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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna 
het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi voor het exploitatiejaar 2017, ingediend door de 
nv Fluxys Belgium op 8 juni 2018.  

In haar ontwerpbeslissing van 18 mei 2018 besliste de CREG dat Fluxys Belgium haar tariefverslag 
diende aan te passen om een goedkeuring te krijgen betreffende de exploitatiesaldi voor 2017. Op 8 
juni 2018 heeft Fluxys Belgium haar aangepaste tariefverslag ingediend, met een correctie van de 
punten met impact op de saldi om reden waarvan het oorspronkelijke verslag ingediend op 28 februari 
werd afgewezen. 

De CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2017 leidt tot een nettoverhoging van de 
regularisatierekening van de transportactiviteit van € 36.267.357 en waarvan het saldo € 370.345.596 
bedraagt op 31 december 2017 en een nettoverhoging van de regularisatierekening van de 
opslagactiviteit van € 8.594.251 waarvan het saldo op 31 december 2017 € 12.598.834 bedraagt. 

De CREG beslist bovendien dat de toepassing van de tarieven in 2017 voor beide activiteiten samen 
leidt tot een globale efficiëntiewinst van € 41.206.809 waarvan de helft ten voordele van de billijke 
marge. 

Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bestaat deze ontwerpbeslissing uit zes delen: 

1) het eerste deel bevat de rechtsgrond waarop de CREG zich baseert voor het nemen van 
onderhavige beslissing; 

2) het verloop van de procedure wordt beschreven in het tweede deel; 

3) het derde deel beschrijft de raadpleging over dit ontwerp; 

4) het aangepaste tariefverslag en de elementen van de gerapporteerde saldi voor 2017 
worden met behulp van een controleprogramma geanalyseerd in het vierde deel; 

5) een algemeen voorbehoud wordt geformuleerd in het vijfde deel; 

6) het dispositief wordt opgenomen in het zesde deel. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavige beslissing aangenomen tijdens zijn vergadering van 
12 juli 2018. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

‘CREG’ : de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas zoals beschreven in artikel 23 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.  

‘Fluxys Belgium’ : de naamloze vennootschap Fluxys Belgium, die bij ministeriële besluiten van 23 
februari 2010 werd aangeduid als transmissienetbeheerder van aardgas en beheerder van de 
opslaginstallatie van aardgas. 

‘Gaswet’ : de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen, laatst gewijzigd door de wet van 31 juli 2017. 

‘Tarievenbesluit’ : besluit (Z)141218-CDC-1110/7 tot vaststelling van de tarifaire methodologie voor 
het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie, zoals aangenomen 
door het directiecomité van de CREG op 18 december 2014. 

1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 15/5 van de gaswet bepaalt dat de toegang tot het aardgasvervoersnet, evenals tot de 
opslaginstallatie verloopt op basis van de tarieven die zijn goedgekeurd door de CREG. Daarenboven 
geeft artikel 15/14, § 2, 2de lid, 9°bis van de gaswet aan de CREG de bevoegdheid om de toepassing 
van deze tarieven te controleren. Dit artikel vormt bijgevolg de juridische grondslag van deze 
beslissing. 

2. Artikel 15/5bis, § 2, van de gaswet bepaalt dat de CREG de tariefmethodologie opstelt die de 
beheerders moeten gebruiken voor het opstellen van hun tariefvoorstellen in overleg met deze 
beheerder en volgens een procedure vastgesteld in gemeenschappelijk akkoord, bij gebreke daaraan 
legt de gaswet een minimale overlegprocedure vast die dient te worden nageleefd. Te dien einde heeft 
de CREG op 18 december 2014 haar definitief tarievenbesluit genomen dat op 1 januari 2015 in 
werking is getreden (art. 43).  

3. De tariefmethodologie voorziet in de indiening van een tariefverslag door de beheerders, en 
de vastlegging, de kwalificering en het gebruik door de CREG van de saldi van de elementen van het 
totaalinkomen: die drie laatste elementen, uitdrukkelijk uitgewerkt in hoofdstuk V.6 van de 
tariefmethodologie, vormen het onderwerp van onderhavige beslissing. Daarom gebruikt de CREG 
deze tariefmethodologie in deze beslissing. 
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2. ANTECEDENTEN 

4. Conform de wettelijke bepalingen die van toepassing waren op deze periode, heeft de CREG 
op 29 oktober 2015 haar (B)151029-CDC-656G/31 genomen betreffende ‘het tariefvoorstel van Fluxys 
Belgium nv voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de 
opslagdiensten en de ondersteunende diensten voor de jaren 2016-2019’ (hierna : « de beslissing van 
29 oktober 2015 »). 

5. Het is in die context dat Fluxys Belgium op 28 februari 2018 haar jaarlijks tariefverslag en haar 
tarifaire afrekening voor het boekjaar 2017 bij de CREG heeft ingediend. 

6. Het tariefverslag is een document dat gebruikt wordt voor regulatoire doeleinden: het bevat 
het reële totaalinkomen van de netbeheerder voor een bepaald exploitatiejaar zoals berekend door 
die netbeheerder. Het tariefverslag, opgesteld volgens een rapporteringsmodel dat door de CREG 
werd uitgewerkt, bestaat enerzijds uit een a posteriori controle van het totaalinkomen en de 
documenten voor de staving van de samenstellende elementen daarvan, en anderzijds uit de lopende 
exploitatiesaldi die voortvloeien uit de verschillen tussen de tarifaire schattingen en de werkelijk 
vastgestelde cijfers en volumes. 

7. Per aangetekend schrijven van 30 maart 2018, dus binnen de in artikel 30 van het voorlopige 
tarievenbesluit voorziene termijn van dertig kalenderdagen, heeft de CREG een lijst bijkomende 
inlichtingen gevraagd  en dit in het kader van de vaststelling van de saldi en de bestemming ervan. 

8. Als antwoord op de brief van de CREG van 30 maart 2018, heeft Fluxys Belgium op 17 april 
2018 bijkomende inlichtingen overgemaakt aan de CREG.  

