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NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 

BESLISSING 
 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG) onderzoekt hierna, met toepassing van artikel 25 van het koninklijk besluit van 

15 april 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en 

procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de 

aardgasvervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied (hierna : “het 

tariefbesluit”), de bevindingen, verslagen en gegevens die de NV FLUXYS LNG op 21 

juni 2004 aan de CREG verstrekt heeft met het oog op de controle van de tarieven van 

2003. 

 

 

I. PROCEDURE EN TIJDSCHEMA 

 

1. Met toepassing van artikel 25 van het tariefbesluit heeft de CREG de NV 

FLUXYS LNG haar beslissing (B)040603-CDC-271 van 3 juni 2004 over de verslagen en 

gegevens die de gasvervoersonderneming aan de CREG moet verstrekken met het oog 

op de controle van de tarieven van het jaar 2003 meegedeeld. Deze beslissing heeft 

betrekking op de verslagen en gegevens die door de NV FLUXYS LNG aan de CREG 

werden overgemaakt op 13 februari 2004. 

 

Samengevat bestaat de beslissing erin : 

1. de NV FLUXYS LNG een reeks opmerkingen betreffende de rekeningen van het 

jaar 2003 over te maken; 

2. voor de terminallingactiviteit, de overdracht van een bedrag van 1.557.348,07 € 

(oftewel 623.351,07 € + 872.625 € - 33.748 € + 95.120 €) van het resultaat van 

het boekjaar 2003 naar de regularisatierekening ten bate van de toekomstige 

tarieven goed te keuren;  

3. te benadrukken dat haar beslissing wordt goedgekeurd onverminderd de 

bepalingen van beslissing (B) 021219-CDC-110 van de CREG betreffende de 

aanvraag tot goedkeuring van de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik 

van het vervoersnet en voor de ondersteunende diensten voor het jaar 2003. 

2/12 



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 

Overeenkomstig artikel 25 van het tariefbesluit kan de NV FLUXYS LNG binnen vijftien 

kalenderdagen na de ontvangst van deze beslissing haar bevindingen hierover 

meedelen aan de CREG. Deze bevindingen worden per drager en tegen ontvangst-

bewijs overhandigd aan de CREG. Op haar verzoek wordt de vervoersonderneming 

binnen deze termijn gehoord door de CREG.  

 

De NV FLUXYS LNG heeft haar bevindingen overgemaakt aan de CREG op 21 juni 

2004. Binnen dertig kalenderdagen na het verloop van de termijn zoals hoger vermeld, 

beslist de CREG definitief of de tarieven geresulteerd hebben in een bonus of malus.   

 

2. De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité goedgekeurd op 13 juli 

2004. 
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II. ANALYSE VAN DE BEVINDINGEN EN 
AANVULLENDE GEGEVENS VERSTREKT DOOR 
DE NV FLUXYS LNG IN VERBAND MET DE 
BESLISSING VAN DE CREG (B)040603-CDC-271 
van 3 JUNI 2004  
 

3. De CREG is overgegaan tot het onderzoek van de bevindingen die de NV 

FLUXYS LNG op 21 juni 2004 heeft overgemaakt. Deze bevindingen betreffen de 

wijzigingen die de CREG, via haar beslissing (B) 040603-CDC-271, beslist heeft aan te 

brengen aan de overdrachten naar de regularisatierekeningen van de activiteit 

terminalling, zoals die door de NV FLUXYS LNG in haar schrijven van 13 februari 2004 

zijn voorgesteld. Het schrijven van 21 juni 2004 waarin deze bevindingen in extenso zijn 

opgenomen, is bij deze beslissing gevoegd. 

 

1. Billijke marge : gekozen percentage OLO voor de berekening 

van de WACC  

4. In de voornoemde beslissing heeft de CREG gesteld dat de OLOn-1 die van 

toepassing is voor het boekjaar 2003, de OLO van 2001 is, die niet 5,18% bedraagt (het 

cijfer waarop de NV FLUXYS LNG zich baseert voor de berekening van de WACC), 

maar wel 5,1120%. 

