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ADVIES 

 

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

ontving op 23 mei 2013 van de NV FLUXYS LNG (hierna: “de beheerder” of “Fluxys LNG”) 

een brief van 17 mei 2013 waarin onder meer: 

- kennis wordt gegeven van de benoeming van Stephan Kamphues als onafhankelijke 

bestuurder in de raad van bestuur van Fluxys LNG door de buitengewone algemene 

vergadering van 17 mei 2013; 

- de CREG wordt verzocht een eensluidend advies uit te brengen overeenkomstig artikel 

8/3, §1, derde lid, van de gaswet. 

 

Aan dit verzoek voegde Fluxys LNG een door Stephan Kamphues ondertekende verklaring 

dd. 13 februari 2013 toe met betrekking tot de criteria voorzien door artikel 1, 45°, van de wet 

van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel 

van leidingen (hierna “de gaswet”), een kopie van het advies van het corporate governance-

comité van Fluxys Belgium NV aan de raad van bestuur dd. 29 april 2013 over de kandidatuur 

van Stephan Kamphues voor een mandaat als onafhankelijke bestuurder in Fluxys LNG, 

alsook een intern advies van het Legal department van Fluxys Belgium NV en een Legal 

Opinion van Clifford Chance. 

 

Teneinde de onafhankelijkheid van Stephan Kamphues te kunnen beoordelen, heeft de CREG 

op 5 juni 2013 een brief en e-mail gestuurd naar Stephan Kamphues met de vraag om de 

volgende documenten over te maken:  

- de meest recente versie van zijn curriculum vitae; 

- een document waarin hij zijn interesse voor het mandaat van onafhankelijke bestuurder 

bij de beheerder aangeeft; 

- de door hem ingevulde en ondertekende CREG-vragenlijst inzake onafhankelijkheid 

dan wel de bevestiging dat de voormelde verklaring van 13 februari 2013 up-to-date is; 

- een overzicht van de tijd geïnvesteerd in andere professionele activiteiten en een 

argumentatie waarom Stephan Kamphues van mening is dat zij geen obstakel vormen 

voor het uitoefenen van het mandaat van onafhankelijke bestuurder bij de beheerder.  

 

Op 19 juni 2013 heeft de CREG deze informatie per drager ontvangen. 

 

Op basis van deze informatie heeft de CREG de onafhankelijkheid van Stephan Kamphues 

onderzocht. 
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Op zijn vergadering van 26 juni 2013 besliste het Directiecomité van de CREG bijgevolg tot 

het uitbrengen van het hiernavolgende advies over de onafhankelijkheid van 

Stephan Kamphues in de zin van artikel 8/3, §1, derde lid, van de gaswet. 

 

 

 

 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

1. Overeenkomstig artikel 8/3, §1, derde lid, van de gaswet dient elke persoon die door 

het bevoegd orgaan van de beheerder werd benoemd tot onafhankelijke bestuurder het 

eensluidend advies van de CREG weg te dragen. Overeenkomstig datzelfde artikel dient de 

CREG haar advies te geven betreffende de onafhankelijkheid van de onafhankelijke 

bestuurders. De CREG is derhalve wettelijk verplicht haar gunstig advies te verlenen aan alle 

bestuurders die onafhankelijk zijn, net zoals zij wettelijk verplicht is een ongunstig advies uit te 

brengen over alle bestuurders die niet onafhankelijk zijn. De CREG zou bijgevolg haar 

wettelijke opdracht overtreden indien zij bestuurders die wel onafhankelijk zijn, haar gunstig 

advies zou ontzeggen, net zoals wanneer zij een gunstig advies zou verlenen aan bestuurders 

die niet onafhankelijk zijn. 

 

2. Ingevolge de ontvangen verklaringen van Fluxys LNG zal Fluxys LNG, teneinde te 

voldoen aan artikel 8, §3, juncto artikel 8/3, §1, eerste en vierde lid, van de gaswet, een raad 

van bestuur hebben met zes leden, te weten één gedelegeerd bestuurder en vijf niet-

uitvoerende bestuurders, waaronder twee vrouwen en twee onafhankelijke bestuurders.  

 

3. Essentieel voor het rechtsgeldig vervullen van de wettelijke opdracht van de CREG is 

de juiste invulling van het begrip ‘onafhankelijkheid’, dit in het licht van het bestaande wettelijke 

kader. Dit kader is sinds het in werking treden van de desbetreffende bepalingen van de wet 

van 1 juni 20051 in de eerste plaats de gaswet zelf.  

 
Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de Code Buysse II houdende 

aanbevelingen inzake corporate governance voor niet-beursgenoteerde ondernemingen 

 
1 Wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
produkten en andere door middel van leidingen, B.S.,14 juni 2005; 
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(hierna: de Code Buysse). Ook de Belgische Corporate Governance Code van 12 maart 2009 

(hierna: de Code 2009) kan als referentiekader dienen voor alle andere vennootschappen dan 

beursgenoteerde vennootschappen2.  

 
4. Overeenkomstig artikel 1, 45°, van de gaswet is een onafhankelijke bestuurder elke 

niet-uitvoerende bestuurder die : 

a) beantwoordt aan de voorwaarden van het artikel 524, § 4, van het wetboek van 
Vennootschappen en 
b) tijdens de vierentwintig maanden die zijn aanstelling voorafgegaan zijn geen functie 
of activiteit heeft uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van één van de 
netwerkeigenaars, van één van de beheerders, van een tussenpersoon, van een 
leverancier, van een producent of van een dominerende aandeelhouder; 
c) tijdens de negen maanden, die zijn aanstelling voorafgegaan zijn, geen functie of 
activiteit heeft uitgeoefend, al dan niet bezoldigd, ten dienste van een distributeur; 
 

 

5. Uit de definitie van het begrip “onafhankelijke bestuurder” bedoeld in artikel 1, 45°, van 

de gaswet kan worden afgeleid dat de finaliteit van de onafhankelijkheid in de gaswet verschilt 

van de finaliteit van de onafhankelijkheid in het vennootschapsrecht: 

- de onafhankelijkheid in het vennootschapsrecht richt zich tot de aandeelhouders 

van de beheerder en van verbonden ondernemingen; zij heeft tot doel de 

(financiële) belangen van alle aandeelhouders te vrijwaren en aldus de kwaliteit van 

het bestuur van de onderneming te garanderen; 

- de onafhankelijkheid in de gaswet richt zich ook tot de producenten, leveranciers, 

tussenpersonen en distributienetbeheerders op de gasmarkt; zij wenst de nodige 

garanties in te bouwen niet alleen opdat de onderneming goed bestuurd zou 

worden in het belang van al zijn stakeholders (en dus niet alleen zijn 

aandeelhouders), maar ook opdat de onderneming die een wettelijk monopolie 

heeft gekregen voor het beheer van het aardgasvervoersnet en de opslaginstallatie 

voor aardgas, alle netgebruikers op gelijke voet behandelt. 

 

De gaswet geeft echter enkel een definitie van het begrip ‘onafhankelijke bestuurder’; nergens 

valt een definitie van het begrip ‘onafhankelijkheid’ te bespeuren. De vraag rijst in dit verband 

of de definitie van het begrip ‘onafhankelijke bestuurder’ meteen ook het begrip 

‘onafhankelijkheid’ in artikel 8/3, §1, van de gaswet definieert. Indien dit zo zou zijn, dan zou 

de CREG alleen moeten nagaan of de bestuurder beantwoordt aan de definitie van het begrip 

‘onafhankelijke bestuurder’. 

 

 
2 Belgische Corporate Governance Code 2009, preambule, p. 10, pt. 8; 
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De gaswet legt echter geen verband tussen het begrip ‘onafhankelijkheid’, bedoeld in zijn 

artikel 8/3, §1, en het begrip ‘onafhankelijke bestuurder’, bedoeld in zijn artikel 1, 45°.  Dergelijk 

verband zou er zijn indien artikel 8/3, §1, van de gaswet zou stellen dat de CREG de 

bestuurder een gunstig advies moet weigeren wanneer hij niet aan het begrip ‘onafhankelijke 

bestuurder’ beantwoordt. Het hanteert daarentegen het begrip ‘onafhankelijkheid’. De lectuur 

van de gaswet laat dan ook niet toe te besluiten dat het begrip ‘onafhankelijkheid’ zou zijn 

beperkt tot het begrip ‘onafhankelijke bestuurder’. 

 

6. Uit publicaties en literatuur3 over deugdelijk vennootschapsbestuur blijkt dat het begrip 

‘onafhankelijkheid’ uit twee componenten bestaat: de formele onafhankelijkheid en de 

inhoudelijke onafhankelijkheid. 

 

Wanneer men het heeft over “onafhankelijkheid” denkt men doorgaans alleen aan de formele 

onafhankelijkheid welke neerkomt op de afwezigheid van relaties van de bestuurders met de 

directie en de dominerende aandeelhouders, die een invloed kunnen hebben op hun 

onafhankelijke oordeelsvorming.  

 

Artikel 524, §4, tweede lid, juncto artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen 

bevatten een definitie van onafhankelijke bestuurders in die zin. De Code 2009 herneemt in 

bijlage A de onafhankelijkheidsvereisten vervat in artikel 526ter van het Wetboek van 

vennootschappen.  

