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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 exploitatiesaldi voor het exploitatiejaar 2020, 
ingediend door de nv Fluxys Belgium op 11 juni 2021.  

In haar ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG beslist dat Fluxys Belgium haar tariefverslag 
diende aan te passen om een goedkeuring te krijgen voor de exploitatiesaldi voor 2020. Op 
11 juni 2021 heeft Fluxys Belgium haar aangepast tariefvoorstel ingediend, met correctie van de 
punten met een impact op de saldi waarvoor het initiële verslag ingediend op 1 maart 2021 werd 
verworpen. Naast de inleiding en de verklarende woordenlijst bestaat onderhavige beslissing 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) de raadpleging over onderhavige beslissing wordt beschreven in het derde deel; 

4) het tariefverslag en de elementen van de gerapporteerde saldi voor 2020 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 op 8 juli 2021. 

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 18 mei 2021. 

‘Tariefmethodologie’ : besluit (Z)1110/11 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het 
aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire 
periode 2020-2023, zoals aangenomen door het directiecomité van de CREG op 28 juni 2018. 
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1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 15/5 van de gaswet bepaalt dat de toegang tot het aardgasvervoersnet, evenals tot de 
opslaginstallatie van aardgas 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 
onderhavige 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 
beheerders 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 28 juni 2018 haar definitieve tariefmethodologie aangenomen die op 30 juni 2018 in 
werking is getreden (art. 45).  

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 
totaal inkomen: die drie laatste elementen, uitdrukkelijk uitgewerkt in hoofdstuk 5.6 van de 
tariefmethodologie, vormen het onderwerp van onderhavige beslissing. Daarom gebruikt de CREG 
deze tariefmethodologie in onderhavige beslissing. 

2. ANTECEDENTEN 

4. Conform de wettelijke bepalingen die van toepassing waren op deze periode, heeft de CREG 
op 7 mei 2019 haar beslissing (B)656G/40 genomen over het aangepast tariefvoorstel van Fluxys 
Belgium nv voor de tarieven voor de jaren 2020-2023, alsook over de kortingen, multiplicatoren en 
seizoensfactoren van toepassing op de aardgasvervoersnettarieven van Fluxys Belgium nv voor de 
periode 2020-2023 (hierna : de beslissing van 7 mei 2019). 

5. Het is in die context dat Fluxys Belgium op 1 maart 2021 haar jaarlijks tariefverslag en haar 
tarifaire afrekening voor het boekjaar 2020 bij de CREG heeft ingediend. 

6. Het tariefverslag is een document dat gebruikt wordt voor regulatoire doeleinden: het bevat 
het reële totaal inkomen 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 totaal inkomen 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. Tijdens de maanden maart, april en begin mei 2021 werden tussen de medewerkers van de 
CREG en van Fluxys Belgium talrijke e-mailberichten uitgewisseld over specifieke vragen. 

8. Op 12 mei 2021 heeft de CREG de ontwerpbeslissing (B)656G/45 (hierna: de ontwerpbeslissing 
van 12 mei 2021) genomen. Deze beslissing werd op diezelfde dag naar Fluxys Belgium gestuurd. Het 
ging om een ontwerp van weigeringsbeslissing. 

9. Die beslissing bepaalde dat Fluxys Belgium, tenzij ze de CREG overtuigt van een andere 
redenering en/of bedrag, haar initieel tariefverslag moest aanpassen om een goedkeuring met 
betrekking tot de exploitatiesaldi 2020 te verkrijgen. 

10. Op 11 juni 2021 heeft Fluxys Belgium haar aangepast tariefverslag overgemaakt aan de CREG. 
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3. VOORAFGAANDE RAADPLEGING 

11. Het directiecomité van de CREG heeft beslist om, krachtens artikel 23, § 1, van zijn 
huishoudelijk reglement, in het kader van de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021, een niet-publieke 
raadpleging van Fluxys Belgium te organiseren van 12 mei 2021 tot 11 juni 2021 met toepassing van 
artikel 41 van zijn 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. 