9. Bovendien werden talrijke e-mailberichten uitgewisseld tussen de medewerkers van de CREG 
en Fluxys Belgium omtrent specifieke vragen. 

10. Op 8 mei 2018, heeft de CREG ontwerpbeslissing 656G/36 aangenomen (hierna : de « 
ontwerpbeslissing van 8 mei 2018 ») en ze per drager aan Fluxys Belgium overgemaakt op 9 mei 2018. 
Het was een ontwerp van weigeringsbeslissing.  

Deze beslissing bepaalde dat de onderneming Fluxys Belgium, tenzij ze de CREG overtuigt van een 
andere redenering en/of van een ander bedrag, haar oorspronkelijke tariefverslag op vijf punten zal 
moeten aanpassen om goedkeuring te krijgen van de exploitatiesaldi van 2017. 

11. Per brief van 14 mei 2018, heeft Fluxys Belgium gevolg gegeven om gehoord te worden door de 
CREG, zoals vermeld in de brief van de CREG van 9 mei 2018. 

De hoorzitting vond plaats op 24 mei 2018. Het PV van de hoorzitting en zijn bijlage, met name de 
presentatie van Fluxys Belgium, worden als bijlage aan onderhavige beslissing toegevoegd. 

12. Op 8 juni 2018 heeft Fluxys Belgium zijn aangepast tariefvoorstel aan de CREG overgemaakt. 
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3. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

13. het directiecomité van de  CREG heeft beslist om, krachtens artikel 23, § 1, van haar 
huishoudelijk reglement, van 9 mei 2018 tot 8 juni 2018 een niet-publieke raadpleging van Fluxys 
Belgium te organiseren over een ontwerpbeslissing met toepassing van artikel 41 van haar 
huishoudelijk regelement, omwille van volgende redenen: 

a) de tariefmethodologie vermeldt uitdrukkelijk dat de beslissingen over de tariefverslagen 
enkel directe gevolgen hebben voor de beheerders; 

b) de tariefmethodologie bevat een gedetailleerde procedure die beschrijft hoe men de 
beheerders moet raadplegen. 

14. De CREG is van mening dat het aangepaste tariefverslag van Fluxys Belgium van 8 juni 2018 
eveneens de reacties van Fluxys Belgium op de in dit hoofdstuk bedoelde raadpleging bevat. 

4. ANALYSE VAN HET TARIEFVERSLAG EN CONTROLE 
VAN HET REDELIJK KARAKTER VAN DE 
GERAPPORTEERDE KOSTEN EN SALDI  

15. In deze beslissing analyseert de CREG de impact op de saldi van de aanpassingen die Fluxys 
Belgium heeft ingediend in haar aangepaste tariefverslag van 8 juni 2018 over de saldi, zoals door de 
CREG vastgelegd in haar ontwerpbeslissing van 8 mei 2018. De globale impact van het aangepaste 
tariefverslag en van de onderhavige beslissing wordt samengevat in tabel 6. 

De CREG had beslist dat, tenzij Fluxys Belgium haar zou overtuigen van een andere redenering en/of 
van een ander bedrag, vijf punten van het tariefverslag 2017 van Fluxys Belgium moesten worden 
aangepast opdat het door de CREG zou kunnen worden goedgekeurd. 

4.1. HET TOTAAL INKOMEN EN DE GERAPPORTEERDE SALDI 

4.1.1. Het totaal inkomen 

16. Fluxys Belgium heeft in haar tariefverslag de exploitatiesaldi voor 2017 gerapporteerd en dit 
zowel voor haar transmissieactiviteit als voor haar opslagactiviteit. 

17. De totale begrote inkomsten van Fluxys Belgium voor 2017 zoals goedgekeurd door de CREG 
in de beslissing van 29 oktober 2015 en geïndexeerd bedragen € 401.081.644 voor de 
transmissieactiviteit en € 35.909.621 voor de opslagactiviteit.  

18. Zoals opgenomen in de tabellen 1 en 2, bedraagt het initieel door Fluxys Belgium 
gerapporteerde totale inkomen van 2017 € 426.741.345 voor de transmissieactiviteit, en € 41.407.966 
voor de opslagactiviteit.  

19. Het aangepaste tariefverslag van 8 juni 2018 bevat de door de CREG gevraagde correcties, 
meer bepaald de vermindering van de brutomarge met € 302.577, de vermindering van de 
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bedrijfsbelasting met € 588.996 en een herclassificatie van € 46.248 in niet-beheersbare kosten voor 
de transportactiviteit. Het bevat ook de vermindering met € 29.916 van de brutomarge en de 
vermindering met € 61.593 van de bedrijfsbelasting voor de opslagactiviteit.  

Tabel 1: Het totaal inkomen 2017 voor de activiteit van transport gerapporteerde door Fluxys Belgium en de gedetailleerde 
exploitatiesaldi 

[VERTROUWELIJK] 

Tabel 2 aangepast: Het totaal inkomen 2017 voor de activiteit van Transport gerapporteerd door Fluxys Belgium en de 
gedetailleerde exploitatiesaldi 

[VERTROUWELIJK] 

Tabel 3: Het totaal inkomen 2017 voor de opslagactiviteit gerapporteerd door Fluxys Belgium en de gedetailleerde 
exploitatiesaldi 

[VERTROUWELIJK] 

Tabel 4 aangepast: Het totaal inkomen 2017 voor de opslagactiviteit gerapporteerd door Fluxys Belgium en de gedetailleerde 
exploitatiesaldi 

[VERTROUWELIJK] 

4.1.2. De gerapporteerde exploitatiesaldi 

20. Het globale aanvankelijk gerapporteerde saldo voor het boekjaar 2017 is een overschot van € 
84.840.837 voor de transmissieactiviteit en van € 8.925.171 voor de opslagactiviteit. Dit saldo bestaat 
uit twee deelsaldi: een eerste deelsaldo langs de kostenzijde is het verschil tussen de werkelijke 
kostenelementen van het totaal inkomen en hun gebudgetteerde waarde. Het tweede deelsaldo komt 
overeen met het verschil qua volumes, namelijk het verschil tussen de werkelijke tariefomzet en de 
gebudgetteerde waarde van de tarifaire verkopen. 