 

Met toepassing van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen4 moet een 

onafhankelijke bestuurder ten minste voldoen aan de volgende criteria: 

 
3 Zie onder meer: Leidraad voor niet-uitvoerende bestuurders (2003), Belgian Governance Institute, 
www.b-g-i.be onder de rubriek “publicaties/praktische tools », titel II, punt 4: “De ‘onafhankelijkheid’ van 
de bestuurder is in de eerste plaats en vooral een ‘state of mind’. Hiermee wordt bedoeld dat het voor 
een bestuurder een permanente noodzaak is om zich in zijn analyse, zijn oordeelsvorming en zijn 
beslissingen niet te laten beïnvloeden door persoonlijke (financiële) belangen, specifieke relaties met 
aandeelhouders of druk van welbepaalde stakeholders.” en “De bestuurder zorgt er voor dat hij de 
onafhankelijkheidscriteria uit de codes, alsook de wettelijke regeling over onafhankelijke bestuurders 
(art. 524bis W.Venn.) begrijpt. De bestuurder weet dat het formeel beantwoorden aan deze definities 
op zich nog geen echte onafhankelijke ‘state of mind’ garandeert.”; Belgische corporate governance 
code 2009, principes 2.3 en 3.1 ; DAEMS, H., “De essentie”, Corporate Governance, Publicaties 
Mediaplanet Publishing House, juni 2009, p. 2; DE SAEDELEIR, K. en BAELDEN, T., “De rol en 
toegevoegde waarde van onafhankelijke bestuurders”, Vade-mecum de l’administrateur, Belgian 
Governance Institute, Wolters Kluwer, 2007, p. 68: “Au-delà de “l’indépendance” formelle qui définit la 
loi ou les codes, c’est l’indépendance d’esprit qui compte. Un caractère approprié, du dynamisme et un 
esprit critique, sont des qualités importantes pour remplir convenablement un mandat d’administrateur 
indépendant» ; VAN DEN BERGHE, L., Het ontsluieren van de legendes inzake corporate governance, 
Belgian Governance Institute, Ledeberg, 1998, pp. 86-87;   
 
4 Ingevoegd bij wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de 
genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen, gewijzigd bij wet van 9 februari 2009 tot 

http://www.b-g-i.be/
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“1° gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de 
vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in 
artikel 11, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het 
directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend; 
2° niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van 
bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar; 
3° gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben 
uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een 
daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11; 
4° geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of 
hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of 
persoon zoals bepaald in artikel 11, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel 
ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het 
toezichthoudende orgaan; 
5° a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van 
het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de 
vennootschap; 
  b) indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10 % 
vertegenwoordigen : 
  - mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde 
vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk 
bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds 
of van een categorie aandelen van de vennootschap; 
  of 
  - mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan 
verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen 
die het onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan; 
  c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit 
punt; 
6° geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de 
vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 
11, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van 
het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 
houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een 
dergelijke relatie onderhoudt; 
7° in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige 
commissaris van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in 
de zin van artikel 11; 
8° geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een 
uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid 
van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke 
banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij 
andere vennootschappen of organen; 
9° geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede 
graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon 
zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het 
directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, 
in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich een van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven 
gevallen bevinden. 
Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van 
onafhankelijk bestuurder wordt toegekend. 
De Koning, alsook de statuten, kunnen in bijkomende of strengere criteria voorzien.” 

 

 
wijziging van artikel 133, §6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, 
Inwerkingtreding: 8 januari 2009. Cf. Overgangsbepaling in artikel 24, §3, van voornoemde wet van 
17 december 2008; 
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Ook artikel 1, 45°, van de gaswet dat het begrip ‘onafhankelijke bestuurder’ definieert, bevat 

een definitie van formele onafhankelijkheid, verwijzend naar artikel 524, §4, van het Wetboek 

van vennootschappen doch met toevoeging van twee bijkomende voorwaarden.  

 

Hoewel de twee bovenvermelde definities sterk gelijklopend zijn, is er toch een belangrijk 

verschil: in de eerste definitie beoogt de onafhankelijkheid een onafhankelijkheid van de  

aandeelhouders; in de laatste definitie beoogt de onafhankelijkheid ook de onafhankelijkheid 

ten aanzien van de netgebruikers. Een ander belangrijk verschil met artikel 526ter van het 

Wetboek van vennootschappen is dat de beoordeling van de in artikel 1, 45°, van de gaswet 

gedefinieerde formele onafhankelijkheid in fine toekomt aan de CREG. 

 

Met toepassing van artikel 1, 45°, b) en c), van de gaswet dienen de onafhankelijke 

bestuurders meer bepaald onafhankelijk te zijn van “één van de netwerkeigenaars, van één 

van de beheerders, van een tussenpersoon, van een leverancier, van een producent, van een 

dominerende aandeelhouder en van een distributeur”.  

 

Het begrip “distributeur”, dat het nauwst aansluit bij het begrip “distributienetbeheerder” 

gedefinieerd in artikel 1, 13°, van de gaswet, dient te worden begrepen als zijnde elke 

natuurlijke of rechtspersoon die, overeenkomstig de gewestelijke wetgevingen,  de distributie 

verricht van en verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, indien nodig, de 

ontwikkeling van een distributienet in een gegeven zone en, desgevallend, van de 

interconnecties met andere netten, en die belast is met het waarborgen van het netvermogen 

op lange termijn om aan een redelijke vraag naar gasdistributie te voldoen.  

 

Onder het begrip “leverancier” wordt begrepen elke natuurlijke of rechtspersoon die de 

verkoop verricht, wederverkoop daaronder inbegrepen, aan klanten van aardgas, met inbegrip 

van LNG (cf. de begrippen “aardgaslevering” en “leveringsonderneming” bedoeld in artikel 1, 

14° en 15°, gaswet). 

 

Het begrip “tussenpersoon” betekent in dit kader, bij gebrek aan definitie in de gaswet, naar 

analogie van artikel 2, 15°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, elke natuurlijke of rechtspersoon die aardgas koopt met het oog op de 

doorverkoop ervan, behalve een producent of een distributienetbeheerder. 

 

Het begrip “dominerende aandeelhouder” tenslotte wordt, bij gebrek aan definitie in de gaswet, 

naar analogie met artikel 1, §2, 1°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het 

beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, begrepen als zijnde elke natuurlijke 
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of rechtspersoon, en elke groep personen die in onderling overleg optreden, die, rechtstreeks 

of onrechtstreeks, ten minste 10 procent bezit van het kapitaal van de beheerder of van de 

stemrechten verbonden aan de effecten die door hem zijn uitgegeven. 

 

Wat de vereiste van onafhankelijkheid ten opzichte van “een van de netwerkeigenaars” betreft, 

wenst de CREG op te merken dat deze op heden zonder voorwerp is aangezien in artikel 1, 

45°, van de gaswet reeds een onafhankelijkheid wordt vereist ten aanzien van één van de 

beheerders: ingevolge één van de vereisten van het regime van ownership unbundling vervat 

in de derde gasrichtlijn5 dient de eigenaar van een transmissiesysteem immers ook op te 

treden als beheerder van dit systeem. Bij de omzetting van de derde gasrichtlijn werd er door 

de Belgische wetgever geopteerd om de eigendomsontvlechting (of “ownership unbundling”) 

als enig ontvlechtingsmodel in de Belgische wetgeving op te nemen en daarnaast de uniciteit 

in het beheer van het vervoersnet te handhaven.  

 

7. Uit de literatuur over deugdelijk vennootschapsbestuur blijkt dat de hele discussie rond 

onafhankelijke bestuurders, gedefinieerd in de zin van formele onafhankelijkheid, eerder een 

mythe dan een realiteit is. Formele onafhankelijkheid, zoals deze volgt uit de definitie van het 

begrip ‘onafhankelijke bestuurder’, is geen voldoende voorwaarde om de werkelijke 

onafhankelijkheid te garanderen, getuige daarvan zijn aldus DE SAEDELEIR en BAELDEN de 

bedrijfsschandalen bij Enron, Worldcom en andere6. Ook inhoudelijke onafhankelijkheid dient 

te worden gegarandeerd. Samenvattend kan men stellen dat de inhoudelijke onafhankelijkheid 

vier elementen omvat, namelijk motivatie, beschikbaarheid, bekwaamheid en een kritische 

ingesteldheid7. Overeenkomstig aanbeveling 5.6 van de Code Buysse moeten externe 

bestuurders, zoals alle bestuurders, een objectieve kijk hebben op de onderneming. Dit 

veronderstelt echter, aldus deze aanbeveling, dat de onderneming hen de nodige opleiding, 

informatie en middelen ter beschikking stelt om hun opdracht naar behoren te vervullen. 

Overeenkomstig principes 3.1 en 3.2 van de Code 2009 is het noodzakelijk dat alle 

bestuurders ervoor zorgen dat zij gedetailleerde en accurate informatie ontvangen, die zij 

grondig bestuderen teneinde een goed zicht te krijgen en te bewaren in de voornaamste 

aspecten van de ondernemingsactiviteit en dat zij beslissen op basis van een onafhankelijk 

oordeel. 