12. De CREG is van oordeel dat het aangepast tariefverslag van Fluxys Belgium van 11 juni 2021 ook 
de antwoorden van Fluxys Belgium bevat op de raadpleging bedoeld in dit hoofdstuk. 

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

4.1. HET TOTAAL INKOMEN EN DE GERAPPORTEERDE SALDI 

13. Fluxys Belgium heeft in haar aangepast tariefverslag de exploitatiesaldi voor 2020 
gerapporteerd en dit zowel voor haar vervoeractiviteit als voor haar opslagactiviteit. 

14. Het begrote totaal inkomen van Fluxys Belgium voor 2020 zoals goedgekeurd door de CREG in 
haar beslissing van 7 mei 2019 (uitgezonderd verkoop van gas) bedraagt M€ 298 voor de 
vervoeractiviteit en M€ 35 voor de opslagactiviteit.  

Zoals opgenomen in tabel 1 komt het door Fluxys Belgium gerapporteerde werkelijke totaal inkomen 
(uitgezonderd verkoop van gas) voor 2020 neer op M€ 295 voor de vervoeractiviteit en M€ 47 voor de 
opslagactiviteit.  

De samenstelling van het totaal inkomen wordt hieronder opgenomen in de eerste twee 
cijferkolommen van tabel 1 en 2. 

Tabel 1: Het totaal inkomen 2020 voor de vervoeractiviteit gerapporteerd door Fluxys Belgium en de gedetailleerde 
exploitatiesaldi 

[VERTROUWELIJK] 

Tabel 2: Het totaal inkomen 2020 voor de opslagactiviteit gerapporteerd door Fluxys Belgium en de gedetailleerde 
exploitatiesaldi 

[VERTROUWELIJK] 
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4.1.1. De gerapporteerde exploitatiesaldi 

15. Het globale saldo gerapporteerd voor boekjaar 2020 is een overschot van M€ 4 voor de 
vervoeractiviteit en van M€ 13 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 2020, 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 34 van de 
tariefmethodologie: het globale saldo zoals gerapporteerd door Fluxys Belgium en onder voorbehoud 
van een goedkeuring in het vervolg van onderhavige beslissing, zal worden toegekend aan het totaal 
inkomen van de volgende regulatoire periodes, na een graduele vooraf vastgestelde toewijzing van 
50 % van de verschillen op de beheersbare kosten die ten voordele van de aandeelhouders komen.  

4.2. HET CONTROLEPROGRAMMA VAN DE CREG  

16. 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: 

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

b) evalueert zo 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. 

17. 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 5.4 en op de standpunten uit haar vorige tariefbeslissingen. 

18. 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. 

19. De CREG beschrijft hieronder de verschillende fases van haar controle uitgevoerd op het ex 
post tariefverslag voor 2020 van Fluxys Belgium.  

De controle bestaat uit de volgende 8 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); 
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- fase 5: onderzoek van de netto niet-beheersbare kosten (zie 4.7); 

- fase 6:  onderzoek van de elementen van de netto vergoeding 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). 

20. 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. 

4.3. FASE 1 : ONDERZOEK VAN DE VOLLEDIGHEID VAN HET 
TARIEFVERSLAG VAN FLUXYS BELGIUM  

21. Rekening houdend met de aanvullende inlichtingen en de correcties die na de indiening van 
het tariefverslag werden aangeleverd, stelt de CREG vast dat Fluxys Belgium een compleet tariefdossier 
heeft overgemaakt.  

4.4. FASE 2 : ONDERZOEK VAN DE COHERENTIE TUSSEN DE 
GERAPPORTEERDE BEDRAGEN EN MET DE GOEDGEKEURDE 
JAARREKENING  

22. In het tariefverslag over 2020 wordt de volledige aansluiting gemaakt tussen de 
boekhoudkundige resultaten van de vennootschappen van Fluxys Belgium en het ontwerp van 
jaarrekening 2020 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 M€ 71. 