 

De bevindingen van de NV FLUXYS LNG hieromtrent kunnen als volgt worden 

samengevat : de onderneming vindt dat de beslissing van de CREG hieromtrent een 

klimaat van juridische onzekerheid schept, omdat ze a posteriori objectieve en becijferde 

elementen op de helling zet die door de CREG gekend waren bij de goedkeuring, via 

haar beslissing (B)021219-CDC-110 van 18 december 2002, van het tariefvoorstel voor 

het jaar 2003. Met verwijzing naar de artikelen 24 en 25 van het tariefbesluit ging de 

goedkeuring van de tarieven 2003 niet gepaard met verwerping van kosten of uitgaven 

door de CREG wegens hun onredelijke karakter. De NV FLUXYS LNG betwist 

daarentegen dat deze kosten en uitgaven volgens haar a posteriori door de CREG 

verworpen zijn, terwijl ze op hun niveau zijn gebleven dat gekend was bij de 

goedkeuring in december 2002.  
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5. Als antwoord op deze bevindingen herinnert de CREG eraan dat zij in punt 39 

van haar beslissing (B)021219-CDC-110 vermeld heeft dat zij geen volledige controle 

heeft kunnen uitvoeren van de kosten vervat in de tarieven, onder meer omdat door de 

opgelegde termijnen nog niet alle gewenste onderzoeken konden worden voortgezet. De 

CREG heeft ook benadrukt dat de aardgasmarkt in België nood heeft aan stabiele 

signalen wat betreft meer bepaald het niveau en de continuïteit van de tarieven voor het 

gebruik van de LNG terminal van Zeebrugge. Op basis hiervan heeft de CREG de op 16 

december 2002 voorgestelde tarieven goedgekeurd, waarbij ze echter aanstipte dat ze 

besliste om niet noodzakelijk alle in de tarieven vervatte kosten goed te keuren.  

 

De CREG heeft ook beslist zich het recht voor te behouden de goedgekeurde tarieven te 

corrigeren in geval van onverschoonbare fouten. Aangezien zij in 2003, dit is tijdens het 

jaar van toepassing van de tarieven, geen enkele onverschoonbare fout heeft 

vastgesteld, is zij niet overgegaan tot het corrigeren van deze tarieven in de loop van het 

jaar. Deze correctie gebeurt a posteriori, na analyse van het op 13 februari 2004 

overgemaakte verslag en via de regularisatierekening.   

 

Bovendien heeft de CREG vermeld dat deze beslissing geen enkel precedent schept en 

daardoor later niet kan worden ingeroepen. Dezelfde bepalingen staan ook in beslissing 

(B)020926-CDC-95 van 26 september 2002, waardoor de CREG de tarieven voor het 

gebruik van de LNG terminal van Zeebrugge voor het jaar 2002 goedkeurt.  

 

Ten slotte bepaalt het tariefbesluit in artikel 25 dat als de CREG bij het onderzoek van 

het jaarverslag vaststelt dat de tijdens het afgelopen exploitatiejaar toegepaste tarieven 

tot een bonus of een malus hebben geleid, deze kan worden opgenomen in het verlies 

of het overschot dat is vastgesteld in artikel 19 van het tariefbesluit voor het volgende 

boekjaar. Aangezien dit laatste artikel de kosten verbonden aan de verschillende 

diensten en subdiensten uiteenzet en de vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen 

(RAB x WACC) onder meer is opgenomen in deze kosten, vindt de CREG dat deze 

vergoeding eveneens aanleiding moet geven tot een analyse en een beslissing a 

posteriori. 

 

Wat betreft de suggestie van de NV FLUXYS LNG dat een herziening van de WACC a 

posteriori rekening zou kunnen houden met de positieve elementen die zijn aangevoerd 

5/12 



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 

door de op 3 oktober 2003 voor het eerst gepubliceerde gasrichtlijnen, bijvoorbeeld voor 

de risicopremies per activiteit, kan de CREG hierop geen positief antwoord geven, 

omdat op 30 september 2002 de enige beschikbare referentie voor de opstelling van het 

tariefvoorstel voor het jaar 2003 de richtlijnen van de CREG waren voor de vergoeding 

van de kapitalen die zijn geïnvesteerd in het netwerk voor het elektriciteitsvervoer. Het 

gaat om de richtlijnen van februari 2001 die in juni 2001 zijn aangepast op basis van het 

koninklijk besluit van 4 april 2001.  