 

 
5 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG; 
6 DE SAEDELEIR, K. en BAELDEN, T., o.c., p. 72; 
7 Code Buysse, aanbevelingen 5.6, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.6; zie ook Code 2009, principes 3.1 en 3.2; 
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DE SAEDELEIR en BAELDEN zijn van oordeel dat, opdat de bijdrage van de onafhankelijke 

bestuurder tot het verbeteren van het beheer van de vennootschap daadwerkelijk efficiënt zou 

zijn, een aantal essentiële voorwaarden moeten vervuld zijn, i.e. 1) een onafhankelijke manier 

van denken (“esprit indépendant”), 2) het vermogen om een eigen mening te vormen en deze 

rechtlijnig en efficiënt mee te delen, en 3) een stimulerende omgeving.8  De vereiste van ‘esprit 

indépendant‘ heeft betrekking op de reeds genoemde inhoudelijke onafhankelijkheid en 

impliceert volgens deze auteurs het beschikken over het juiste karakter, de ruggengraat en de 

kritische ingesteldheid die ervoor zorgen dat de onafhankelijke bestuurders zich onafhankelijk 

opstellen en de juiste vragen stellen. De tweede vereiste met betrekking tot het vermogen zich 

een eigen mening te vormen en deze op duidelijke en toereikende wijze te communiceren 

heeft volgens de auteurs niet alleen te maken met de ervaring en kritische ingesteldheid van 

de bestuurder maar ook met zijn sociale en diplomatieke vaardigheden. Deze vereiste vormt 

derhalve een aspect van de voormelde ‘bekwaamheid’ waarover de onafhankelijke bestuurder 

moet beschikken. De derde vereiste met betrekking tot het voorhanden zijn van een 

stimulerende omgeving is volgens DE SAEDELEIR en BAELDEN in eerste instantie een 

verantwoordelijkheid van de voorzitter van de raad van bestuur die moet waken “à ce que la 

culture au sein du conseil d’administration ne soit pas une entrave mais au contraire un 

stimulant pour une prise de décision indépendante sur base d’une interaction bien réelle entre 

les administrateurs”. Volgens dezelfde auteurs, « l’administrateur indépendant doit lui aussi 

insister sur ce point ». 

 

8. Motivatie. Een onafhankelijke bestuurder dient de motivatie te hebben zijn mandaat ter 

harte te nemen. Het mandaat dient hem inhoudelijk te interesseren. Alleen dan zal hij zijn 

kennis en tijd ter beschikking stellen. Zonder de nodige interesse zal hij niet de gewenste 

inspanningen leveren, zelfs al heeft hij de vereiste beschikbaarheid en bekwaamheid, om in 

te gaan tegen eventuele pogingen van de directie of (de) aandeelhouders om de 

besluitvorming in de beheerder te domineren en om ervoor te zorgen dat de besluitvorming 

het vennootschapsbelang en het algemeen belang dient. 

 

9. Beschikbaarheid. Een onafhankelijke bestuurder dient niet alleen de motivatie te 

hebben, hij dient ook voldoende beschikbaar te zijn. Hij kan immers slechts behoorlijk zijn rol 

van toezichthouder op de bestuurders die rechtstreeks de aandeelhouders vertegenwoordigen 

alsook het directiecomité, vervullen wanneer hij voldoende tijd kan investeren om de werking 

van de beheerder te leren kennen en te controleren. Hierbij dient te worden aangestipt dat de 

 
8 DE SAEDELEIR, K. en BAELDEN, T., o.c., p. 68, 71-75; 
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gaswet een belangrijke taak legt op de schouders van de onafhankelijke bestuurders: zij zijn 

niet alleen lid van de raad van bestuur van de beheerder, maar vormen eveneens de 

meerderheid van het corporate governance comité en de minderheid in het auditcomité en 

vergoedingscomité; bovendien kent de gaswet belangrijke bevoegdheden toe aan elk van die 

drie comités. 

 

10. Bekwaamheid. Verder dient een onafhankelijke bestuurder over de nodige 

bekwaamheid te beschikken. Een onafhankelijke bestuurder kan slechts een waarborg zijn 

voor onafhankelijkheid indien hij met kennis van zaken kan beraadslagen en beslissingen kan 

nemen. Iemand zonder opleiding en/of ervaring, kan misschien wel formeel onafhankelijk, 

gemotiveerd en beschikbaar zijn, maar zal geen of nauwelijks gewicht in de schaal kunnen 

leggen. Bovendien, opdat de bekwaamheid van een onafhankelijke bestuurder daadwerkelijk 

zou renderen voor de onderneming, is het nodig dat hij in staat is om zich een objectieve 

mening te vormen en om deze op een gepaste en doeltreffende wijze over te brengen naar 

zijn collega-bestuurders. 

 

De bekwaamheid die aldus in hoofde van een onafhankelijke bestuurder nodig is, kan in 

principe van diverse aard zijn, zoals een goede algemene kennis van het financieel beheer 

van een onderneming, maar ook een goede meer specialistische kennis van de markt waarin 

de betrokken onderneming actief is, waaronder in casu het beheer van het vervoersnet en de 

effecten hiervan op de werking van de gasmarkt. Dat ook de wetgever belang hecht aan deze 

bekwaamheid is gebleken naar aanleiding van de wijzigingen die door de wetten van 1 juni 

2005 en 10 september 20099 aan de gaswet werden aangebracht. In het nieuwe artikel 8/3, 

§1, van de gaswet werd immers de volgende bepaling toegevoegd: “Deze laatsten worden 

gekozen ten dele om hun kennis inzake financieel beheer en ten dele om hun nuttige 

technische kennis en in het bijzonder, om hun relevante kennis van de energiesector”. De 

wetgever is zodoende van oordeel dat een persoon slechts dan voldoende bekwaam is om te 

zetelen als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van de beheerder wanneer deze 

een (voldoende) kennis heeft inzake financieel beheer, nuttige technische kennis en/of10 

relevante kennis van de energiesector. Aangezien bekwaamheid, op grond van de literatuur 

inzake deugdelijk vennootschapsbestuur, een element is van de inhoudelijke 

onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurder, is de CREG ertoe gehouden om de 

bekwaamheid te toetsen op grond van ten minste deze drie elementen. 

 

 
9 Wet van 10 september 2009 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige producten en andere door middel van leidingen, B.S., 8 december 2009; 
10 Cf. infra; 
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11. De vraag die zich bij artikel 8/3, §1, tweede lid, van de gaswet stelt is of elke 

onafhankelijke bestuurder bekwaam dient te zijn tegelijk én op financieel vlak én op technisch 

vlak én op het vlak van de energiesector, dan wel of de onafhankelijke bestuurders samen de 

nodige financiële,  technische competenties alsook inzake de energiesector in huis hebben. 

De tekst van artikel 8/3, §1, tweede lid, van de gaswet laat beide interpretaties toe. De 

betrokken zin van dit artikel handelt immers niet over de onafhankelijke bestuurder in het 

enkelvoud, maar wel in het meervoud waardoor het onduidelijk is of het begrip “ten dele” slaat 

op de onafhankelijke bestuurders samengenomen, dan wel op elke individuele onafhankelijke 

bestuurder.  

 

Er bestaat daaromtrent geen jurisprudentie. De keuze tussen de twee interpretaties komt 

derhalve in eerste instantie – in afwachting van jurisprudentie daaromtrent- toe aan de CREG.  

 

Vooreerst valt op dat, in tegenstelling tot de tekst van artikel 8/3, §1, van de gaswet, waarin 

sprake is van:  

 “en partie pour….. et en partie pour….et, particulièrement ….” (Franse versie) / “ten 
dele…., ten dele…. en vooral…” (Nederlandse versie), 11 

 

in de memorie van toelichting bij de voornoemde wet van 10 september 2009 sprake is van:  

 
“pour partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière, technique ou 
de leur connaissance dans le secteur de l’énergie” (Franse versie) en van, 
 
“deels om hun kennis inzake financieel beheer en deels om hun kennis inzake 
relevante financiële of technische zaken of kennis van de energiesector” (Nederlandse 
versie)12 

 

De memorie van toelichting bij de wet van 10 september 2009 pleit ten gunste van de tweede 

interpretatie, nl. dat de groep van onafhankelijke bestuurders drie categorieën van 

onafhankelijke bestuurders moet bevatten die respectievelijk aan de onderscheiden 

kenniscriteria voldoen.  