Die saldi maken geen deel uit van het resultaat van het exploitatiejaar 2017, noch van het eigen 
vermogen van de gecombineerde netbeheerder. In het algemeen heeft dit bedrag de hoedanigheid 
van een regulatoire schuld voor Fluxys Belgium, zoals beschreven in artikel 32 van de 
tariefmethodologie: het globale saldo zoals initieel door Fluxys Belgium gerapporteerd, onder 
voorbehoud van een goedkeuring door de CREG, zou zijn toegekend aan de totale inkomsten van de 
volgende regulatoire periodes, na toewijzing van 50 % van de verschillen op de beheersbare kosten 
die ten voordele van de aandeelhouders komen.  

21. Het gerapporteerde aangepaste globale saldo (zie de aangepaste tabellen 1 en 2) is een 
overschot van € 85.732.411 voor de transmissieactiviteit, en van € 9.016.680 voor de opslagactiviteit, 
steeds in de hoedanigheid van een schuld ten opzichte van de toekomstige tarieven. 

4.2. HET CONTROLEPROGRAMMA VAN DE CREG  

22. In het kader van de analyse en controle van een tariefverslag bestaat de voornaamste opdracht 
van de CREG erin de berekening van de door Fluxys Belgium gerapporteerde saldi te evalueren. De 
CREG evalueert: 

a) het redelijke karakter van de afzonderlijke reële componenten van het totaal inkomen; 

b) de correcte en billijke opsplitsing tussen de gereguleerde en de niet-gereguleerde 
activiteiten van Fluxys Belgium in België en aldus de afwezigheid van kruissubsidiëring 
tussen deze twee activiteitengroepen. 
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23. Om het redelijke karakter van de elementen van het gerapporteerde werkelijke totaal inkomen 
te evalueren, baseert de CREG zich op de redelijkheidscriteria die expliciet zijn opgenomen in de 
tariefmethodologie in deel V.4, en op de standpunten uit haar vorige tariefbeslissingen. 

24. De tariefmethodologie bevat de verplichting om een balans en een resultatenrekening per 
activiteit op te stellen in overeenstemming met de grootboekrekeningen. Er wordt ook bepaald dat de 
beheerders bij hun tariefverslag een verslag voegen van hun commissaris waaruit blijkt dat de 
voormelde verplichting werd nageleefd. 

25. De CREG beschrijft hieronder de verschillende etappes van haar controle uitgevoerd op het ex-
posttariefverslag voor 2017 van Fluxys Belgium. De concrete vaststellingen van de CREG over het 
oorspronkelijke tariefverslag, de opmerkingen van Fluxys Belgium, de aangebrachte wijzigingen in het 
aangepaste tariefverslag en de evaluatie ervan door de CREG worden in dit hoofdstuk voorgesteld.  

De controle bestaat uit de volgende acht fasen:  

- fase 1:  onderzoek van de volledigheid van het tariefverslag van Fluxys Belgium (zie 
4.3); 

- fase 2:  onderzoek van de coherentie tussen de gerapporteerde bedragen en met de 
aan de algemene vergadering voorgelegde jaarrekening (zie 4.4); 

- fase 3:  onderzoek van de opsplitsing tussen de gereguleerde activiteiten die 
onderworpen zijn aan de tariefmethodologie en de regulering van de CREG, en 
degene die niet worden gereguleerd door de CREG (zie 4.5); 

- fase 4: onderzoek van de netto beheersbare kosten (zie 4.6); 

- fase 5: onderzoek van de netto niet-beheersbare kosten (zie 4.7); 

- fase 6:  onderzoek van de elementen van de nettovergoeding van de gereguleerde 
activiteiten van Fluxys Belgium, met inbegrip van de toegekende stimulansen 
(zie 4.8); 

- fase 7:  onderzoek van de gereguleerde opbrengsten, de volumes en de verkoopmix 
(zie 4.9); 

- fase 8:  samenvatting van de vaststellingen inzake de door Fluxys Belgium 
gerapporteerde exploitatiesaldi (zie 4.10). 

26. Deze acht fasen, die de CREG ertoe hebben gebracht de vaststellingen te doen die worden 
vermeld in haar ontwerpbeslissing van 8 mei 2018, worden overgenomen in deze beslissing, hoewel 
de CREG zich bij de laatstgenoemde heeft geconcentreerd op het analyseren van het gevolg dat Fluxys 
Belgium in haar aangepaste tariefverslag heeft gegeven aan de vijf door de CREG geformuleerde 
verzoeken om aanpassing van het oorspronkelijke verslag. 

27. Omdat in het voorliggende document de nadruk ligt op de beoordeling van het redelijke 
karakter van de elementen van het totaal inkomen en van de daaruit voortvloeiende exploitatiesaldi, 
gaat de CREG enkel dieper in op vaststellingen die aanleiding geven tot een aanpassing van de 
gerapporteerde bedragen.  

In het geval de CREG de betreffende (deel)bedragen integraal als redelijk aanvaardt, maakt zij daar 
slechts kort melding van. 
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4.3. FASE 1: ONDERZOEK VAN DE VOLLEDIGHEID VAN HET 
TARIEFVERSLAG VAN FLUXYS BELGIUM  

28. Rekening houdend met de aanvullende inlichtingen en de correcties die na de indiening van 
het tariefverslag werden aangeleverd, stelde de CREG vast dat Fluxys Belgium geen compleet 
tariefdossier had overgemaakt. De CREG stelde vast dat Fluxys Belgium geen verslagen van de raad 
van bestuur en van het auditcomité en geen verslagen van de commissarissen voor alle algemene 
vergaderingen van de desbetreffende periode heeft ingediend. Deze verslagen werden echter wel 
aangevraagd in de Richtsnoeren die moeten worden gevolgd bij het opstellen van een ex-
postrapporteringsmodel. De CREG verzoekt Fluxys Belgium dus om haar deze verslagen te bezorgen, 
zodat ze het ex-postverslag van 2017 zou kunnen goedkeuren.  