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 

23. De CREG heeft het verslag van EY ontvangen over de overeengekomen procedures over de 
gescheiden boekhouding van gereguleerde activiteiten op 31 december 2020. 

Door EY vastgestelde resultaten over de overeengekomen procedures: 

a) Wij hebben kennis genomen van de structuur van de analytische boekhouding van Fluxys 
Belgium om te bevestigen dat er een gescheiden boekhouding voor gereguleerde en niet-
gereguleerde activiteiten bestaat. Wij bevestigen dat er een analytische boekhouding per 
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activiteit bestaat voor Fluxys Belgium. De door Fluxys Belgium gedefinieerde structuur van 
de activiteiten in de analytische boekhouding stemt overeen met die van het tariefvoorstel 
van Fluxys Belgium en die bij de CREG werd ingediend. Die opsplitsing is noodzakelijk om de 
kosten per activiteit te identificeren en die door de gereguleerde tarieven gedragen moeten 
worden. Om kosten, die niet specifiek toe te schrijven zijn aan een bepaalde activiteit, te 
kunnen allokeren bestaat er een systeem van verdeelsleutels in het informaticasysteem 
(SAP). 

b) Wij hebben van de directie een aanéénsluiting gekregen van de boekhoudkundige balans 
en de Regulated Asset Base (« RAB ») per activiteit. Wij hebben nagekeken of het totaal van 
de RAB van alle activiteiten volledig aansluit met de boekhouding en dat de verschillen 
tussen de boekhoudkundige RAB met die van de tarieven gerechtvaardigd zijn. Wij hebben 
geen opmerkingen over deze aanéénsluiting. 

c) Wij hebben een aanéénsluiting verkregen tussen het resultaat per activiteit en de globale 
resultatenrekening. Wij hebben nagekeken of het totaal per activiteit van de afrekening 
overeenstemt met de resultaten in de geauditeerde jaarrekeningen. Het resultaat per 
activiteit, dat gebruikt werd voor de tarifaire afrekening, stemt overeen met het totaal 
resultaat dat gepubliceerd werd in de jaarrekeningen van Fluxys Belgium»1  

24. De CREG komt tot de conclusie dat Fluxys Belgium de kosten en ontvangsten van de 
gereguleerde activiteiten structureel goed heeft afgesplitst van die van de niet-gereguleerde 
activiteiten, maar Ernst & Young heeft geen enkele garantie gegeven over de tabel met de gescheiden 
activiteiten. 

25. In haar aangepast tariefverslag gaat Fluxys Belgium akkoord om elke jaar de matrix van de 
verdeelsleutels van de kosten door een externe revisor te laten reviseren om na te gaan of alle kosten 
aan de juiste activiteit zijn toegekend. 

4.6. FASE 4 : ONDERZOEK VAN DE NETTO BEHEERSBARE KOSTEN  

26. De CREG heeft de gerapporteerde elementen van de 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 in deze fase voorgesteld, 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. 

 

