advies van de CREG’. 

 

Artikel 2 van het ontwerp stelt bovendien voor om dat corporate governance-comité, dat thans 

op grond van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer uit een 

meerderheid van onafhankelijke bestuurders bestaat, voortaan exclusief uit onafhankelijke 

bestuurders te laten bestaan. 

 

 

14. Over het ideale aantal bestuurders voor de netbeheerder, over de ideale verhouding 

tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders en over de ideale verhouding tussen 

aandeelhouders-gebonden versus onafhankelijke bestuurders bestaan geen wettelijke of 

andere afdwingbare voorschriften. 

 

Wat het ideale aantal bestuurders betreft, heeft de CREG in haar beslissing nr. B 2000/001-D 

van 4 juli 2000 betreffende de ontwerpstatuten van de kandidaat-netbeheerder (paragraaf 25) er 

echter op gewezen dat de Belgische Commissie voor Corporate Governance in haar 

aanbeveling 1.8 stelt dat een raad van bestuur idealiter uit niet meer dan twaalf personen mag 

bestaan. 

 

De bepaling van de ideale verhouding qua getalsterkte tussen uitvoerende en niet-uitvoerende 

bestuurders is in casu evenwel minder relevant omdat de aanwezigheid van een op vlak van 

bevoegdheden belangrijk directiecomité alle bestuurders binnen de raad van bestuur vrijwel 
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niet-uitvoerend zal maken.  Inderdaad, doordat het dagelijks beleid zal worden toevertrouwd 

aan het directiecomité, zal er niets meer ‘uit te voeren’ zijn door de bestuurders in het raam van 

de raad van bestuur. 

 

Belangrijker hier is de vraag naar de aanwezigheid en getalsterkte van onafhankelijke 

bestuurders, dit wil zeggen niet aan de neteigenaars-aandeelhouders gebonden bestuurders, 

en die evenmin actief participeren aan het dagelijks bestuur van de vennootschap. 

 

Onafhankelijke bestuurders dienen idealiter om samen met de uitvoerende bestuurders een 

tegengewicht te vormen voor de dominante aandeelhouders-gebonden bestuurders, in het 

kader van een evenwichtsoefening. Onafhankelijke bestuurders hebben met andere woorden 

niet de roeping om een dominante rol in het functioneren van een vennootschap te spelen maar 

wel om corrigerend op te treden bij het bewerkstelligen van evenwicht tussen non-executives en 

executives, d.i. tussen aandeelhouders en dagelijks bestuur. 

 

 

15. Het gemeenrechtelijk vennootschapsrecht steunt op de basisregel dat één aandeel recht 

geeft op één stem. Vermits de algemene vergadering der aandeelhouders de bestuurders 

aanstelt, weerspiegelt de samenstelling van de raad van bestuur de stemkracht van de 

aandeelhouders. De raad van bestuur is daarom in de algemene regel het orgaan van de 

vennootschap waarvan de aandeelhouders zich bedienen om de vennootschap te leiden en 

haar werking te controleren. 

 

In tegenstelling tot de klassieke situatie hebben de in het ontwerp voorgestelde wijzigingen in 

het geval van de netbeheerder tot gevolg dat de aandeelhouders-gebonden bestuurders in het 

beste geval even talrijk zullen zijn als de onafhankelijke bestuurders en zo niet in de minderheid 

zullen zijn. 

 

De onafhankelijke bestuurders kunnen aldus bij stemming in de raad van bestuur hetzij elke 

beslissing blokkeren - bij staking van stemmen is er in de regel geen goedgekeurde beslissing - 

hetzij domineren in geval van een meerderheid van onafhankelijke bestuurders. 

 

Daarbij moet men nog in herinnering brengen dat de netbeheerder zijn operationele beheer 

moet overdragen aan een directiecomité dat ‘in volle autonomie’ moet werken (artikel 9 van het 
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koninklijk besluit betreffende het netbeheer) onder een voorzitter die slechts kan aangesteld en 

afgezet worden mits instemming van het corporate governance-comité (artikel 9, tweede lid, van 

het koninklijk besluit betreffende het netbeheer). 