29. De CREG heeft de verslagen van de raad van bestuur en van het auditcomité en de verslagen 
van de commissarissen voor alle algemene vergaderingen van de desbetreffende periode ontvangen. 
De CREG heeft de presentaties, die een integraal deel van deze verslagen uitmaken, ter plaatse kunnen 
consulteren. 

30. De CREG stelt bovendien vast dat er Excelbestanden beschikbaar zijn, maar dat de 
verbindingen tussen de tabellen niet actief zijn. In veel tabellen bevatten de cellen absolute waarden, 
terwijl verbindingen met andere voorafgaande tabellen de bruikbaarheid van de bestanden zouden 
verhogen. De CREG verzoekt Fluxys Belgium dus om opnieuw verbindingen tussen de cellen op te 
nemen, zoals in het vorige rapporteringsmodel. 

31. De CREG heeft gecontroleerd of de absolute waarden in de cellen overeenkomen met de 
waarden die zouden zijn bekomen als er verbindingen zouden zijn. De CREG zal erop toezien dat Fluxys 
Belgium actieve verbindingen opneemt in de verslagen over de saldi van de komende jaren. 

4.4. FASE 2: ONDERZOEK VAN DE COHERENTIE TUSSEN DE 
GERAPPORTEERDE BEDRAGEN EN MET DE AAN DE ALGEMENE 
VERGADERING VOORGELEGDE JAARREKENING  

32. In het tariefverslag over 2017 wordt de volledige aansluiting gemaakt tussen de 
boekhoudkundige resultaten van de vennootschappen van Fluxys Belgium en het ontwerp van 
jaarrekening 2017 enerzijds, en de aan de CREG gerapporteerde opsplitsing van de gereguleerde en de 
niet-gereguleerde activiteiten anderzijds. De statutaire nettowinst van Fluxys Belgium bedraagt in de 
beide verslagen € 44.802.363. 

4.5. FASE 3: ONDERZOEK VAN DE OPSPLITSING TUSSEN DE 
GEREGULEERDE ACTIVITEITEN DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN DE 
TARIEFMETHODOLOGIE EN DE REGULERING VAN DE CREG, EN 
DEGENE DIE NIET WORDEN GEREGULEERD DOOR DE CREG 

33. De CREG heeft het verslag van Deloitte ontvangen over de afgesproken procedures met 
betrekking tot de afzonderlijke boekhouding van de gereguleerde activiteiten op 31 december 2017. 

Door Deloitte vastgestelde resultaten van de afgesproken procedures: 

[VERTROUWELIJK] 
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De CREG komt tot de conclusie dat Fluxys Belgium de kosten en ontvangsten van de gereguleerde 
activiteiten goed heeft afgesplitst van die van de niet-gereguleerde activiteiten. 

4.6. FASE 4 : ONDERZOEK VAN DE NETTO BEHEERSBARE KOSTEN  

34. De CREG heeft de elementen van de gerapporteerde beheersbare kosten grondig 
geanalyseerd.  

Haar aandacht ging zowel uit naar het redelijke karakter van de gerapporteerde elementen als naar 
het gerealiseerde saldo en de bestemming ervan. De analyse van het redelijke karakter van de 
gerapporteerde elementen wordt gepresenteerd in deze fase, die van de bestemming van het 
gerealiseerde saldo in fase 6. Bij wijze van inleiding wordt er evenwel een beschrijving van de stimulans 
tot kostenbeheersing opgenomen in de volgende paragrafen. 

35. Zoals vermeld in de tabellen 1 en 2 rapporteert Fluxys Belgium voor de netto beheersbare 
kosten van de transport- en opslagactiviteten, een globaal saldo van [VERTROUWELIJK].  

De CREG stelt vast dat de personeelskosten van 2017 sterk verlaagd zijn in vergelijking met de 
begroting die diende voor de bepaling van de tarieven. Het gaat om een verlaging met 
[VERTROUWELIJK] op een totaal van [VERTROUWELIJK]. 

Het verschil in de personeelskosten wordt verklaard door een sterke verlaging van het 
personeelsbestand. In 2014 bedroeg het gemiddelde aantal voltijdse equivalenten toegekend aan de 
gereguleerde en de niet-gereguleerde activiteiten van Fluxys Belgium in totaal [VERTROUWELIJK] VTE. 
Dankzij de efficiëntie-inspanningen is dit gemiddelde gedaald tot [VERTROUWELIJK] VTE in 2017, hetzij 
een vermindering met [VERTROUWELIJK] interne VTE.  

De behoefte aan extern personeel (opgenomen in diverse goederen en diensten) is ook gedaald. In 
2014 bedroeg het gemiddelde aantal externe voltijdse equivalenten toegekend aan de gereguleerde 
en de niet-gereguleerde activiteiten van Fluxys Belgium in totaal [VERTROUWELIJK] VTE, terwijl dit 
gemiddelde in 2017 [VERTROUWELIJK] VTE bedraagt, hetzij een vermindering met [VERTROUWELIJK] 
externe VTE. 

De CREG stelt ook vast dat de beheersbare kosten voor diverse goederen en diensten sterk verminderd 
zijn in vergelijking met de begroting van 2017. Het gaat om een vermindering van [VERTROUWELIJK] 
op een totaal van [VERTROUWELIJK]. 

Dit is het resultaat van verschillende initiatieven die werden ondernomen in het geheel van de 
aanpassings-, onderhouds- en exploitatiewerken van het netwerk. Zo worden de kosten van de 
functionele profielen (developers, analisten, testers, projectmanagers) in de ICT-afdeling reeds enkele 
jaren onder controle gehouden.  

Sinds een aantal jaar heeft Fluxys Belgium strikte governanceprocessen ingevoerd die de business 
centraal stellen in het besluitvormingsproces. Elk domein (Gas Flow Management, Assets 
Management, General Applications & Architecture, Infrastructure and Security) heeft zijn eigen 
governanceforum. De forums zijn verantwoordelijk voor de toekenning van middelen in hun domein. 
Dit maakt het mogelijk om projecten te prioriteren op basis van de behoeften van de business en om 
ervoor te zorgen dat Fluxys Belgium werkt aan de behoeften die de grootste meerwaarde voor de 
onderneming met zich meebrengen.  