1 Vrije vertaling van:  

«  a) Nous avons pris connaissance de la structure de la comptabilité analytique de Fluxys Belgium SA afin de confirmer qu'une 
comptabilité séparée pour les activités régulées et pour les autres activités est en place. Nous confirmons qu'une comptabilité 
analytique par activité est en place pour Fluxys Belgium SA. La structure des activités définie par Fluxys Belgium SA dans sa 
comptabilité analytique correspond à celle retenue dans la proposition tarifaire que Fluxys Belgium SA a introduit auprès de 
la CREG. Cette découpe est nécessaire afin d'identifier les coûts par activité à supporter par les tarifs régulés. Afin d'allouer les 
coûts qui ne sont pas spécifiques à une activité, un système de clés d'allocation est mis en place dans le système informatique 
(SAP). 
b) Nous avons obtenu de la direction une réconciliation entre le bilan comptable et la Regulated Asset Base (« RAB ») par 
activité. Nous avons vérifié si le total de la RAB de toutes les activités se réconcilie bien avec la comptabilité et que les 
différences entre la RAB comptable et la RAB tarifaire sont bien justifiées. Nous n'avons pas de remarques sur cette 
réconciliation. 
c) Nous avons obtenu une réconciliation entre le résultat par activité et le compte de résultat global. Nous avons vérifié si le 
total du décompte tarifaire par activité se réconcilie bien avec les résultats gui sont inclus dans les comptes annuels audités. 
Le résultat par activité, qui est utilisé pour les décomptes tarifaires, est réconcilié avec le résultat total publié dans les comptes 
annuels de Fluxys Belgium SA. » 
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27. Zoals vermeld in tabel 1 rapporteert Fluxys Belgium voor de netto beheersbare kosten van de 
vervoeractiviteit een globaal saldo van 0,25 M€, na aftrok van 4 M€ vooropgestelde inspanning. Deze 
vooropgestelde inspanning telt niet mee voor de berekening van de stimulans op de beheersbare 
kosten volgens artikel 22, § 4 van de Tariefmethode.  

De CREG stelt vast dat Fluxys Belgium verdere efficiëntie-inspanningen is blijven leveren en een 
bepaald aantal initiatieven heeft ingevoerd waardoor de organisatie nog efficiënter kon gebeuren. 
Fluxys Belgium is er jaar na jaar in geslaagd om haar kosten te verminderen, zowel op het vlak van 
personeelskosten als andere kosten, zonder de veiligheid van personen, infrastructuur en 
bevoorrading in gevaar te brengen. Fluxys heeft op meerdere aksen gewerkt: 

- vermindering van werkvolume: herzien van inhoud en frequentie van dagelijkse 
handelingen met het oog op het verminderen van het werkvolume; 

- verminderen van operationele kosten; 

- transversale samenwerking: de manier van samenwerken aanpassen, interne diensten 
herzien en het stopzetten van sommige niet-noodzakelijke activiteiten; 

- aanpassing van de organisatie. 

In 2020 zijn de grote verschillen terug te vinden in de personeelslasten en diverse goederen en 
diensten. 

De CREG stelt vast dat de werkelijke cijfers hoger liggen dan die van het tariefvoorstel voor 
herindexering, voornamelijk ten gevolge van het verschil in de personeelslasten. Dit verschil van 
M€ [VERTROUWELIJK] is te verklaren door een lagere werkelijke inflatie dan de voorziene inflatie en 
door een vertraging in de voorziene verbintenissen ten gevolge van Covid-19. Fluxys Belgium voorzag 
in 2020 in het budget een gemiddeld aantal voltijdse equivalenten van 841 ETP voor de gereguleerde 
en niet-gereguleerde activiteiten. Dit gemiddelde was in werkelijkheid 815 ETP, hetzij een verschil van 
26 ETP. 

Ten gevolge van een lager dan voorziene inflatie worden de beheersbare kosten afgesloten op een 
niveau dat dicht bij het niveau ligt van het tariefvoorstel. Wij moeten vaststellen dat de inspanningen 
van Fluxys Belgium op het vlak van efficiëntie het mogelijk hebben gemaakt om de doelstellingen te 
behalen die werden vastgesteld in het tariefvoorstel. 

28. De CREG heeft vastgesteld dat Fluxys Belgium voor ten minste € 109.983,50 aan kosten heeft 
uitgegeven voor studies in verband met waterstof. Deze uitgaven houden geen, of geen gedeeltelijk, 
rechtstreeks verband met de vervoersactiviteiten van aardgas en zouden geheel of gedeeltelijk door 
de niet-gereguleerde activiteiten moeten worden gedragen. 