 

6. Overeenkomstig bovenstaande argumentatie, heeft de CREG bij gelegenheid 

van de beslissing (B) 040603-CDC-271 de controle van het percentage OLO voor het 

jaar 2001 uitgevoerd. Hiervoor is de databank van de Nationale Bank van België als 

referentie genomen. De desbetreffende data zijn publiek beschikbaar op de website 

Belgostat1 en zijn opgenomen onder de noemer ‘Rendement van Belgische 

overheidsleningen op de secundaire markt - referentietarief van de lineaire obligaties’. 

 

Het desbetreffende rekenkundige gemiddelde van daggegevens voor de OLO 10 jaar 

geeft het toegepaste percentage in het kader van beslissing (B) 040603-CDC-271. Voor 

het jaar 2001 was dit gemiddelde 5.1120%. 

 

2. Billijke marge: gekozen belastingpercentage voor de 

berekening van de WACC  

7. In haar beslissing (B) 040603-CDC-271 heeft de CREG gesteld dat het vigerende 

nominale belastingpercentage voor het resultaat van 2003 33,99% is en niet 37% (de 

door de NV FLUXYS LNG gebruikte waarde voor de berekening van de WACC). 

 

De bevindingen van de NV FLUXYS LNG hieromtrent kunnen als volgt worden 

samengevat : net als voor het eerste punt vindt de onderneming dat de beslissing van 

de CREG hieromtrent een klimaat van juridische onzekerheid schept, omdat ze a 

posteriori objectieve en becijferde elementen op de helling zet die door de CREG 

gekend waren bij de goedkeuring, op 18 december 2002, van het tariefvoorstel voor het 
                                                 
1  Zie http://www.belgostat.be. 
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jaar 2003. Met verwijzing naar de artikelen 24 en 25 van het tariefbesluit ging de 

goedkeuring van de tarieven 2003 niet gepaard met verwerping van kosten of uitgaven 

door de CREG wegens hun onredelijke karakter. De NV FLUXYS LNG betwist 

daarentegen dat deze kosten en uitgaven volgens haar a posteriori door de CREG 

verworpen zijn, terwijl ze op hun niveau zijn gebleven dat gekend was bij de 

goedkeuring in december 2002.  

 

8. Als antwoord op deze bevindingen verwijst de CREG naar de argumentatie  

betreffende punt 1. De CREG wijst erop dat zij in punt 39 van haar beslissing (B)021219-

CDC-110 vermeld heeft dat zij geen volledige controle heeft kunnen uitvoeren van de 

kosten vervat in de tarieven, onder meer omdat door de opgelegde termijnen nog niet 

alle gewenste onderzoeken konden worden voortgezet.   

 

De CREG heeft ook benadrukt dat de aardgasmarkt in België nood heeft aan stabiele 

signalen wat betreft meer bepaald het niveau en de continuïteit van de tarieven voor het 

gebruik van de LNG terminal van Zeebrugge. Op basis hiervan heeft de CREG de op 16 

december 2002 voorgestelde tarieven goedgekeurd, waarbij ze echter aanstipte dat ze 

besliste om niet noodzakelijk alle in de tarieven vervatte kosten goed te keuren.  

 

De CREG heeft ook beslist zich het recht voor te behouden de goedgekeurde tarieven te 

corrigeren in geval van onverschoonbare fouten. Aangezien zij in 2003, dit is tijdens het 

jaar van toepassing van de tarieven, geen enkele onverschoonbare fout heeft 

vastgesteld, is zij niet overgegaan tot het corrigeren van deze tarieven in de loop van het 

jaar. Deze correctie gebeurt a posteriori, na analyse van het op 13 februari 2004 

overgemaakte verslag en via de regularisatierekening.   

 

Bovendien heeft de CREG vermeld dat deze beslissing geen enkel precedent schept en 

daardoor later niet kan worden ingeroepen. Dezelfde bepalingen staan ook in beslissing 

(B)020926-CDC-95 van 26 september 2002, waardoor de CREG het tariefvoorstel voor 

het gebruik van de LNG terminal van Zeebrugge voor het jaar 2002 goedkeurt. 