Voor de operationele profielen (helpdeskingenieurs, systeemingenieurs) zijn kostenverlagingen veel 
moeilijker vanwege de profielen met meer expertise, meer in het bijzonder op het vlak van 
cyberveiligheid. 
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Tabel 5: de evolutie van de beheersbare kosten van Fluxys Belgium 

 

36. Dit jaar heeft de CREG specifieke vragen gesteld over de cyberveiligheid. De antwoorden 
worden hierna samengevat: 

37.  De CREG merkt op dat cyberveiligheid bij Fluxys Belgium opgenomen is in elke nieuwe 
investering in informatica (ICT). Zo dekt elke aankoop van ICT-materiaal of van ICT-applicaties haar 
behoeften op het vlak van cyberveiligheid. Dit geldt ook voor de ontwikkeling of de aanpassing van 
ICT-applicaties.  

Fluxys Belgium past zich zo stapsgewijs aan de jongste veiligheidsnormen aan. 

Wat de kosten van de cyberveiligheid betreft, is Fluxys Belgium van oordeel dat het moeilijk is om die 
te bepalen, aangezien ze deel uitmaken van elke nieuwe investering in ICT.  

Wat de doeltreffendheid van de cyberveiligheid betreft, stelt de CREG vast dat Fluxys Belgium met 
controles op verschillende niveaus werkt: 

- door de ICT security officer; 

- door de interne audit; 

- door externe instanties.  

Fluxys Belgium meldt dat op het vlak van de interne audits elk jaar een auditplan wordt opgesteld, dat 
systematisch onderwerpen met betrekking tot ICT-veiligheid bevat. De punten die aan interne audits 
worden onderworpen, veranderen door de jaren heen.  

De CREG stelt vast dat de volgende onderwerpen werden gecontroleerd in 2017: 

- controles aan de hand van phishingtesten op het vlak van tekstberichten en voicemails: 
testen of gebruikers waakzaam zijn tegenover valse e-mails en telefonische contacten die 
tot incidenten zouden kunnen leiden zoals de installatie van virussen, chantagesoftware 
enz.;  
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- controles aan de hand van inbraaktesten, bv. op het vlak van de fysieke bescherming van 
de gebouwen, om uit te testen of onbevoegden toegang kunnen krijgen en zo gegevens 
kunnen verkrijgen; 

- controles aan de hand van inbraaktesten op het ERP-systeem (SAP);  

- controles van de toegangsveiligheid tot ERP- en andere systemen. 

Wat de audits door externe organisaties betreft, kunnen twee soorten audits worden georganiseerd: 

- de ICT-systemen die financiële informatie ondersteunen worden ook door externe 
auditeurs geverifieerd in het kader van hun jaarlijkse audit; 

- in de tussentijd heeft de FOD Economie de bevoegdheid om inspecties uit te voeren van 
de systemen die deel uitmaken van de 'kritische installaties' in het kader van het EPCIP1. 
In 2017 zijn er geen inspecties geweest. 

De CREG stelt vast dat Fluxys Belgium wel degelijk een verzekering heeft tegen de mogelijke nadelige 
gevolgen van een cyberaanval.  

Wat het EPCIP, de GDPR2 en de NIS3 betreft, verzekert Fluxys Belgium het volgende: 

- wat het EPCIP betreft, zijn de vereiste plannen van operationele veiligheid geleverd. Deze 
plannen werden ingediend bij de FOD Economie in 2017;  

- wat de GDPR betreft, werd een projectteam gevormd onder leiding van Legal & HR en dit 
team zal zijn activiteiten in 2018 voortzetten;  

38. Wat de NIS betreft, wacht Fluxys Belgium de omzetting van de Europese richtlijn in de 
Belgische wetgeving af alvorens specifieke maatregelen te nemen. In afwachting zet Fluxys Belgium 
haar bovenvermelde initiatieven op het vlak van ICT-veiligheid voort. Die initiatieven zullen ook 
bijdragen aan de invoering van die reglementen in de toekomst. 

4.6.1. Aankopen van goederen en diensten 

39. Naar aanleiding van een analyse van de kosten verbonden aan professionele adviesdiensten, 
is gebleken dat Fluxys Belgium diensten uitbesteedt bij [VERTROUWELIJK] onderhandelaars en experts 
voor een totaalbedrag van [VERTROUWELIJK]. Het standaardcontract wordt afgesloten voor 
[VERTROUWELIJK] jaar en vermeldt als onderwerp 'technisch-administratieve bijstand als (coördinator 
van) onderhandelaar(s)'. Een voorbeeld van de facturen van de vijf belangrijkste onderhandelaars wijst 
uit dat hun facturen allemaal dezelfde lay-out hebben en dat ze diensten verlenen als voltijdse 
onafhankelijke en [VERTROUWELIJK] verplaatsingskosten aanrekenen.  

40. In overeenstemming met artikel 3.2 van het standaardcontract bevat elke factuur een kopie 
van de prestatiefiches die naar behoren zijn gedateerd en ondertekend door de verantwoordelijke van 
Fluxys Belgium. Aangezien de CREG deze fiches niet heeft ontvangen, was ze van plan om deze kosten 
te verwerpen in toepassing van haar redelijkheidscriteria inzake voorziene kosten in haar 
tariefmethodologie. 

41. Op een cd-rom die bij het aangepaste tariefverslag is gevoegd, heeft Fluxys Belgium de nodige 
inlichtingen over de prestaties van de onderhandelaars verstrekt. De CREG kan dus het op dit punt 

                                                           

1 European Programme for Critical Infrastructure Protection 
2 General Data Protection Regulation 
3 Network and Information Systems 
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aangepaste tariefvoorstel goedkeuren. [VERTROUWELIJK]. De CREG zal daar een aandachtspunt van 
maken bij haar volgende tariefcontroles. 