29. Opdat de CREG het voorstel van afrekening kan aanvaarden, moest Fluxys Belgium het 
rechtstreekse verband aantonen en de uitgaven op het vlak van waterstof, geheel of gedeeltelijk, aan 
de niet-gereguleerde activiteiten toekennen. 

30. In haar aangepast tariefverslag heeft Fluxys Belgium deze kosten in de vervoersactiviteit gelaten. 
Na verder nazicht is gebleken dat deze kosten betrekking hebben op haalbaarheidsstudies over invoer 
van waterstof nabij Zeebrugge waar de LNG terminal zich bevindt. Opdat de CREG het aangepast 
verslag kan aanvaarden, moet Fluxys Belgium deze kosten van Fluxys Belgium naar Fluxys LNG 
overzetten. 

31. Bovendien stelt de CREG vast dat de kosten via verschillende verdeelsleutels zijn toegekend aan 
de gereguleerde activiteiten. Ondanks de vele antwoorden van Fluxys Belgium op de vragen van de 
CREG met betrekking tot deze verdeelsleutels, kon de CREG niet helemaal gerustgesteld worden. Het 
verslag van Ernst & Young over de gescheiden activiteiten is eveneens niet overtuigend. Tenslotte 
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werden bepaalde sleutels gewijzigd tijdens de regulatoire periode. Dit alles heeft de CREG ertoe 
gebracht om de suggestie van Fluxys Belgium te volgen om de matrix van verdeelsleutels te verkrijgen. 
Het is immers de matrix die de verdeelsleutels bepaalt en het is onontbeerlijk om die te kennen en te 
begrijpen om de CREG te overtuigen van het belang en de verantwoording van de toewijzing van de 
kosten. 

32. Opdat de CREG het voorstel van afrekening van Fluxys Belgium kan aanvaarden, heeft de CREG 
gevraagd om haar tot in detail alle elementen en verantwoordingen uit te leggen van de matrix waarop 
de verdeelsleutels zijn gebaseerd. De CREG heeft ook aan Fluxys Belgium gevraagd om deze sleutels 
jaarlijks door zijn externe revisor te laten reviseren.  

33. Op 4 mei 2021 heeft Fluxys Belgium een presentatie gegeven over de matrix van de 
verdeelsleutels en heeft zij voldoende geantwoord op verschillende vragen van de CREG. Deze 
vergadering vond plaats op afstand en werd opgenomen aangezien een bezoek ter plaatse niet 
wenselijk was omwille van Covid-19. Het is gebleken dat deze matrix talrijke sleutels bevat en dat er 
meerdere kostenniveaus zijn. Nazicht via steekproef heeft het belang van deze meerdere sleutels 
aangetoond, maar een meer diepgaande controle is wenselijk. In haar aangepast tariefverslag is Fluxys 
ermee akkoord gegaan om de matrix van de verdeelsleutel jaarlijks door een externe revisor te laten 
reviseren om na te gaan of alle kosten aan de juiste activiteit werden toewezen. 

34. Dit jaar heeft de CREG nog specifieke vragen gesteld over cybersecurity en hierna vat ze de 
antwoorden samen.De CREG stelt vast dat Fluxys Belgium in 2020 haar cybersecurity verder is blijven 
optimaliseren door bestaande initiatieven te laten vooruitgaan en door nieuwe initiatieven te lanceren 
in overeenstemming met haar doelstelling tot volwaardige cybersecurity. Fluxys Bemgoiù geeft als 
voorbeeld de milestones van NIS die werden nageleefd en waarvan de invoering is vooruit gegaan. 

Met de beperkingen te wijten aan Covid-19 in het achterhoofd is Fluxys Belgium ook blijven doorgaan 
met het uitvoeren van Disaster Recovery tests en heeft ze een opleiding over veiligheid en phishing 
oefeningen aan haar personeel gegeven. De cybersecurity van het industriële controlesysteem werd 
besproken in een gespecialiseerd actieplan. [VERTROUWELIJK]. 