 

Vormt de verregaande amputatie van bevoegdheden van de raad van bestuur ten voordele van 

het directiecomité juridisch geen probleem omdat er een wettelijke basis voor is in artikel 9, § 2, 

van de elektriciteitswet dat de autonomie ten overstaan van de aandeelhouders-neteigenaars 

oplegt, dan is het verregaand inperken van de invloed van de aandeelhouders-neteigenaars in 

de samenstelling van de raad van bestuur veel problematischer. 

 

De gangbare relatie tussen aandeelhouders en raad van bestuur wordt in het ontwerp immers 

zo goed als geheel teniet gedaan. 

 

Weliswaar moet daarbij worden bedacht dat de facto het belang van dergelijke qua 

bevoegdheden en qua aandeelhoudersrepresentativiteit sterk gereduceerde raad van bestuur 

zeer klein zal worden. 

 

 

16. De regeling die thans wordt voorgesteld in het ontwerp voor de raad van bestuur van de 

netbeheerder kan daarom op twee vlakken problemen stellen : 

− enerzijds omdat aldus in strijd met de wil van de wetgever zoals die is uitgedrukt in de 

memorie van toelichting (zie paragraaf 4 van dit advies), de bevoegdheden van de 

verschillende vennootschapsorganen wellicht niet meer voldoende worden geëerbiedigd, nu 

de raad van bestuur nog weinig bevoegdheden overhoudt ; 

− anderzijds omdat de prerogatieven van het aandeelhouderschap op vlak van invloed in de 

raad van bestuur en van de aandeelhouders-gebonden bestuurders in de schoot van de 

raad van bestuur verregaand teniet worden gedaan, zodat er mogelijks sprake is van 

denatureren van de handelsvennootschap (zie paragraaf 9 van dit advies). 

 

In bijkomende orde kan men zich afvragen of een raad van bestuur die minstens voor de helft 

uit onafhankelijke bestuurders bestaat, die bovendien voor hun aanstelling niet worden 

voorgedragen door aandeelhouders of door aandeelhouders - gerelateerde bestuurders, maar 

door andere onafhankelijke bestuurders met een sterke mate van zeggenschap voor de CREG, 

nog wel kan doorgaan als een toepassing van de beste praktijken van deugdelijk 
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vennootschapsbestuur opgelegd in artikel 9, § 2, 2°, van de elektriciteitswet aan de 

netbeheerder. 

 

Dit gaat immers aanzienlijk verder dan elk van de in paragraaf 7 van dit advies aangehaalde 

richtlijnen en aanbevelingen terzake en lijkt strijdig met de evenwichtsoefening die elke 

toepassing van de corporate governance-principes inhoudt. Het corporate governance-comité 

en de onafhankelijke bestuurders die daarin - alleen - de dienst uitmaken worden aldus immers 

de facto dominant in het bestuur. 

 

Rekening moet dus worden gehouden met de mogelijkheid dat de Raad van State opmerkingen 

maakt, of dat wegens machtsoverschrijding het ontwerp zou worden bestreden. 

 

 

17. Artikel 9, § 2, van de elektriciteitswet verbiedt de aandeelhouders-neteigenaars een 

‘aanzienlijke invloed’ uit te oefenen op de gang van zaken bij de neteigenaar. Het is hen 

derhalve nog toegestaan enige invloed uit te oefenen en acties te ondernemen om die beperkte 

beïnvloedingsmogelijkheid te vrijwaren, en geen vrede te nemen met de erg passieve rol die de 

Koning voor hen uittekent. 

 

Het is evenwel evengoed denkbaar dat de aandeelhouders-neteigenaars afzien van een actieve 

rol, en nog slechts een goed rendement op hun participatie in de netbeheerder nastreven. 

 

In dat geval zal de bezorgdheid van de CREG niet zozeer zijn het risico dat de neteigenaars de 

wettelijke regeling voor de netbeheerder aanvechten maar het operationele welslagen van het 

netbeheer zonder actieve inbreng van de neteigenaars. 

 

 

18. Belangrijk is ook de nieuwe voorwaarde die in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit 

betreffende het netbeheer inzake aanstelling van onafhankelijke bestuurders zou worden 

toegevoegd, namelijk ‘na eensluidend advies van de CREG’. 