4.6.2. Bezoldigingen, sociale lasten en groepsverzekeringen  

42. De CREG heeft gecontroleerd of Fluxys Belgium de redelijkheidscriteria met betrekking tot de 
vergoeding van het directiecomité van Fluxys Belgium correct heeft toegepast. De CREG wachtte de 
geplande vergadering met de dienst human ressources van Fluxys Belgium af vooraleer hierover een 
uitspraak te doen. 

43. De bovenvermelde vergadering vond plaats op 23 mei 2018. Er werd bevestigd dat de CREG 
de [VERTROUWELIJK] vergoeding zal blijven evalueren [VERTROUWELIJK] opdat er geen grote variaties 
en belangrijke weerslagen op de Belgische consument zouden zijn. De CREG kan dus het op dit punt 
aangepaste tariefvoorstel goedkeuren. 

4.7. FASE 5: ONDERZOEK VAN DE NETTO NIET-BEHEERSBARE 
KOSTEN  

44. Fluxys Belgium rapporteert voor de netto niet-beheersbare kosten een globaal saldo van 
[VERTROUWELIJK]. Dit saldo zal integraal worden verrekend in de toekomstige tarieven. 

Na een grondige analyse formuleert de CREG geen opmerkingen met betrekking tot de niet-
beheersbare elementen. 

De CREG heeft wel opmerkingen bij het volgende element. 

4.7.1. Vennootschapsbelasting 

45. De CREG stelt vast dat Fluxys Belgium een teruggave of een correctie van de 
vennootschapsbelasting van [VERTROUWELIJK] voor 100 % ten gunste van de niet-gereguleerde 
activiteiten heeft geboekt. Elke belastingteruggave of -correctie moet echter worden toegewezen op 
basis van dezelfde toewijzingssleutels als voor de begroting aan de verschillende activiteiten, 
waaronder een sleutel van ongeveer [VERTROUWELIJK] ten gunste van de gereguleerde activiteiten. 
Het klopt dat de schattingen, correcties en werkelijke belastingen, die met een jaar tijdsverschil 
gebeuren, een bijzondere oefening vormen en dat de tot op heden gebruikte afrekeningsmethode niet 
optimaal is. De CREG verzoekt Fluxys Belgium dus om de methode voor de regulatoire afrekening van 
de vennootschapsbelasting vanaf het jaar 2018 aan te passen door de verschillen met de 
aanslagbiljetten van jaar tot jaar, die het werkelijke definitieve belastingbedrag aangeven, af te sluiten. 
Om deze oefening mogelijk te maken, accepteert de CREG om de begrote belasting en de werkelijke 
belasting met een jaar tijdsverschil te regulariseren. De aanslagbiljetten komen immers aan bij de 
vennootschap lang na de afsluiting van het desbetreffende boekjaar. De verschillen tussen de 
geraamde belasting en de werkelijke belasting van het jaar N zullen bijvoorbeeld worden 
geregulariseerd in het jaar N+1.  

46. Om de verschillen van de jaren 2014 tot 2016 af te sluiten, heeft de CREG berekend dat Fluxys 
Belgium in 2017 een 'teruggave' van de belasting van [VERTROUWELIJK] moet toewijzen aan de 
gereguleerde activiteiten, gewogen met de gebruikelijke sleutel. 

47. De CREG stelt vast dat Fluxys Belgium de toewijzing van de correctie heeft gecorrigeerd zoals 
gevraagd. De CREG kan dus het op dit punt aangepaste tariefvoorstel goedkeuren. 
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48. De belastingen van de transportactiviteit zijn door deze beslissing met € 588.996 verminderd 
en die van de opslagactiviteit met € 61.593. 

49. De CREG had in de afrekening van 2016 opgemerkt dat Fluxys Belgium een recuperatie van de 
onroerende voorheffing van niet-beheersbare kosten in 'beheersbare' had geboekt. Op die manier kon 
de netwerkbeheerder genieten van een efficiëntiewinst van 50 % op dat bedrag, omdat hij de 
beheersbare kosten verlaagde.  

50. De CREG heeft opgemerkt dat Fluxys Belgium in 2017 in de beheersbare kosten een 
recuperatie van de onroerende voorheffing heeft geboekt van € 46.248. Aangezien het om een 
belastingrecuperatie gaat, per definitie niet-beheersbaar, moet ze worden opgenomen in de niet-
beheersbare kosten. De CREG verzoekt Fluxys Belgium dus om deze recuperatie in niet-beheersbare 
kosten op te nemen om de goedkeuring van haar verslag te kunnen bekomen. 

51. De CREG heeft vastgesteld dat Fluxys Belgium haar tariefverslag heeft aangepast volgens de 
wens van de CREG. De CREG kan dus het op dit punt aangepaste tariefvoorstel goedkeuren. 

4.8. FASE 6:  ONDERZOEK VAN DE GLOBALE NETTOVERGOEDING 
VAN DE ONDERNEMING FLUXYS BELGIUM MET BETREKKING TOT 
DE GEREGULEERDE ACTIVITEITEN IN BELGIË 

52. Zoals vermeld in de aangepaste tabellen 1 en 2, rapporteert Fluxys Belgium voor het totaal van 
de nettovergoedingen van de onderneming met betrekking tot haar gereguleerde activiteiten in België 
een globale vergoeding van [VERTROUWELIJK]+ de helft van de efficiëntiewinsten van 41.206.809 € x 
0.6601 (effect van de belasting).  

Dit saldo bestaat uit twee grote elementen: de eigenlijke billijke winstmarge [VERTROUWELIJK] en de 
stimuli gericht op de beheersing van de beheersbare kosten [VERTROUWELIJK]. 