[VERTROUWELIJK]. 

De effectieve ETP die deze laatste jaren op deze activiteit werkten, zowel intern als extern in 2020, 
bestaan uit een Security Manager  en een Security Officer bijgestaan door derde specialisten volgens 
de behoeften (bijv. ethical hackers). 

4.6.1. De vergoeding van het directiecomité van Fluxys Belgium 

35. De CREG heeft de correcte toepassing gecontroleerd van de twee redelijkheidscriteria 
opgenomen in haar beslissing (B)656G/36 van 12 juli 2018 betreffende de vergoeding van het 
directiecomité van Fluxys Belgium:  

- [VERTROUWELIJK] 

36. De CREG heeft vastgesteld dat Fluxys Belgium de twee voormelde criteria correct heeft 
toegepast voor het jaar 2020. 

4.6.2. Consultancy kosten 

37. In het kader van haar controles had de CREG op 20 april 2021 aan Fluxys Belgium een kopie 
gevraagd van de facturen en de gerelateerde contracten met betrekking de prestaties van 
19 consultants. De CREG wenst zich er immers van te vergewissen dat de betreffende prestaties 
pertinent waren voor het beheer van de gereguleerde activiteiten. 
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38. Daaruit blijkt dat, op basis van een contract met [VERTROUWELIJK], 80% van de prestaties aan 
Fluxys Belgium gefactureerd werden omdat « Our planned scope covered by this engagement letter 
relates for 80% to the activities of Fluxys Belgium ». Het is echter niet duidelijk waarom het 
opvolgingscontract ([VERTROUWELIJK]) dat « builds on earlier Sprint 1 (over Oct-Nov 2019) and Sprint 
2 (over May-Jun 2020) » deze clausule niet bevat.  

39. Over de basis van een contract van 15 mei 2020, kon Fluxys Belgium vóór de ontwerpbeslssing 
van de CREG van 12 mei 2021 nog niet de gerealiseerde rapporten (fase I en fase II) door 
[VERTROUWELIJK] over « [VERTROUWELIJK] » opleveren die werden gefactureerd voor een 
totaalbedrag van [VERTROUWELIJK] €.  

40. Het initieel contract met [VERTROUWELIJK] ([VERTROUWELIJK]) werd in juni 2020 verlengd voor 
een bedrag van [VERTROUWELIJK] €. Fluxys Belgium kon vóór de ontwerpbeslissing van de CREG van 
12 mei 2020 het initieel bestek en het bestek die de verhoging rechtvaardigt nog niet voorleggen. 

41. In afwachting van ontvangst van de verschillende voormelde contracten en verklaringen alsook 
van hun onderzoek door de CREG, was de CREG in eerste instantie van mening dat het totaal van de 
betreffende facturen, hetzij M€ [VERTROUWELIJK], als onredelijk moest worden beschouwd want het 
noodzakelijke karakter van deze prestaties was tot op dat moment onvoldoende gerechtvaardigd. 
Hierdoor moest Fluxys Belgium de kosten die verband houden met de niet-gereguleerde activiteiten 
met M€ [VERTROUWELIJK]  verhogen en de beheersbare kosten met eenzelfde bedrag verminderen. 

42. In meerdere e-mailberichten die werden verstuurd na de ontwerpbeslissing van 12 mei 2021, 
alsook in haar aangepast tariefverslag, heeft Fluxys Belgium verschillende noodzakelijke contracten en 
verklaringen opgeleverd. Fluxys Belgium heeft dus deze beheersbare kosten op het niveau gehouden 
van de kosten voorgesteld in haar tariefverslag van 1 maart 2021. De CREG kan ze aanvaarden, maar 
zal hun relevantie en hun werkelijke toegevoegde waarde onderzoeken in het jaar 2021. 