 

De interpretatie volgens dewelke een onafhankelijke bestuurder bij de beheerder zowel over 

financiële en technische kennis, als over kennis inzake de energiesector zou moeten 

beschikken, zou er in de praktijk toe leiden dat nagenoeg alleen personen die een 

leidinggevende functie hebben bij een grootverbruiker van aardgas, in aanmerking komen om 

tot onafhankelijke bestuurder bij de beheerder te worden benoemd. Deze personen hebben 

immers niet alleen een financiële kennis nodig, maar ook een technische kennis wat betreft 

 
11 Eigen onderlijning; 
12 Parl.St., Kamer, 2008-2009, nr. 2022/001, p. 5 – eigen onderlijning; 
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het gebruik van het vervoersnet indien zij hun onderneming behoorlijk willen leiden; het grote 

belang van de kost verbonden aan een grootverbruik van aardgas en het feit dat zij meestal 

rechtstreeks verbonden zijn met het vervoersnet verplichten hen immers een voldoende 

technische kennis van de wetmatigheden van aardgas te verwerven. De andere personen die 

de drie soorten kennis in zich verenigen, zijn actief bij één of andere onderneming actief op 

het vlak van productie, de levering of de distributie van aardgas; zij komen echter niet in 

aanmerking om tot onafhankelijke bestuurder bij de beheerder benoemd te worden omdat 

zulks in strijd is met artikel 1, 45°, van de gaswet. Het is echter zeer de vraag of de wetgever 

gewild heeft dat de groep van onafhankelijke bestuurders exclusief samengesteld zou zijn uit 

leidinggevende personen van de grootverbruikers. Dergelijke samenstelling garandeert 

weliswaar de onafhankelijkheid ten aanzien van elke onderneming actief in de aardgassector. 

Zij getuigt echter van een al te eenzijdige onafhankelijkheid die de nood aan een niet-

discriminatoire toegang tot het vervoersnet op de helling kan zetten ten nadele van de andere 

netgebruikers – rechtstreekse (producenten, leveranciers en distributienetbeheerders) en 

onrechtstreekse (distributienetgebruikers) – dan de grootverbruikers. Om deze al te eenzijdige 

samenstelling van de groep van de onafhankelijke bestuurders te voorkomen, is de andere 

interpretatie wenselijk, namelijk dat de groep van de onafhankelijke bestuurders zo moet zijn 

samengesteld dat zij samen over ten dele kennis inzake financieel beheer, ten dele nuttige 

technische kennis en in het bijzonder, relevante kennis van de energiesector beschikken. 

 

Bij het beoordelen van de onafhankelijkheid van iemand die tot onafhankelijke bestuurder bij 

de beheerder benoemd is, onderzoekt de CREG daarom steeds of deze persoon over een 

(voldoende) financiële kennis en/of relevante technische kennis en/of kennis inzake de 

energiesector beschikt. De afwezigheid van elk van de drie soorten kennis in hoofde van de 

individuele onafhankelijke bestuurder zal onvermijdelijk leiden tot een ongunstig advies over 

de onafhankelijkheid van de betrokken onafhankelijke bestuurder.  Het ontbreken van één of 

twee van de drie soorten kennis zal evenwel een gunstig advies niet in de weg staan. 

 

12. Het onderhavige advies spreekt zich enkel uit over de onafhankelijkheid van de 

onafhankelijke bestuurder. Daarbij is de toetsing van de elementen die samen de inhoudelijke 

onafhankelijkheid uitmaken, marginaal van aard. Het beoordelen van de eventuele financiële, 

technische kennis en/of kennis inzake de energiesector van de onafhankelijke bestuurder is 

één van deze elementen. 

 

Het dient te worden benadrukt dat het onderhavige advies over de onafhankelijkheid van een 

individuele onafhankelijke bestuurder geen uitspraak doet over de naleving van artikel 8/3, §1, 

tweede lid, van de gaswet. Het feit dat een voldoende aantal onafhankelijke bestuurders een 
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gunstig advies over hun onafhankelijkheid van de CREG ontvangen heeft, betekent immers 

niet automatisch dat de groep van de onafhankelijke bestuurders in zijn geheel zal zijn 

samengesteld overeenkomstig artikel 8/3, §1, tweede lid, van de gaswet. Zo is het bijvoorbeeld 

mogelijk dat alle onafhankelijke bestuurders enkel een relevante kennis in technische zaken 

hebben, maar kennelijk geen financiële kennis of kennis van de energiesector hebben; in dit 

geval zullen zij wel elk individueel een gunstig advies hebben ontvangen van de CREG 

(uiteraard in de veronderstelling dat zij aan de andere criteria van het begrip ‘onafhankelijkheid’ 

beantwoorden), maar zal de groep van de onafhankelijke bestuurders niet over de nodige 

financiële kennis beschikken. Dergelijke situatie zal de gunstige adviezen uiteraard niet 

omvormen tot ongunstige adviezen. Zij zal wel aanleiding geven tot het uitoefenen van het 

toezicht op (de algemene vergadering van) de beheerder door de CREG wegens niet-naleving 

van artikel 8/3, §1, tweede lid, van de gaswet. Een voldoende aantal gunstige adviezen over 

de onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders is dus geen vrijgeleide ten aanzien 

van de naleving van artikel 8/3, §1, tweede lid, van de gaswet. 

 

13. Kritische ingesteldheid. Tot slot dient een onafhankelijke bestuurder van een voldoende 

kritische ingesteldheid te getuigen. Hij dient er dan ook voor te zorgen dat hij gedetailleerde 

en accurate informatie ontvangt en deze grondig bestudeert.  

 

Deze vereiste kadert uiteraard eveneens binnen de vereiste van een voldoende 

beschikbaarheid aangezien het aan de dag leggen van deze kritische ingesteldheid, zeker bij 

een eerste mandaat als onafhankelijke bestuurder, de nodige tijd dreigt in beslag te nemen. 

Een voldoende graad aan kritische ingesteldheid veronderstelt uiteraard ook een voldoende 

kennis van de technische aspecten van het functioneren van de aardgasmarkt en van het 

beheer van het vervoersnet.  

 

De vereiste van kritische ingesteldheid in hoofde van de onafhankelijke bestuurders bij de 

beheerder kan  echter moeilijk op voorhand getoetst worden. Het is immers moeilijk op 

voorhand vast te stellen of iemand, nadat hij tot onafhankelijk bestuurder is benoemd, effectief 

de informatie die hij spontaan ontvangt aan een voldoende kritisch onderzoek onderwerpt en 

zijn informatiebronnen voldoende diversifieert. Bij een eerste benoeming van een 

onafhankelijk bestuurder is dit element dus moeilijk te toetsen. Het lijkt echter redelijk om aan 

te nemen dat iemand die aan de drie andere elementen van de inhoudelijke onafhankelijkheid 

voldoet, een voldoende kritische attitude zal aannemen. Door aan de drie andere elementen 

te voldoen, zal hij immers voldoende gemotiveerd en bekwaam zijn om de nodige tijd te 

besteden aan een kritisch onderzoek van de ontvangen informatie en aan het raadplegen van 

diverse informatiebronnen. Het spreekt echter voor zich dat ten aanzien van een 
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onafhankelijke bestuurder die zijn mandaat wenst te hernieuwen, wel zal worden nagegaan of 

hij in zijn voorbije mandaat blijk heeft gegeven van een voldoende kritische ingesteldheid. 

 

14. Het is duidelijk dat het doel van de onafhankelijkheid niet wordt bereikt wanneer enkel 

de formele onafhankelijkheid van de bestuurders in aanmerking wordt genomen. Deze positie 

van onafhankelijkheid garandeert niet dat de bestuurders in kwestie zich in de praktijk ook 

onafhankelijk zullen gedragen. Een kandidaat die formeel onafhankelijk is, maar niet 

gemotiveerd, beschikbaar, bekwaam of kritisch ingesteld is, zal zijn taak van onafhankelijk 

bestuurder niet naar behoren vervullen en zal aldus niet bijdragen tot het realiseren van het 

vennootschapsbelang en het algemeen belang, welke beide in het geval van de beheerder 

dienen nagestreefd te worden. De vereisten inzake onafhankelijkheid zouden aldus 

gemakkelijk kunnen ontweken worden en een lege doos worden indien de onafhankelijkheid 

alleen als formele onafhankelijkheid zou begrepen worden. 

 

De voorwaarden van motivatie, beschikbaarheid, bekwaamheid en kritische ingesteldheid zijn 

voorwaarden waaraan elke bestuurder en niet alleen onafhankelijke bestuurders dienen te 

beantwoorden om deugdelijk vennootschapsbestuur te hebben. Aangezien artikel 8/3, §1, 

derde lid, van de gaswet de bevoegdheid van de CREG beperkt tot een onderzoek van de 

onafhankelijkheid, betekent dit dat de CREG deze vier voorwaarden slechts marginaal mag 

toetsen. Alleen wanneer flagrant aan een of meerdere van deze vier voorwaarden niet voldaan 

is, mag en moet zelfs de CREG zijn gunstig advies weigeren wegens gebrek aan 

onafhankelijkheid. 

 

15. Uit de voorgaande paragrafen van dit advies volgt dat de CREG de onafhankelijkheid 

van de onafhankelijke bestuurder bij de beheerder zal toetsen aan de hand van de volgende 

criteria: 

− formele onafhankelijkheid (artikel 1, 45°, van de gaswet); 

− inhoudelijke onafhankelijkheid: 

 motivatie; 

 beschikbaarheid; 

 bekwaamheid; 

 kritische ingesteldheid. 

 

De CREG zal een ongunstig advies uitbrengen over elke onafhankelijke bestuurder die aan 

een of meerdere van deze criteria niet voldoet. De CREG onderstreept dat ze de elementen 

die samen het criterium van de inhoudelijke onafhankelijkheid bepalen, slechts marginaal zal 

toetsen. Ze zal alleen de gevallen waarin flagrant aan een of meerdere van deze elementen 
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niet voldaan is, in aanmerking nemen als grondslag voor een ongunstig advies. Een 

samenloop van meerdere elementen waaraan kennelijk niet voldaan is, zal uiteraard zwaarder 

doorwegen bij de beoordeling dan wanneer slechts één element kennelijk onvoldoende 

aanwezig is. 