 

De voordracht van onafhankelijke bestuurders gebeurt vertrekkend van de ‘dubbele lijst’ 

opgesteld door het corporate governance-comité dat voortaan nog alleen onafhankelijke 

bestuurders zou tellen. 
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Daarbij ontstaat er in de opstartfase een probleem. Zolang de raad van bestuur van de 

netbeheerder niet is samengesteld, kan in de schoot van de raad geen corporate governance-

comité worden opgericht. Het is evenwel dit corporate governance-comité dat moet instaan voor 

een onafhankelijke invulling van de dubbele lijst van kandidaten voor de mandaten van 

onafhankelijke bestuurder. Onder het regime van het koninklijk besluit betreffende het 

netbeheer bestaat dat comité in meerderheid uit onafhankelijken ; onder het regime van het 

ontwerp exclusief uit onafhankelijken. De geldende wetgeving vertoont dus een lacune inzake 

de aanduiding van de onafhankelijke bestuurders. Indien de wetgeving terzake ongewijzigd zou 

blijven bestaan, lijkt aan de leemte in de wetgeving alleen een oplossing te kunnen worden 

gegeven door de eerste mandaten van onafhankelijk bestuurder, die voor drie jaar moeten 

worden toegewezen, te laten invullen door de aandeelhouders-neteigenaars. De eerste 

samenstelling van het corporate governance-comité zal door de aldus eenzijdig samengestelde 

raad van bestuur gebeuren. Na afloop van de eerste mandaten van onafhankelijk bestuurder zal 

de dubbele lijst om in hun vervanging te voorzien worden opgesteld door het corporate 

governance-comité, waarvan de leden-onafhankelijke bestuurders niet noodzakelijk het door de 

CREG gewenste gehalte van onafhankelijkheid zullen hebben. Aldus zou een continuïteit van 

pseudo-onafhankelijkheid kunnen ontstaan, ook ondanks een wrakingsrecht voor de CREG, dat 

geen positieve inbreng mogelijk maakt. De realisatie van de oogmerken van de wetgever inzake 

corporate governance kan door deze lacune in de regelgeving de facto ernstig in het gedrang 

komen. De CREG beveelt op dit vlak dan ook een regelgevend initiatief aan om aan deze 

leemte in de wetgeving te verhelpen. 

 

 

19. De regeling voorgesteld in het ontwerp laat het voordrachtrecht van de aandeelhouders-

neteigenaars voor de leden van de raad van bestuur ongemoeid, wat wellicht noodzakelijk is 

omwille van de restricties die besproken werden in de paragrafen 4 en 6 van dit advies. 

 

Het wrakingsrecht dat aan de CREG wordt toegekend voor de aanstelling van onafhankelijke 

bestuurders is evenwel ontoereikend, nu het slechts operationeel wordt voor de voordrachten 

door het corporate governance-comité, d.w.z. niet voor de eerste mandaten van drie jaar, en 

dus ook zonder invloed blijft voor de samenstelling van het corporate governance-comité zelf. 
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De CREG wenst ook voor de invulling van de eerste mandaten over een wrakingsrecht te 

beschikken, zoals zij reeds opmerkte in haar beslissing nr. B 2000/001-D van 4 juli 2000 

betreffende de ontwerp-statuten van de kandidaat-netbeheer (paragraaf 29). 

 

 

Artikel 3 

 

20. Om binnen de netbeheerder een directiecomité op te zetten met bevoegdheden die 

verder gaan dan wat op grond van het vigerende vennootschapsrecht mogelijk is, beschikt de 

Koning over een wettelijke basis in artikel 9, § 2, 1°, van de elektriciteitswet dat opdraagt de 

bestuursorganen zodanig te organiseren dat wordt verhinderd dat de neteigenaars-

aandeelhouders aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op het beheer van het net. (zie : 

paragraaf 12 van dit advies). 

 

 

21. In het nieuwe artikel 9, § 2, zoals voorgesteld door artikel 3 van het ontwerp, wordt ten 

overstaan van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer een grotere rol toebedeeld aan 

de CREG, dat voortaan een wrakingsrecht zou hebben wat betreft de aanstelling van de leden 

van het directiecomité. 

 

De kandidaten zouden worden voorgedragen door het corporate governance-comité dat zelf 

uitsluitend uit onafhankelijke bestuurders zou gaan bestaan (zie paragraaf 14 van dit advies) 

maar benoemd worden door de voltallige raad van bestuur, die zodoende (zie paragrafen 14 

en15 van dit advies) zelf enige zeggenschap overhoudt. 