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

43. Zoals vermeld in tabellen 1 en 2 rapporteert Fluxys Belgium voor de netto niet-beheersbare 
kosten een globaal saldo van M€ 1 (uitgezonderd aardgas). Dit saldo zal integraal worden verrekend in 
de toekomstige tarieven. 

44. In haar ontwerpbeslissing van 12 mei 2021 heeft de CREG opgemerkt dat er op alle activiteiten 
van Fluxys Belgium fiscale verminderingen werden geregistreerd dankzij een fiscale ruling voor 
innovatie-investeringen. Een bedrag van € 255.453,47 werd via een gemiddelde verdeelsleutel van alle 
sleutels opgenomen in de niet-gereguleerde activiteiten. De CREG heeft geen voldoende antwoord 
gekregen over het belang van deze sleutel. 

45. Opdat de CREG het voorstel van afrekening van Fluxys Belgium kan goedkeuren, moest Fluxys 
Belgium aan de CREG een verantwoording opleveren van de toekenning van een deel van de fiscale 
opbrengst aan de niet-gereguleerde activiteiten. 

Na een grondige analyse van het aangepast tariefverslag formuleert de CREG geen opmerkingen met 
betrekking tot de niet-beheersbare elementen. 
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4.8. FASE 6 : ONDERZOEK VAN DE GLOBALE NETTOVERGOEDING VAN 
DE ONDERNEMING FLUXYS BELGIUM MET BETREKKING TOT DE 
GEREGULEERDE ACTIVITEITEN IN BELGIË 

46. Zoals vermeld in tabel 1 bedraagt de netto marge voor de vervoeractiviteit M€ 57 verhoogd met 
M€ 5 aan stimulansen. Tabel 2 toont de netto marge voor de opslagactiviteit, nl. M€ 6,5.  

In totaal bedraagt de netto gereguleerde marge van Fluxys Belgium M€ 68. 

4.8.1. De billijke marge 2020 : berekening en saldo 

47. De CREG heeft gecontroleerd of Fluxys Belgium de billijke marge correct heeft berekend. De 
tarifaire methodologie voorziet in parameters als OLO, risicopremie, illiquiditeitspremie en S-factor. 
De RAB houdt rekening met de bewegingen doorheen het jaar en de afschrijvingsvoeten bepaald in de 
tariefmethodologie.  

4.8.2. Stimulansen  

48. Fluxys Belgium heeft de stimulansen waarop zij recht heeft correct berekend behalve de 
stimulans van de verbindingen, zoals hierna uitgelegd. 

49. De CREG stelt vast dat het tariefverslag ingediend door Fluxys Belgium een stimulans vermeldde 
van M€ 0,5 voor het voorgestelde regulatoire kader, terwijl het budget van de tarieven een stimulans 
voorzag van M€ 0,25. Fluxys Belgium heeft verduidelijkt dat deze informatie moet worden rechtgezet 
door te preciseren dat een stimulans van M€ 0,25 wel degelijk voortkomt uit het indienen van het 
regulatoir kader voor biomethaan. De andere M€ 0,25 komen voort uit de verbinding van een lokale 
biomethaanproducent op het net en  niet uit de indiening van een wettelijk kader. 

50. De CREG kan akkoord gaan met de stimulans voor de indiening van een wettelijk kader, wat 
Fluxys Belgium gedaan heeft, maar niet met de tweede stimulans. De CREG stelt immers vast dat de 
biomethaaninstallatie op het distributienet en niet op het vervoersnet werd aangesloten. Als het in 
zeldzame gevallen van backtracking waar is dat het biogas dat in het distributienet geïnjecteerd is zich 
in het vervoersnet zou kunnen bevinden, is niet helemaal tegemoet gekomen aan het criterium van de 
stimulans.  

51. Opdat de CREG het voorstel tot afrekening 2020 zou kunnen goedkeuren, heeft de CREG aan 
Fluxys Belgium gevraagd om de stimulans van M€ 0,25 van de verbinding van de biogasinstallatie met 
het vervoersnet te schrappen. 