 

16. Uiteraard is het advies van de CREG gebaseerd op feiten en elementen waarvan de 

CREG kennis heeft op het moment van het uitbrengen van onderhavig advies. Dit betekent 

dat indien de situatie van één van de onafhankelijke bestuurders zou wijzigen, en wel op een 

wijze dat daardoor de onafhankelijkheid van deze bestuurder(s) in het gedrang komt, de CREG 

zich het recht voorbehoudt om op grond van deze nieuwe elementen alle acties te ondernemen 

die zij nodig of nuttig acht. 
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ONDERZOEK VAN DE ONAFHANKELIJKHEID 

 

Formele onafhankelijkheid 

 

I. Artikel 526ter, 6°, W.Venn. 

 

17. In de bijlage bij de verklaring inzake onafhankelijkheid van 13 februari 2013 stelt 

Stephan Kamphues dat hij één van de vier Managing Directors is van Open Grid Europe GmbH 

(“OGE”) en woordvoerder van de OGE management board13. 

 

Hij verklaart in het kader van artikel 526ter, 6°, W.Venn. dat er een aantal zakelijke relaties 

bestaan tussen OGE en Fluxys-entiteiten, maar dat geen evaluatie werd gemaakt m.b.t. de 

vraag of deze zakelijke relaties als significant te beschouwen zijn aangezien onduidelijk is wat 

precies wordt bedoeld met deze term in de vragenlijst inzake onafhankelijkheid.  

 

Stephan Kamphues verklaart meer bepaald dat er zakelijke relaties bestaan tussen OGE en 

Fluxys-entiteiten in het kader van 1) een gezamenlijke studie-overeenkomst (“Joint Study 

Agreement”) en het bundling project “Eynatten”, 2) PRISMA/Trac-x, 3) Gas Infrastructure 

Europe (GIE), 4) ENTSOG, 5) TENP Pipeline System en 6) NetConnect Germany. 

 

18. Met toepassing van artikel 526ter, 6°, W. Venn. mag een onafhankelijke bestuurder 

geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de 

vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in 

artikel 11, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of 

lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 

1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een 

dergelijke relatie onderhoudt. 

 

Het Wetboek van vennootschappen definieert niet wat onder “significante zakelijke relatie” in 

artikel 526ter, 6°, W. Venn. moet worden begrepen.  

 

De criteria vervat in artikel 526ter W. Venn. zijn geïnspireerd op de bepalingen van de 

Aanbeveling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 15 februari 2005 

betreffende de taak van niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders of commissarissen 

 
13 Deze verklaring werd door Stephan Kamphues up-to-date verklaard in zijn brief van 17 juni 2013, 
ontvangen op 19 juni 2013; 
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van beursgenoteerde ondernemingen en betreffende de comités van de raad van bestuur of 

van de raad van commissarissen.14  

 

In de Memorie van toelichting bij de wet van 17 december 2008 (die o.m. een artikel 526ter 

invoegt in het Wetboek van vennootschappen) wordt met betrekking tot artikel 526ter, 6°, W. 

Venn. het volgende gesteld: 

“Hier wordt met name de situatie geviseerd waarbij een belangrijke klant of een 
belangrijke leverancier (van goederen of van diensten) van de vennootschap, of een 
andere organisatie of persoon significante voordelen of aanzienlijke bijdragen heeft 
ontvangen van de vennootschap of de groep waartoe zij behoort.”15 

 

F. MAGNUS vermeldt hierover het volgende :  

« Plusieurs auteurs soulignent, par ailleurs, que le caractère significatif des relations 
d’affaires semble devoir être apprécié tant dans le chef de la société concernée que de 
l’administrateur. (*4) Il nous paraît, à cet égard, que l’importance des relations d’affaires 
doit en tout état de cause être analysée sur la base de la situation de l’administrateur 
(ou du tiers qui permet à l’administrateur d’être impliqué indirectement compte tenu de 
sa qualité d’associé, d’actionnaire, de membre de l’organe de gestion ou de membre 
du personnel de direction). Ainsi, même si le fournisseur est de faible importance aux 
yeux de la société, l’indépendance de l’administrateur devrait pouvoir être mise en 
cause si ce fournisseur est dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de 
cette société. »16 

 

Het past derhalve na te gaan of OGE een klant, leverancier of andere organisatie is die 

significante voordelen of aanzienlijke bijdragen heeft ontvangen of ontvangt van een met 

Fluxys LNG verbonden vennootschap of zich ten aanzien van een onderneming van de Fluxys-

groep in een situatie van economische afhankelijkheid bevindt, waardoor Stephan Kamphues 

zijn taak als onafhankelijke bestuurder van Fluxys LNG niet in de vereiste onafhankelijkheid 

zou kunnen uitvoeren. 

 

19. Hierna wordt stil gestaan bij de door Stephan Kamphues vermelde zakelijke relaties 

tussen OGE en Fluxys-entiteiten. 

 

 

• PRISMA/Track-X – ENTSOG – GIE - NetConnect 

 

20. PRISMA European Capacity Platform GmbH (“PRISMA”) beheert een gezamenlijk 

Europees elektronisch platform voor capaciteit. PRISMA telt inmiddels 20 aandeelhouders 

 
14 Parl.St., Kamer, 2008-2009, 52, nr. 1471/001, p. 11; 
15 Parl.St., Kamer, 2008-2009, 52, nr. 1471/001, p. 22; 
16 Magnus, F., Art. 526ter C.Soc, in X., Commentaire systématique du 'nouveau' Code des sociétés, 
Livre VIII. La société anonyme, Titre IV, Kluwer, p. 16; 
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(TSO’s), waarin zowel OGE als Fluxys TENP GmbH en Fluxys Belgium NV een deelneming 

hebben17. PRISMA heeft als doel te zorgen voor een pro-actieve implementatie van 

ENTSOG’s netwerkcode over capaciteitstoewijzingsmechanismen. Het PRISMA-platform is 

gebaseerd op de ervaring van drie bestaande platformen in Europa: Capsquare, Link4Hubs 

en het voormalige TRAC-X primary platform. 

 

ENTSOG is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in uitvoering van Europese 

wetgeving, om de plicht tot grensoverschrijdende samenwerking in hoofde van TSO’s te 

vervullen zoals gedefinieerd in de Verordening (EG) Nr. 715/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot 

aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (hierna: de 

Verordening (EG) Nr. 715/2009). ENTSOG werkt nauw samen met de Europese Commissie, 

ACER en andere stakeholders om haar doel te bereiken.  Zowel OGE als Fluxys Belgium NV 

zijn leden van ENTSOG18.  

 

OGE, Fluxys NV en Fluxys LNG NV zijn leden van Gas Infrastructure Europe (GIE). GIE is 

een belangenvereniging van de netwerkindustrie in de aardgassector, zoals 

transmissiesysteembeheerders, opslagsysteembeheerders en beheerders van LNG 

terminals. GIE verwoordt de inzichten van haar leden ten aanzien van Europese instellingen, 

regulatoren en andere stakeholders. Volgens informatie op de website van GIE is het haar 

missie om actief bij te dragen aan de oprichting van een eengemaakte, duurzame en 

concurrentiële gasmarkt in Europa ondersteund door een stabiel en voorzienbaar regulatoir 

kader en een gedegen investeringsklimaat19. 

 

OGE en Fluxys TENP GmbH hebben verder een deelneming in Netconnect Germany GmbH 

& Co.KG (“NCG KG”), dat eveneens een samenwerkingsvehikel is voor TSO’s, ten belope van 

respectievelijk 35% en 10% en in NetConnect Germany Management GmbH (in dezelfde 

verhouding). De voornaamste activiteiten van NCG KG bestaan aldus Stephan Kamphues uit 

balancing group management, het beheer van een virtueel trading punt voor 

transmissiesysteembeheerders in de gasmarkt en het beheren van de energiebalans. 

 

Het enkele feit van een gezamenlijk lidmaatschap van of medeaandeelhouderschap tussen 

OGE en één of meer ondernemingen van de Fluxys-groep in deze entiteiten lijkt niet 

 
17 https://corporate.prisma-capacity.eu/web/company/shareholders/; 
http://www.fluxys.com/group/en/AboutFluxys/Structure/Structure01; 
18 http://www.entsog.eu/members; 
19 http://www.gie.eu.com; 

https://corporate.prisma-capacity.eu/web/company/shareholders/
http://www.fluxys.com/group/en/AboutFluxys/Structure/Structure01
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beschouwd te kunnen worden als een significante zakelijke relatie als bedoeld in artikel 526ter, 

6°, W.Venn. Uit geen enkel element van het dossier blijkt dat dit gezamenlijk lidmaatschap of 

medeaandeelhouderschap een economische afhankelijkheid doet ontstaan tussen de 

betrokken bedrijven. Deze relaties brengen de onafhankelijkheid van Stephan Kamphues 

derhalve niet in het gedrang. 