 

Vanuit het oogmerk om de onafhankelijkheid van het directiecomité te vrijwaren is de 

voorgestelde regeling verdedigbaar en wenselijk. 

 

De CREG verwijst in dit verband naar haar voorstel nr. C 2000/001-D van 4 juli 2000 over de 

aanduiding van de netbeheerder (paragraaf 17) en naar haar beslissing nr. B 2000/001-D van 4 

juli 2000 betreffende de ontwerp-statuten van de kandidaat-netbeheerder (paragraaf 46). 
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22. Het ontwerp stelt voor om de voorzitter en de ondervoorzitter van het directiecomité van 

rechtswege in de raad van bestuur te laten zetelen. Daardoor zou de Koning twee mandaten 

creëren van onafhankelijk uitvoerend bestuurder. De combinatie van onafhankelijk en 

uitvoerend bestuurder in één en dezelfde persoon is een innovatie, maar is tegelijk een 

contradictio in terminis. 

 

De vraag is immers of zulke innovatie kan samen bestaan met de definitie van artikel 1, § 2, 4°, 

van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer – dat niet zou worden veranderd – luidens 

welke de onafhankelijke bestuurder “geen diensten levert aan de netbeheerder”, dus ook geen 

werknemersdiensten. De CREG vraagt zich af of de operationele voordelen die zeker vastzitten 

aan een structurele verbinding tussen de raad van bestuur en het directiecomité niet beter 

worden gerealiseerd door te bepalen dat de voorzitter en de ondervoorzitter van het 

directiecomité deelnemen met raadgevende stem aan de werkzaamheden van de raad van 

bestuur. 

 

Dit zou wellicht de duidelijke functionele scheiding en beter afgelijnde verantwoordelijkheden 

tussen beide organen, zoals voorgesteld door artikel 3 van het ontwerp, beter respecteren en 

de onafhankelijke bestuurders toelaten ten volle hun controlerende taak te vervullen. 

 

Zo de Koning vasthoudt aan de opname van twee leden van het directiecomité in de raad van 

bestuur, dan verdient het aanbeveling dat de laatste zin van de nieuwe bepaling van artikel 9, § 

2, zoals voorgesteld door artikel 3 van het ontwerp, de woorden ‘In afwijking van artikel 1, § 2, 

4°, ‘ zouden worden toegevoegd. 

 

De CREG merkt ook op dat deze bepaling in het ontwerp niet vermeld wordt in de haar 

meegedeelde beslissingen van de Ministerraad van 5 april 2000 (zie paragraaf 1 van dit 

advies). 

 

 

23. Dat het directiecomité van de netbeheerder ermee belast is de bepalingen van de 

elektriciteitswet van 29 april 1999 te implementeren op het terrein (en niet de raad van bestuur) 

maakt deel uit van de bevoegdheidsdelegatie aan het directiecomité. 
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De CREG verwijst in dat verband naar haar beslissing nr. B 2000/001–D van 4 juli 2000 

betreffende de ontwerp-statuten van de kandidaat-netbeheerder (paragraaf 46). 

 

 

24. In artikel 3 wordt verder voorgesteld om het artikel 9 van het koninklijk besluit 

betreffende het netbeheer aan te vullen met een bepaling artikel waarin het directiecomité 

verplicht zou worden aan de CREG rekenschap af te leggen. 

 

De bevoegdheden van de CREG in dit verband zijn in artikel 23, § 2, 8° tot 10°, van de 

elektriciteitswet vastgelegd als volgt : 

 

”§ 2. De commissie is belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid 
inzake de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt, enerzijds, en met een 
algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en 
reglementen, anderzijds. Te dien einde zal de commissie : 
(…) 
8° controle uitoefenen op de naleving door de netbeheerder van de bepalingen van 
artikel 9 en de uitvoeringsbesluiten ervan; 
9° controle uitoefenen op de toepassing van het technisch reglement; 
10° controle uitoefenen op de uitvoering van het ontwikkelingsplan door de 
netbeheerder;”. 

 

Het is niet vanzelfsprekend de wettelijk voorziene bevoegdheid van de CREG om controle en 

toezicht uit te oefenen op de netbeheerder, op te tillen tot de bevoegdheid om aan de 

netbeheerder rekenschap te vragen. 