 

Vervolgens bepaalt het tariefbesluit in artikel 25 dat als de CREG bij het onderzoek van 

het jaarverslag vaststelt dat de tijdens het afgelopen exploitatiejaar toegepaste tarieven 

7/12 



NIET VERTROUWELIJKE VERSIE 

tot een bonus of een malus hebben geleid, deze kan worden opgenomen in het verlies 

of het overschot dat is vastgesteld in artikel 19 voor het volgende boekjaar. Aangezien 

dit laatste artikel de kosten verbonden aan de verschillende diensten en subdiensten 

uiteenzet en de vergoeding van de geïnvesteerde kapitalen (RAB x WACC) onder meer 

is opgenomen in deze kosten, vindt de CREG dat deze vergoeding eveneens aanleiding 

moet geven tot een analyse en een beslissing a posteriori. 

 

Indien voorts de revisor die door de CREG is gemachtigd voor het uitvoeren van de 

analyse van de RAB van de NV FLUXYS LNG, is uitgegaan van een 

belastingpercentage van 37%, acht de CREG zich op geen enkele manier gebonden 

door de keuze van de revisor. 

 

9. Overeenkomstig bovenstaande argumentatie, heeft de CREG, in het kader van 

de beslissing (B) 040603-CDC-271, de controle van het vigerende percentage voor de 

vennootschapsbelasting uitgevoerd. Het nominale percentage dat toepasselijk is en 

conform de regelgeving is toegepast op het resultaat voor belasting van de NV FLUXYS 

LNG, bedraagt - per einde boekjaar 2003 - 33% vennootschapsbelasting (verhoogd met 

3% crisisbelasting oftewel 33.99%). De referentie dienaangaande is de website van de 

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. Onder het 

item ‘Bedrijvengids – Vademecum voor de onderneming – Belastingen – 

Vennootschapsbelasting’ wordt in de eerste paragraaf tevens verwezen naar de 

wettelijke referentie, zijnde de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de 

vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem 

van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 

op 31 december 2002. 

 

Voorts herhaalt de CREG de argumentatie van haar beslissing (B) 040603-CDC-271: 

het percentage van 37% was en blijft louter indicatief als benadering voor de reële 

belastingsdruk van de NV FLUXYS LNG. Naar aanleiding van de controle van de 

rekeningen die uitgevoerd wordt aan de hand van de trimestriële rapportering op 14 

februari, wordt het bedrag van fiscaal verworpen kosten vastgesteld.2 Het is dus de 

                                                 
2  Deze bugettering zal definitief worden eens de belastingsaanslag door de bevoegde 

administratie is gevestigd. 
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werkelijke situatie die als uitgangspunt genomen is. In het kader van de beslissing 

betreffende de rekeningen 2003 is dit gebeurd op basis van een berekening die door de 

NV FLUXYS LNG is voorgelegd op de vergadering van 5 mei 2004. De bijhorende 

fiscale kost van door de CREG aanvaarde kosten die door de fiscus verworpen worden, 

is door de CREG gecompenseerd ten bate van de NV FLUXYS LNG. Het betreft voor de 

activiteit terminalling een bedrag van 33.748 €. 

 

Ten slotte stipuleert artikel 25 van het tariefbesluit in zijn laatste lid dat “ de Commissie 

de uitgaven van de vervoersonderneming kan verwerpen die in artikel 24 (die zelf 

verwijst naar artikel 19) van dit besluit bedoeld zijn.  Het bedrag van deze uitgaven wordt 

in mindering gebracht van de billijke winstmarge bedoeld in artikel 19, §2, 2°, a […].  

Indien ook de bevoegde overheid deze uitgaven fiscaalrechtelijk verwerpt en dit 

aanleiding geeft tot bijkomende belastingen of heffingen, dan kan het bedrag van deze 

belastingen of heffingen in mindering gebracht worden van de billijke winstmarge 

bedoeld in artikel  19,§2, 2°, a […]”. 

 

Bijgevolg kan de CREG, in het kader van de voorliggende beslissing over de 

goedkeuring van de bonus/malus, het belastingpercentage herzien, indien de fiscale 

diensten tussenkomen om bepaalde uitgaven te verwerpen na de goedkeuring van het 

tariefvoorstel voor het jaar 2003 door de CREG. 