 

 

• Joint Study Agreement en bundling project “Eynatten” 

 

21. Stephan Kamphues verklaart dat OGE en Fluxys NV (een met Fluxys LNG verbonden 

vennootschap), met het oog op de verwachte consolidatie van de Europese markt en met het 

oog op het voldoen aan de noodzaak voor nauwere samenwerking ingevolge bestaande 

wettelijke vereisten (zoals bestaande Europese richtlijnen), in 2010 een “Joint Study 

Agreement” (gezamenlijke studie-overeenkomst) hebben gesloten. Deze gezamenlijke studie-

overeenkomst strekt ertoe, aldus Stephan Kamphues, het potentieel aan lange-termijn-

strategische-samenwerking te analyseren, met inbegrip van mogelijke operationele 

synergieën, de ontwikkeling van nieuwe producten enz.  Stephan Kamphues voegt eraan toe 

dat Fluxys Belgium NV en OGE een gebundeld day ahead product hebben ontwikkeld, dat 

gedeeltelijk is gebaseerd op additionele korte termijn capaciteit en aangeboden wordt op het 

Fluxys’ platform “capsquare” (bundling project “Eynatten”). In de tweede helft van 2012 zijn 

discussies gestart tussen de voornoemde bedrijven met het oog op het verder optimaliseren 

van de aansluiting van de twee naburige netwerken en marktzones zoals het bundelen van 

capaciteiten op PRISMA en de ontwikkeling van nieuwe producten. 

 

Op basis van de geleverde informatie (de CREG beschikt niet over een exemplaar van de 

studie-overeenkomst) lijkt het louter analyseren van een mogelijke samenwerking tussen OGE 

en Fluxys NV op zich onvoldoende om te besluiten tot het bestaan van een “significante” 

zakelijke relatie als bedoeld in artikel 526ter, 6°, W.Venn. Zo houdt het aanbod van een 

gebundeld product op Eynatten, initiatief dat klaarblijkelijk voortkomt uit de gezamenlijke 

studie-overeenkomst tussen partijen, geen situatie in waarbij de ene TSO economisch 

afhankelijk is van de andere TSO.  De in 2012 opgestarte discussie met het oog op het 

bundelen van capaciteiten op PRISMA en de ontwikkeling van nieuwe producten (in de 

veronderstelling dat het hier om producten voor het verhandelen van transportcapaciteit gaat) 

gaat in dezelfde richting. De opbrengsten die voortkomen uit de gebundelde producten die 

geveild worden op PRISMA worden immers tussen de naburige TSO’s verdeeld op basis van 

tarieven goedgekeurd door de respectieve regulatoren. Over de verdeling van de veilingpremie 

(die volgens de informatie waarover de CREG vandaag beschikt op de interconnectiepunten 
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met België vrij onbelangrijk zal zijn) kunnen de TSO’s afspraken maken, maar als er geen 

afspraak is, wordt de veilingpremie verdeeld tussen de TSO’s volgens een verhouding 50/50.20 

De CREG heeft van Fluxys Belgium NV vernomen dat deze laatste met OGE reeds een 50/50 

verdeling is overeengekomen. 

 

Echter, de analyse van mogelijke strategische samenwerking waarvan Stephan Kamphues 

gewag maakt in zijn verklaring kan veel verder strekken dan het aanbod van gebundelde 

producten. De gezamenlijke studie-overeenkomst geeft in elk geval blijk van de wil van partijen 

om verder zakelijke relaties met elkaar te exploreren of aan te knopen en is derhalve reden tot 

bezorgdheid of minstens alertheid.  

 

Het spreekt voor zich dat noch Fluxys (indien zij Stephan Kamphues als onafhankelijke 

bestuurder wil behouden in de raad van bestuur van Fluxys LNG), noch Stephan Kamphues - 

rechtstreeks of als managing director van OGE (indien hij de functie van onafhankelijke 

bestuurder in de raad van bestuur van Fluxys LNG wenst te behouden) - , in het kader van 

deze gezamenlijke studie-overeenkomst (of daarbuiten), significante zakelijke relaties als 

bedoeld in artikel 526ter, 6°, W.Venn. met elkaar mogen aanknopen. 

 

Indien in het kader van deze gezamenlijke studie-overeenkomst (of daarbuiten) alsnog nieuwe 

zakelijke relaties worden aangeknoopt tussen Stephan Kamphues en/of OGE enerzijds en een 

met Fluxys LNG verbonden vennootschap of persoon anderzijds, dienen deze meteen aan de 

CREG te worden meegedeeld, zodat zij kan nagaan of Stephan Kamphues kan blijven 

functioneren als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Fluxys LNG en 

desgevallend de nodige stappen kan ondernemen. Dit neemt niet weg dat de 

verantwoordelijkheid dienaangaande in eerste instantie blijft liggen bij Fluxys LNG en Stephan 

Kamphues zelf. 

 

 

• TENP pijpleiding 

 

22. Uit het dossier blijkt dat OGE en Fluxys TENP GmbH beiden aandeelhouders zijn in 

TENP KG ten belope van respectievelijk 51% en 49% en binnen TENP GmbH ten belope van 

elk 50%. 

 
20 Zie de netwerkcode over capaciteitsallocatiemechanismen, vast te stellen volgens 
comitologieprocedure: 
http://www.acer.europa.eu/Gas/Framework%20guidelines_and_network%20codes/Pages/Gas-
Capycity-Allocation-Mechanisms.aspx 
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Fluxys TENP GmbH is een met Fluxys LNG verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 

W.Venn. De relatie tussen beide vennootschappen blijkt uit de hiernavolgende schematische 

voorstelling. 

 
Fluxys 

↓ 89,97%  ↓ 100% 
Fluxys Belgium Fluxys Europe 
↓ 100%  ↓ 100% 
Fluxys LNG  Fluxys TENP GmbH  OGE 

↓ 49%   ↓ 51% 
Trans Europa Naturgas Pipeline Gesellschaft mbH&Co.KG  

(TENP KG) 
 
↓ 50%   ↓ 50% 

Trans Europa Naturgas Pipeline Verwaltungs-GmbH 

   (TENP GmbH) 

 

Uit de verklaringen in het dossier blijkt verder dat elk van de aandeelhouders beschikt over 

dezelfde rechten binnen TENP KG en TENP GmbH volgens een Consortium Agreement 

gesloten tussen de twee partners. 

 

Op basis van de geleverde informatie (de CREG beschikt niet over een exemplaar van de 

overeenkomst) moet worden besloten dat OGE en Fluxys TENP GmbH een gezamenlijke 

controle uitoefenen op TENP KG en TENP GmbH, zodat zij verbonden vennootschappen 

vormen in de zin van artikel 11 W.Venn. 

 

In het dossier is tenslotte sprake van het bestaan van een O&M overeenkomst gesloten tussen 

OGE en TENP KG volgens dewelke OGE verantwoordelijk is voor het onderhoud van de 

TENP-pijpleiding (eigendom van TENP KG) en waarvoor OGE een jaarlijkse vergoeding zou 

bekomen [VERTROUWELIJK] miljoen euro. Ook van deze overeenkomst beschikt de CREG 

niet over een exemplaar. 

 

Aangezien OGE klaarblijkelijk als leverancier van diensten ten aanzien van een met Fluxys 

LNG verbonden vennootschap (te weten TENP KG) optreedt, is er reden tot bezorgdheid. De 

vraag rijst of hier sprake is van significante/aanzienlijke vergoedingen aan OGE.  

 

Rekening houdend met de rechtsleer21, is de CREG van mening dat het significante karakter 

van een zakelijke relatie in ieder geval moet worden geëvalueerd in hoofde van de bestuurder 

 
21 Magnus, F., o.c., p.16, §36; 
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(of, zoals hier het geval is, van de derde waardoor de bestuurder onrechtstreeks betrokken is 

gelet op zijn hoedanigheid). De CREG is derhalve van mening dat het bedrag van de 

vergoeding ontvangen door OGE moet worden geanalyseerd in het licht van de eigen 

financiële situatie van OGE. 

 

Uit de financiële informatie22 met betrekking tot OGE voor het jaar 2012 blijkt dat OGE een 

jaaromzet realiseerde van ruim 1 miljard euro (1.044.012.253 euro om precies te zijn) en een 

resultaat voor belastingen realiseerde van ruim 339 miljoen euro. Het resultaat na belastingen 

voor 2012 bedraagt ruim 292 miljoen euro. 

 

Naar de mening van de CREG is een jaarlijkse vergoeding van [VERTROUWELIJK] miljoen 

euro (in de veronderstelling dat de geleverde gegevens correct zijn) niet significant of 

belangrijk te noemen ten aanzien van de financiële situatie van OGE. Deze vergoeding 

representeert nauwelijks [VERTROUWELIJK] van de omzet en minder dan 

[VERTROUWELIJK] van de winst voor belastingen van OGE.   

 

Bijgevolg moet worden besloten, op basis van de geleverde informatie, dat de zakelijke relatie 

tussen OGE en Fluxys TENP GmbH op heden niet als significant kan worden beschouwd in 

de zin van artikel 526ter, 6°, W.Venn. 