4.8.1. De billijke marge voor 2017: berekening en saldo 

53. De CREG heeft gecontroleerd of Fluxys Belgium de billijke marge correct heeft berekend. De 
tariefmethodologie voorziet in parameters als OLO, risicopremie, illiquiditeitspremie en factor S. De 
RAB houdt rekening met de bewegingen doorheen het jaar en de afschrijvingsvoeten bepaald in de 
tariefmethodologie. Voor de berekening van de behoefte aan bedrijfskapitaal stelt de CREG echter vast 
dat Fluxys Belgium, onder andere, het totaal van alle kostenrekeningen in cash (60, 61, 62, 64), 
gereguleerd en niet-gereguleerd, waarvan sommige vermeerderd worden met de btw, om in fine tot 
een bedrag van ongeveer € 330 miljoen te komen, als 'aankopen' gebruikt. De tariefmethodologie 
bepaalt dat 1/12 van dat bedrag, naast 1/12 van de investeringen en 50 % van de dividenden, dient als 
plafond voor de liquiditeiten die kunnen worden opgenomen in de berekening van de behoefte aan 
bedrijfskapitaal.  

54. De CREG pleit ervoor dat enkel de rekeningen 60 en 61, beperkt tot de gereguleerde 
activiteiten en exclusief btw, kunnen worden gebruikt voor de berekening van de behoefte aan 
bedrijfskapitaal. De rekeningen 62 (vergoeding) en 64 (heffingen en belastingen) kunnen immers niet 
worden beschouwd als 'aankopen' zoals bedoeld in de bijlage ‘Minimumindeling van het algemeen 
rekeningstelsel’ van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling 
van een algemeen rekeningstelsel.  

55. Volgens de CREG komt de btw ook niet in aanmerking voor de berekening van de noodzakelijke 
liquiditeiten aangezien dit bedrag reeds is opgenomen in de berekening van de behoefte aan 
bedrijfskapitaal via de kortetermijnschulden. 
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56. Fluxys Belgium heeft gevraagd om te worden gehoord met betrekking tot de opmerking inzake 
de behoefte aan bedrijfskapitaal (BBK). Fluxys Belgium is immers van mening dat de lasten van de 
rekeningen 62 (vergoedingen) en 64 (andere bedrijfskosten) in aanmerking zouden moeten komen in 
de berekening van de BBK want de onderneming heeft behoefte aan liquiditeiten om elke maand al 
haar uitgaven te betalen. Toch heeft Fluxys Belgium haar tariefverslag op dit punt aangepast, in 
overeenstemming met de vraag van de CREG. Fluxys Belgium accepteert bovendien de opmerking in 
verband met het in aanmerking nemen van de btw van de rekeningen 60 (leveringen en goederen) en 
61 (diensten en diverse goederen) voor de berekening van de BBK. 

57. De CREG heeft vastgesteld dat Fluxys Belgium haar tariefverslag heeft aangepast volgens de 
wens van de CREG. De CREG kan dus het op dit punt aangepaste tariefverslag goedkeuren. 

58. Door deze beslissing vermindert de brutomarge van de transportactiviteit met € 302.577 en 
die van de opslagactiviteit met € 29.916. 

4.8.2. Stimuli gericht op kostenbeheersing 

59. Fluxys Belgium heeft in haar tariefverslag rekening gehouden met een nettovergoeding 
[VERTROUWELIJK], afkomstig uit het saldo van de beheersbare kosten. 

4.9. FASE 7:  ONDERZOEK VAN DE GEREGULEERDE TARIFAIRE 
OPBRENGSTEN, DE VOLUMES EN DE VOLUMEMIX 

60. Deze fase heeft betrekking op het tweede door Fluxys Belgium gerapporteerde deelsaldo (zie 
tabellen 4 en 5 hieronder). Het gaat om de berekening van het verschil in totaalvolume van de tarifaire 
omzet. 

Tabel 6: Verkoop van transportdiensten 

[VERTROUWELIJK] 

Tabel 7: Verkoop van opslagdiensten 

VERTROUWELIJK 

61. Zoals vermeld in de tabellen 4 en 5 rapporteert Fluxys Belgium voor de gereguleerde 
nettoverkopen een globaal saldo van [VERTROUWELIJK]. Wanneer de opbrengsten van andere kleine 
diensten en het gebruik van de regularisatierekening voor [VERTROUWELIJK] in aanmerking worden 
genomen, bedraagt het saldo dat wordt toegewezen aan de regularisatierekening [VERTROUWELIJK]. 

62. Het gaat over een tarifair overschot: de gerealiseerde omzet is hoger dan de omzet die is 
opgenomen in het goedgekeurde aangepaste tariefvoorstel voor 2016-2019.  

63. Na een grondige analyse stelt de CREG vast dat de gerapporteerde cijfers correct zijn en dat 
het tweede deelsaldo dus redelijk is. 
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4.10. FASE 10: SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN DOOR DE 
CREG 

4.10.1. Evolutie van de regularisatierekening voor de tussenkomst van de CREG 

De CREG heeft vastgesteld dat de regularisatierekening bij de aanvang van de periode 2016-2019 een 
belangrijk bedrag vertoonde. Daarom werd voorzien in een terugbetalingsplan en een 
beheersmechanisme voor deze rekening. Het aangepaste berekeningsvoorstel voor 2017 dat Fluxys 
Belgium heeft ingediend, geeft de volgende situatie weer: 

4.10.2. Evolutie van de regularisatierekening 

Tabel 6: Evolutie van de regularisatierekening 

 

In de beslissing (B)656G/34 van 24 mei 2017 met betrekking tot het bijgewerkte tariefvoorstel inzake 
de tarieven voor transport- en opslagdiensten van de nv Fluxys Belgium voor de jaren 2016-2019, 
wordt voorzien om voor de periode 2018 en 2019 € 140 miljoen terug te geven aan de tarieven en om 
€ 50 miljoen te gebruiken voor investeringen. Dit betekent dat het saldo van € 370 miljoen van eind 
2017 een vermindering van € 190 miljoen zal ondergaan tijdens 2018-2019, waardoor het saldo, indien 
er geen andere verhogingen zullen zijn, teruggebracht zal worden tot € 180 miljoen. 

De evolutie van de regularisatierekening vormt een belangrijk aandachtspunt voor de CREG. De 
tariefmethodologie 2020-2023, die momenteel onderzocht wordt door het parlement, voorziet in een 
verminderingstraject en een mechanisme van automatische correctie om het saldo geleidelijk te doen 
verlagen in de periode 2020-2023 om eind 2023 tot een saldo te komen van maximaal € 100 miljoen.  