 

In het gemeenrechtelijk vennootschapsrecht – dat de wetgever wil respecteren – legt het 

directiecomité rekenschap af aan de raad van bestuur, orgaan waaraan het zijn 

bevoegdheidsdelegatie ontleent, en legt de raad van bestuur gewoonlijk jaarlijks rekenschap af 

aan de algemene vergadering der aandeelhouders. 

 

Het nieuwe artikel 9, § 3, laatste lid, dat artikel 3 van het ontwerp voorstelt, zou de CREG een 

nieuwe rol toebedelen als een soort quasi-orgaan van de vennootschap, wat niet de bedoeling 

van de wetgever was. 
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De CREG stelt daarom voor de voorgestelde bepaling zodanig aan te passen dat ze uitwerking 

geeft aan artikel 23, § 2, van de elektriciteitswet door de modaliteiten te bepalen van de 

rapportering door de netbeheerder aan de CREG ten behoeve van het toezicht en de controle. 

 

De CREG beveelt aan dat het directiecomité jaarlijks een uitgebreide rapportering doet over de 

naleving van de elektriciteitswet en van de uitvoeringsbepalingen en daarover een verklaring op 

eer ondertekent volgens een door de CREG uit te werken modeldocument, dat samen met de 

controle op de tarieven en op de naleving van het technisch reglement de basis vormt voor het 

toezicht en controle op de netbeheerder door de CREG. 

 

 

Artikel 4 

 

25. In artikel 4 van het ontwerp wordt voorgesteld artikel 10 van het koninklijk besluit 

betreffende het netbeheer te vervolledigen met het verbod voor de leden van het directiecomité 

om belangen te hebben in natuurlijke of rechtspersonen die producent, neteigenaar, distributeur 

of tussenpersoon dan wel dominerende aandeelhouder zijn. 

 

De CREG acht het in elk geval aangewezen om een individuele verbintenis in deze zin te 

vragen van de toekomstige leden van het directiecomité bij hun aanstelling. Zij heeft in die zin 

geadviseerd in haar voorstel nr. C 2000/001-D van 4 juli 2000 over de aanduiding van de 

netbeheerder (paragraaf 17). 

 

 

Artikel 5 

 

26. Op grond van artikel 15ter van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van 

het bedrijfsleven hebben de werknemers via de ondernemingsraad inspraak in de aanwijzing 

van de commissaris-revisor van hun onderneming, zij kunnen de door de raad van bestuur 

voorgestelde kandidaten wraken. 

 

Een wrakingsrecht voor de CREG dat resulteert uit de vervollediging van artikel 11 van het 

koninklijk besluit betreffende het netbeheer dat artikel 5 van het ontwerp voorstelt, zou deze 

inspraakregeling kunnen doorkruisen. 
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De CREG stelt daarom voor te bepalen dat de kandidaten van de raad van bestuur voor de 

mandaten van commissaris-revisor aan haar worden voorgelegd vooraleer ze aan de 

ondernemingsraad worden voorgelegd, zodat de ondernemingsraad al zijn wettelijke 

prerogatieven behoudt. 

 

Aangezien artikel 11 van het koninklijk besluit betreffende het netbeheer onveranderd zou 

blijven waar het minimaal twee commissarissen-revisor vergt, stelt de CREG voor de voordracht 

voor één van de mandaten bij het audit-comité te leggen en de voordracht voor het andere 

mandaat bij het directiecomité, zoals zij reeds aanraadde in haar beslissing nr. B 2000/001-D 

van 4 juli 2000 betreffende de ontwerp-statuten van de kandidaat-netbeheerder (paragraaf 47). 

 

De CREG stelt verder voor dat bij koninklijk besluit zou worden bepaald dat de commissarissen-

revisor ook rapporteren aan de CREG zo zij daarom zou vragen in het raam van de uitoefening 

van haar toezichts- en controletaak (zie paragraaf 24 van dit advies). 

 

 

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

 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter

 


	VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS
	ADVIES
	A 2000/011-D
	ADVIES
	
	Het koninklijk besluit betreffende het netbeheer als uitvoeringsbesluit van de elektriciteitswet
	
	De raad van bestuur en het corporate governance-comité
	Het directiecomité

	Artikel 3
	Artikel 4