 

 

II. Artikel 526ter, 8°, W.Venn. 

 

23. In het kader van artikel 526ter, 8°, W.Venn. verklaart Stephan Kamphues lid te zijn van 

de raad van bestuur van GIE en voorzitter te zijn van GTE (Gas Transmission Europe), een 

subdivisie van GIE.  

 

Hij verklaart dat Walter Peeraer, enig uitvoerend manager van Fluxys LNG, eveneens lid is 

van de raad van bestuur van GIE en van het Executive Committee van GTE. Sinds de 

verklaring van Stephan Kamphues blijkt dit echter niet langer het geval te zijn. Namens Fluxys 

is Pascal De Buck op heden lid van de raad van bestuur van GIE. Walter Peeraer blijkt evenmin 

nog lid te zijn van het GTE Executive Committee23.  

 

 
22http://www.open-grid-europe.com/cps/rde/xbcr/SID-260FA1EA-34150A0A/open-grid-europe-
internet/Jahresabschluss_2012_OGE.pdf; 
23 http://www.gie.eu.com/aboutus/downloads/2013/GIE_structure_May2013.pdf; 
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Binnen GIE en GTS hebben Stephan Kamphues en Walter Peeraer derhalve niet langer 

banden. 

 

Stephan Kamphues verklaart verder dat hij lid is van de raad van bestuur van ENTSOG en 

voorzitter van ENTSOG. Walter Peeraer is eveneens lid van de raad van bestuur van 

ENTSOG. 

 

Tot slot verklaart Stephan Kamphues dat hij voorzitter is van de supervisory board van TENP 

KG en dat Walter Peeraer managing director is van Fluxys TENP GmbH en vice-voorzitter van 

de supervisory board van TENP KG. 

 

24. Met toepassing van artikel 526ter, 8°, W.Venn. mag een onafhankelijke bestuurder 

geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een 

uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid 

van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere 

belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van 

functies bij andere vennootschappen of organen. 

 

Het eerste deel van artikel 526ter, 8°, W.Venn. is duidelijk. Walter Peeraer, als enig uitvoerend 

bestuurder van Fluxys LNG, en Stephan Kamphues, als onafhankelijke bestuurder van Fluxys 

LNG, mogen zich in een andere vennootschap niet in de omgekeerde situatie bevinden. Met 

andere woorden, de onafhankelijkheid van Stephan Kamphues komt in het gedrang wanneer 

hij een uitvoerend mandaat zou bekleden in een andere vennootschap waarin Walter Peeraer 

een niet-uitvoerend mandaat bekleedt. Wat het tweede deel van artikel 526ter, 8°, W.Venn. 

betreft, wordt opgemerkt dat het Wetboek van vennootschappen niet definieert wat onder 

“andere belangrijke banden” moet worden begrepen. 

 

Met betrekking tot de woorden “geen andere belangrijke banden” in artikel 526ter, 8°, wordt in 

de Memorie van toelichting bij de wet van 17 december 2008 (die o.m. een artikel 526ter 

invoegt in het Wetboek van vennootschappen) het volgende gepreciseerd:  

“Hier wordt bijvoorbeeld ook het geval geviseerd waarin een bestuurder van een 
bepaalde vennootschap in het kader van een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is bij 
een andere vennootschap en in die hoedanigheid onder het gezag valt van een andere 
bestuurder van de eerste vennootschap”.24 

 
F. MAGNUS voegt daaraan toe : 
 

 
24 Parl. St., Kamer, 2008-2009, 52, nr. 1471/001, p. 22-23; 
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« Ce critère vise donc le cas où l’administrateur indépendant se retrouve confronté, 
dans ses fonctions au sein de diverses sociétés, à des rapports d’«autorité» 
contradictoires vis-à-vis d’un administrateur exécutif de la société concernée. »25 

 

Het past derhalve na te gaan of Stephan Kamphues en Walter Peeraer, behalve het specifieke 

geval bedoeld in het eerste deel van artikel 526ter, 8°, W.Venn., zich in een andere 

vennootschap of orgaan in een relatie van ondergeschiktheid of een gezagsrelatie bevinden. 

  

25. Hiervoor (§23) werd reeds uiteengezet dat Walter Peeraer en Stephan Kamphues niet 

langer banden blijken te hebben binnen GIE en GTE. Zelfs indien dit nog/opnieuw het geval 

zou zijn, stellen de vermelde banden geen problemen in het licht van artikel 526ter, 8°, 

W.Venn. omdat beiden niet-uitvoerende mandaten bekleden binnen GIE en GTE niet de vorm 

heeft van een commerciële vennootschap (cf. §26, in fine, m.b.t. ENTSOG). 

 

26. Rest nog de vraag of de banden die Stephan Kamphues en Walter Peeraer hebben 

binnen ENTSOG  en TENP KG problematisch zijn in het licht van artikel 526ter, 8°,W.Venn. 

 

Binnen TENP KG bekleden Stephan Kamphues en Walter Peeraer beiden niet-uitvoerende 

mandaten, waardoor moet worden besloten dat aan het betrokken criterium is voldaan, 

gegeven de afwezigheid van enige indicatie in verband met een relatie van ondergeschiktheid. 

 

Binnen ENTSOG oefent Stephan Kamphues de functie uit van lid van de raad van bestuur en 

van Voorzitter. Uit nazicht van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de statuten van 

ENTSOG blijkt dat: 

 

▪ ENTSOG de juridische vorm heeft aangenomen van een internationale 

vereniging zonder winstoogmerk (IVZW); 

▪ de algemene vergadering het echte bestuursorgaan is belast met de algemene 

leiding van de IVZW (in tegenstelling tot vennootschappen waar de raad van 

bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheden) ; 

▪ Stephan Kamphues daadwerkelijk voorzitter is van de vergadering en in die 

hoedanigheid de IVZW alleen kan vertegenwoordigen ten aanzien van derden 

waarbij niettemin wordt gepreciseerd dat het dagelijks bestuur van de AISBL 

uitgeoefend wordt door de Algemeen Directeur (zijnde de heer Vittorio 

Musazzi) ; 

▪ Stephan Kamphues, in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de algemene 

vergadering, eveneens lid is van de raad van bestuur van de IVZW ; 

 
25 Magnus, F., o.c., p.17; 
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▪ Stephan Kamphues dus blijkbaar daadwerkelijk een uitvoerend mandaat 

bekleedt; 

▪ Walter Peeraer lid is van de raad van bestuur van ENTSOG maar klaarblijkelijk 

een niet-uitvoerend mandaat bekleedt. 

 

A priori bevinden Stephan Kamphues en Walter Peeraer zich precies in het geval bedoeld in 

artikel 526ter, 8°, W.Venn.  

 

Artikel 526ter, 8°, W.Venn. preciseert echter expliciet dat de uitoefening van een uitvoerend 

mandaat in een andere vennootschap moet worden uitgeoefend binnen een “vennootschap”. 

Op grond van een strikte en letterlijke interpretatie is artikel 526ter, 8°, W.Venn. derhalve in 

casu niet van toepassing aangezien ENTSOG niet de vorm heeft van een commerciële 

vennootschap. 

  

27. De CREG meent ten slotte uit het dossier te mogen afleiden dat Walter Peeraer geen 

niet-uitvoerende bestuursmandaten bekleedt in OGE. Indien de geleverde informatie op dit 

punt onvolledig zou blijken te zijn en zou blijken dat zulks wel het geval is, zou de 

onafhankelijkheid van Stephan Kamphues in het gedrang komen in het licht van artikel 526ter, 

8°, W.Venn. 

 

28. Bijgevolg moet worden besloten, op grond van de informatie waarover de CREG 

beschikt, dat Stephan Kamphues op heden geen verboden banden heeft met Walter Peeraer 

in een andere vennootschap, zoals bedoeld in artikel 526ter, 8°, W.Venn. 

 

 

III. Overige aspecten van formele onafhankelijkheid 

 

29. Verder vallen uit het dossier geen elementen af te leiden die van aard zijn om de 

overige aspecten van zijn formele onafhankelijkheid in de zin van artikel 1, 45°, van de gaswet 

in het gedrang te brengen.  

 

Zo heeft Stephan Kamphues gedurende een periode van twee jaar voorafgaand aan zijn 

benoeming geen functie of activiteit, al dan niet bezoldigd, uitgeoefend ten dienste van één 

van de beheerders, een tussenpersoon, een leverancier, een producent of een dominerende 

aandeelhouder. Hij heeft evenmin een functie of activiteit uitgeoefend ten dienste van een 

distributienetbeheerder gedurende een periode van negen maanden voorafgaand aan zijn 

benoeming.  
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Stephan Kamphues heeft ten andere met betrekking tot de overige aspecten van zijn formele 

onafhankelijkheid ook verklaard dat hij aan deze criteria voldoet. 

 

 

 

IV. Besluit m.b.t. de formele onafhankelijkheid 

 

30. Er kan derhalve worden besloten dat Stephan Kamphues op heden, op basis van de 

geleverde informatie, beantwoordt aan de vereisten inzake formele onafhankelijkheid bedoeld 

in artikel 1, 45°, van de gaswet.  