64. De samenvatting van de vaststellingen door de CREG bij haar controleprogramma en van de 
door Fluxys Belgium gemaakte correcties wordt hierna weergegeven: 

- Fluxys Belgium heeft de processen-verbaal van de raden van bestuur, met inbegrip van 
de presentaties, voorgelegd; 

- Fluxys Belgium heeft, volgens de gebruikelijke sleutels, € 650.589 toegewezen aan 
gereguleerde activiteiten als 'terugbetaling' van bedrijfsbelasting. De activiteit 'transport' 
geniet aldus van € 588.996 belastingbijstellingen; 

TRANSPORT

Bewegingen van de regularisatierekening voor de activiteit Transport

in euros

Saldo op 31/12/2016 334.078.239 Verhoging 2017 :

Bonus van het jaar 2017 66.551.435 36.267.357

Teruggegeven aan de tarieven in 2017 -30.284.079

Saldo op 31/12/2017 370.345.596

OPSLAG

Bewegingen van de regularisatierekening voor de activiteit Opslag

in euros

Saldo op 31/12/2016 4.004.583 Verhoging 2017 :

Bonus van het jaar 2017 7.594.251 8.594.251

Gebruik in 2017 1.000.000

Saldo op 31/12/2017 12.598.834

}

}
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- Fluxys Belgium heeft de behoefte aan bedrijfskapitaal herberekend door enkel de 
rekeningen 60 en 61 van het Belgisch rekeningstelsel te gebruiken en zonder btw toe te 
voegen. Ze moet deze berekening uitvoeren voor het einde van 2016 en het einde van 
2017, om het gemiddelde van beide jaren te kunnen berekenen dat bij de RAB-waarde 
moet worden gevoegd. De RAB vermindert zo met ongeveer € 12 miljoen en de 
vergoeding met € 332.493; 

- Fluxys Belgium heeft de rechtvaardiging voor de diesten van de onderhandelaars en de 
experts geleverd; 

- Fluxys Belgium heeft een herclassificatie doorgevoerd van de terugbetaling van de 
onroerende voorheffing van € 46.248 in niet-beheersbare kosten door dit bedrag weg te 
nemen uit de beheersbare kosten.  

5. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

In onderhavige beslissing spreekt de CREG zich uit over de exploitatiesaldi van FLUXYS BELGIUM op 
basis van de documenten die haar ter beschikking warden gesteld. De CREG behoudt zich het recht 
voor om de rechtvaardiging en het reële karakter van alle posten in de loop van de komende jaren aan 
een grondig onderzoek te onderwerpen.  

De vervoersactiviteiten en de opslagactiviteiten worden als afzonderlijke activiteiten beschouwd. De 
fungibiliteit van de financiering ervan doet geen afbreuk aan een eventuele compensatie van hun 
regulatoire situatie. 

Deze beslissing doet geen afbreuk aan het behoud van de gegrondheid – in het kader van de huidige 
feitelijke en juridische context – van de tarieven voor 2016-2019. 

Overeenkomstig artikel 41(2), in fine, van richtlijn 2009/73, laat onderhavige beslissing de toekomstige 
uitoefening van de tariefbevoegdheid onverlet. De CREG is bevoegd om de tarieven of de methode 
permanent aan te passen, zelfs tijdens de lopende regulatoire periode, op basis van de artikelen 41(6) 
en 41(10) van richtlijn 2009/73 en hun omzetting in Belgisch recht. 

6. DISPOSITIEF 

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen; 

Gelet op beslissing (B)151029-CDC-656G/31 betreffende het ‘tariefvoorstel van FLUXYS BELGIUM NV 
voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de 
opslagdiensten en de ondersteunende diensten voor de jaren 2016-2019’; 

Gelet op het tariefverslag van 28 februari 2018 over het exploitatiejaar 2017, ingediend door Fluxys 
Belgium ; 

Gelet op de bijkomende inlichtingen in de brief van Fluxys Belgium van 17 april 2018 ; 
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Gelet op de talrijke e-mails uitgewisseld tussen Fluxys Belgium en de CREG over precieze punten ; 

Gelet op de ontwerpbeslissing van 8 mei 2018 over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag met 
inbegrip van de saldi ingediend door de nv Fluxys Belgium betreffende exploitatiejaar 2017 ; 

Gelet op de bemerkingen die Fluxys Belgium op 24 mei 2018 presenteerde tijdens de hoorzitting van 
24 mei 2018 ; 

Gelet op het proces-verbaal van deze hoorzitting van 24 mei 2018 ; 

Gelet op het aangepast tariefverslag van 9 juni 2018 ingediend door Fluxys Belgium ; 

Gelet op het tarievenbesluit van 18 december 2014 ;  

Gelet op het huishoudelijk reglement van het directiecomité van de CREG van 4 december 2015, 
gewijzigd op 22 december 2016 ; 

Gelet op het algemeen voorbehoud uitgedrukt door de CREG ; 

Gelet op de voorgaande analyse ; 

 

Beslist de CREG om het aangepast tariefvoorstel van 2017 van Fluxys Belgium te aanvaarden. 

De CREG beslist dat de toepassing van de tarieven in 2017 leidt tot een nettoverhoging van de 
regularisatierekening van de transportactiviteit van € 36.267.357 en waarvan het saldo € 370.345.596 
bedraagt op 31 december 2017 en een nettoverhoging van de regularisatierekening van de 
opslagactiviteit van € 8.594.251 waarvan het saldo op 31 december 2017 € 12.598.834 bedraagt. 

De CREG beslist bovendien dat de toepassing van de tarieven in 2017 voor beide activiteiten samen 
leidt tot een globale efficiëntiewinst van € 41.206.809, waarvan de helft ten voordele van de billijke 
marge. 

Het proces-verbaal van de hoorzitting van 24 mei 2018 wordt als bijlage aan onderhavige beslissing 
toegevoegd. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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