 

3. Financiële opbrengsten  

10. In haar beslissing (B) 040603-CDC-271 heeft de CREG kunnen vaststellen dat 

op 31 december 2002 een saldo van reserves voor investeringen overblijft van (…) € 

voor de activiteit LNG terminalling. Het lijkt ook gepast dat de opbrengst van deze 

reserves, als ze niet wordt geïnvesteerd, moet dienen om de optimale werking van het 

vervoersnet op lange termijn te waarborgen. De NV FLUXYS LNG hanteert trouwens 

terecht dezelfde redenering voor de fondsen van de regularisatierekening die elk 

kwartaal worden gekapitaliseerd tegen de EURIBOR-rente op drie maanden. De CREG 

besluit derhalve dat de financiële opbrengsten van het niet-geïnvesteerde deel van de 

reserves voor investering van de LNG terminalling activiteit, die tegen dezelfde 

EURIBOR-rente worden geraamd op  95.120 €, moeten toekomen aan de gereguleerde 

activiteiten en van daaruit worden toegevoegd aan de regularisatierekening. 
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11. De NV FLUXYS LNG van haar kant vindt dat de geregistreerde financiële 

opbrengsten uit de belegging van het saldo van de bedragen, na uitkering van de 

dividenden en aftrek van de belasting, deel uitmaken van de billijke marge. Aangezien 

deze billijke marge een vergoeding vormt voor de geïnvesteerde kapitalen, behoort ze 

toe aan de aandeelhouders, net als de opbrengst van de belegging ervan. Volgens de 

NV FLUXYS LNG is dat het gevolg van de strikte toepassing van de richtlijnen van de 

CREG en onverminderd wat voorafgaat, vindt de onderneming dat als de CREG met 

haar beslissing investeringen zou willen aanmoedigen, zij zou beslissen om deze 

nettobedragen aan te wenden voor beschikbare reserves voor de financiering van 

geregulariseerde investeringen, en niet om deze bedragen onmiddellijk ter beschikking 

te stellen van de tarieven zoals in haar beslissing het geval is. 

 

12. De CREG van haar kant blijft bij haar standpunt en vindt dat de financiële 

opbrengsten uit de belegging van de niet-geïnvesteerde bedragen van de reserve voor 

investeringen van de gereguleerde activiteiten, naar de regularisatierekening van deze 

laatste activiteiten moeten gaan. Deze bepaling waarborgt namelijk dat deze fondsen 

zullen worden bestemd voor de gereguleerde activiteiten, wat misschien niet het geval 

zou zijn als deze fondsen zouden worden bestemd voor de beschikbare reserves, want 

het gebruik daarvan wordt overgelaten aan de raad van bestuur.   
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III. BESLISSING VAN DE CREG MET 
BETREKKING TOT DE VERSLAGEN EN 
GEGEVENS DIE DE NV FLUXYS LNG DE CREG 
MOET VERSTREKKEN MET HET OOG OP DE 
CONTROLE VAN DE TARIEVEN VAN 2003 
 
 
13. Na de bevindingen van de NV FLUXYS LNG te hebben onderzocht, beslist de 

CREG, in het kader van de opdracht die haar wordt toevertrouwd door artikel 15/14, §2, 

2e lid, 9° en 9°bis, van de gaswet en overeenkomstig artikel 19, §2, 3°, en 25 van het 

tariefbesluit, haar beslissing (B)040603-CDC-271 van 3 juni 2004 te bekrachtigen en 

beslist meer bepaald, voor de terminallingactiviteit, de overdracht van een bedrag van 

1.557.348,07 € (oftewel 623.351,07 € + 872.625 € - 33.748 € + 95.120 €) van het 

resultaat van het boekjaar 2003 naar de regularisatierekening ten bate van de 

toekomstige tarieven goed te keuren. 

 

De onderhavige beslissing wordt goedgekeurd onverminderd de bepalingen van 

beslissing (B) 021219-CDC-110 van de CREG betreffende de aanvraag tot goedkeuring 

van de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet en voor de 

ondersteunende diensten voor het jaar 2003.   

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

François POSSEMIERS Christine VANDERVEEREN 
Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 
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