 

Stephan Kamphues is wel verplicht om elke wijziging in zijn curriculum vitae of elk element dat 

zijn onafhankelijkheid in het gedrang kan brengen, in het bijzonder (zonder daartoe beperkt te 

zijn) in het kader van de gezamenlijke studie-overeenkomst met Fluxys NV en de TENP-

pijpleiding, meteen aan de CREG te melden. Indien de CREG kennis krijgt van nieuwe 

elementen die van aard zijn om de onafhankelijkheid van Stephan Kamphues in het gedrang 

te brengen, behoudt zij zich het recht voor om alle acties te ondernemen die zij nodig of nuttig 

acht. Dit neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid inzake de vraag of Stephan Kamphues 

de komende zes jaar kan blijven functioneren als onafhankelijke bestuurder in de raad van 

bestuur van Fluxys LNG in eerste instantie blijft liggen bij Fluxys LNG en Stephan Kamphues 

zelf. Het spreekt in dit kader voor zich dat de benoeming van Stephan Kamphues als 

onafhankelijk bestuurder van Fluxys LNG consequenties heeft en belangrijke beperkingen 

inhoudt voor het exploreren van mogelijke strategische samenwerking waarover OGE en 

Fluxys NV in 2010 een overeenkomst hebben gesloten. 

 

 

 

Inhoudelijke onafhankelijkheid 

 

Motivering 

 

31. In zijn brief van 17 juni 2013, ontvangen op 19 juni 2013, verklaart Stephan Kamphues 

dat zijn diepgaande kennis van de Europese gasindustrie en markten zeker zal bijdragen tot 

het bestuur van Fluxys LNG. Als vertegenwoordiger van een Duitse gasbeheerder, stelt hij 

tevens geïnteresseerd te zijn de respectieve kennis, ervaring en praktijken van de Belgische 

en Duitse gassectoren uit te wisselen.  
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Deze elementen tonen een voldoende motivatie aan van Stephan Kamphues voor het 

vervullen van het mandaat van onafhankelijke bestuurder bij de beheerder. 

 

 

 

Beschikbaarheid 

 

32. Op de vraag naar zijn beschikbaarheid voor het mandaat van onafhankelijke 

bestuurder bij Fluxys LNG antwoordt Stephan Kamphues in zijn brief van 17 juni 2013 dat hij 

als onafhankelijke bestuurder van Fluxys LNG zal deelnemen aan ongeveer zeven 

vergaderingen per jaar die verspreid zijn over vier dagen. Hij verklaart dat de tijd die hij zal 

spenderen aan de voorbereiding van en de deelname aan de vergaderingen van de organen 

van Fluxys LNG volledig verenigbaar is met zijn full time functie als Voorzitter van de 

Management Board. 

 

Uit zijn verklaring blijkt derhalve dat Stephan Kamphues bereid is voldoende tijd uit te trekken 

voor zijn mandaat van onafhankelijke bestuurder bij de beheerder. 

 

 

Bekwaamheid 

 

33. Stephan Kamphues geeft in zijn curriculum vitae niet aan welke opleiding hij heeft 

genoten. 

 

Vermoedelijk is dat een rechtenopleiding aangezien Stephan Kamphues verklaart 

verschillende functies te hebben uitgeoefend bij E.ON Ruhrgas AG, in eerste instantie als 

hoofd van de Sectie Ondernemingsrecht/Oost-Europees recht in 1992. In 1996 werd hij hoofd 

van het Legal Department bij E.ON Ruhrgas International AG (voorheen Ruhrgas Energie 

Beteiligungs-AG) alvorens lid te worden van de Management Board in mei 2004. 

Toen hij actief was bij E.ON Ruhrgas International, lag zijn belangrijkste focus naar verluidt op 

de verwerving en de ontwikkeling van aandeelhouderschap van de vennootschap in West en 

Centraal-Europa. Hij verklaart tevens dat hij gedurende deze periode meerdere mandaten 

bekleedde in supervisory en management boards. 

 

Stephan Kamphues verklaart verder dat hij sinds 1 maart 2008 voorzitter is van de 

management board van Open Grid Europe (voorheen E.ON Gastransport GmbH). Tenslotte 
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verklaart hij te zijn verkozen als eerste ENTSOG Voorzitter in december 2009 en ook voorzitter 

te zijn van GTE – Gas Transport Europe. 

 

De CREG is dan ook van oordeel dat Stephan Kamphues, op basis van zijn professionele 

ervaring, beschikt over een nuttige technische kennis alsook relevante kennis inzake de 

energiesector voor het uitoefenen van het mandaat van onafhankelijke bestuurder bij  Fluxys 

LNG.  

 

Zijn managementervaring doet tevens vermoeden dat Stephan Kamphues over een 

strategische visie beschikt en bekwaam is om zich een eigen mening te vormen en deze op 

een doeltreffende manier te communiceren aan zijn gesprekspartners. 

 

 

 
Kritische ingesteldheid 

 
34. De kritische ingesteldheid die van een bestuurder, zeker van een onafhankelijke 

bestuurder, en nog meer van een onafhankelijke bestuurder van de beheerder mag en moet 

worden verwacht, veronderstelt dat de informatiebronnen waarop deze bestuurder zich 

beroept ruimer moeten zijn dan één enkele (betrokken) partij. De onafhankelijke bestuurders 

van de beheerder dienen er immers in het bijzonder over te waken dat de beslissingen van de 

raad van bestuur van de beheerder niet als doel of als effect zouden hebben om één of 

meerdere netgebruikers te discrimineren. Aldus rijst de vraag of de onafhankelijke bestuurders 

wel beslissen op basis van een onafhankelijk oordeel en of deze bestuurders er in voldoende 

mate voor zorgen dat hij gedetailleerde en accurate informatie ontvangen. 

 

De CREG beschikt niet over concrete elementen die haar toelaten te oordelen dat Stephan 

Kamphues wel degelijk over de vereiste kritische ingesteldheid beschikt. 

 

Zoals eerder werd aangegeven (§13), is dit element bij een eerste benoeming van een 

onafhankelijk bestuurder moeilijk te toetsen. Het lijkt echter redelijk om aan te nemen dat 

iemand die aan de drie andere elementen van de inhoudelijke onafhankelijkheid voldoet, een 

voldoende kritische attitude zal aannemen. Door aan de drie andere elementen te voldoen, zal 

hij immers voldoende gemotiveerd en bekwaam zijn om de nodige tijd te besteden aan een 

kritisch onderzoek van de ontvangen informatie en aan het raadplegen van diverse 

informatiebronnen.  
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De CREG biedt Stephan Kamphues het voordeel van de twijfel, maar vraagt Stephan 

Kamphues om in de toekomst, ter gelegenheid van de contacten met de CREG, een aantal 

concrete voorbeelden te geven van discussies of beslissingen binnen de raad van bestuur of 

het (de) comité(s) waarvan hij deel uitmaakt, waarbij hij blijk gaf van de vereiste kritische 

ingesteldheid.  

 

De CREG zal in dit kader een initiatief nemen tot overleg met de onafhankelijke bestuurders 

van Fluxys LNG.   

 

Naar de toekomst toe moedigt de CREG Stephan Kamphues evenals de andere 

onafhankelijke bestuurders van de beheerder aan om voor welbepaalde en gevoelige dossiers 

de informatiebronnen waarop ze zich beroepen voldoende te diversifiëren.  
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BESLUIT 

 

35. Rekening houdend met wat hiervoor werd uiteengezet, stelt de CREG vast dat Stephan 

Kamphues voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid. Zij brengt daarom, met toepassing 

van artikel 8/3, §1, derde lid, van de gaswet, een gunstig eensluidend advies uit over de 

onafhankelijkheid van Stephan Kamphues als onafhankelijke bestuurder bij Fluxys LNG. 

 

Uiteraard is het advies van de CREG gebaseerd op feiten en elementen waarvan de CREG 

kennis heeft op het moment van het uitbrengen van onderhavig advies. Stephan Kamphues is 

verplicht om elke wijziging in zijn curriculum vitae of elk element dat zijn onafhankelijkheid in 

het gedrang kan brengen, meteen aan de CREG te melden. Indien de CREG kennis krijgt van 

nieuwe elementen die van aard zijn om de onafhankelijkheid van Stephan Kamphues in het 

gedrang te brengen, behoudt zij zich het recht voor om alle acties te ondernemen die zij nodig 

of nuttig acht. Dit neemt echter niet weg dat de verantwoordelijkheid inzake de vraag of 

Stephan Kamphues de komende zes jaar kan blijven functioneren als onafhankelijke 

bestuurder in de raad van bestuur van Fluxys LNG in eerste instantie blijft liggen bij Fluxys 

LNG en Stephan Kamphues zelf. Het spreekt in dit kader voor zich dat de benoeming van 

Stephan Kamphues als onafhankelijk bestuurder van Fluxys LNG consequenties heeft en 

belangrijke beperkingen inhoudt voor het exploreren van mogelijke strategische 

samenwerking waarover OGE en Fluxys NV in 2010 een overeenkomst hebben gesloten. 

 

Verder vraagt de CREG dat Stephan Kamphues in de toekomst, ter gelegenheid van de 

contacten met de CREG, een aantal concrete voorbeelden geeft van discussies of 

beslissingen binnen de raad van bestuur of de comités waarvan hij deel uitmaakt, waarbij hij 

blijk gaf van de vereiste kritische ingesteldheid.  
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