52. In haar aangepast tariefverslag heeft Fluxys Belgimu de stimulans van M€ 0,25 van de verbinding 
van de biogasinstallatie met het vervoersnet geschrapt. De CREG kan dus het aangepast tariefverslag 
op dit punt aanvaarden. 

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

53. Deze fase heeft betrekking op het tweede door Fluxys Belgium gerapporteerde deelsaldo (zie 
tabellen 3 en 4 hieronder). Het gaat om de berekening van het verschil in totaalvolume van de tarifaire 
omzet. 
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Tabel 3: Verkoop van vervoerdiensten 

[VERTROUWELIJK] 

Tabel 4: Verkoop van opslagdiensten 

[VERTROUWELIJK] 

54. Zoals vermeld in de tabellen 3 en 4 rapporteert Fluxys Belgium voor de gereguleerde 
nettoverkopen een globaal saldo (omzetoverschot uitgezonderd gasmoleculen) van 0 + 13 = M€ 13.  

55. Het gaat over een tarifair overschot: de gerealiseerde omzet is hoger dan de omzet die is 
opgenomen in het goedgekeurde aangepaste tariefvoorstel voor 2020-2023.  

56. Na een grondige analyse stelt de CREG vast dat de gerapporteerde cijfers correct zijn en dat 
het tweede deelsaldo dus redelijk is. 

4.10. FASE 10 : SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN DOOR DE 
CREG 

4.10.1. Evolutie van de regularisatierekening na tussenkomst van de CREG  

57. De CREG heeft vastgesteld dat de regularisatierekening bij de aanvang van de periode 2020-23 
een aanzienlijk bedrag vertoonde. Daarom werden een terugbetalingsplan en een 
beheersmechanisme voor deze rekening voorzien. Het aangepaste voorstel van afrekening dat Fluxys 
Belgium voor 2020 heeft ingediend, geeft de volgende situatie weer:  

4.10.2. Aangepaste evolutie van de regularisatierekening 

Tabel  5 : evolutie van de regularisatierekening na tussenkomst van de CREG 

 

  

TRANSPORT

Bewegingen van de regularisatierekening voor de activiteit Transport

in euros

Saldo op 31/12/2019 370.921.652 Vermindering 2020 :

Bonus van het jaar 2020 4.086.060 -70.901.111

Gebruik in het tarifair model in 2020 -75.191.944

Interesten 204.773

Saldo op 31/12/2020 300.020.541

STOCKAGE

Bewegingen van de regularisatierekening voor de activiteit Opslag

in euros

Saldo op 31/12/2019 32.402.647 Verhoging 2020 :

Bonus van het jaar 2020 12.720.586 12.827.172

Gebruik in het tarifair model in 2020 106.586

Interesten 23.104

Saldo op 31/12/2020 45.252.923

}

}
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58. Het saldo van de regularisatierekening voor de vervoersactiviteit blijft aanzienlijk op het einde 
van 2020. De CREG trekt de aandacht op het feit dat het saldo van de regularisatierekening op het 
einde van 2023 niet meer dan M€ 100 mag bedragen, zoals bepaald in de tariefmethodologie en 
berekend in het tariefvoorstel 2020-2023, door meer dan M€ 70 per jaar terug te geven,  dat door de 
CREG werd goedgekeurd op 7 mei 2019. Als de evolutie van de regularisatierekening van dit traject 
afwijkt, zal een tariefvermindering moeten doorgevoerd worden tijdens de tariefperiode. Dit resultaat 
werd verkregen na heftige discussies met de netbeheerder.  

Voor de opslagactiviteit heeft de CREG met haar beslissing van 1 juli 2021 net een tariefvermindering 
van 30 % goedgekeurd door in juli 2021 een aanzienlijk deel van de regularisatierekening te gebruiken 
waarop eind 2023 een bedrag van M€ 28 zal staan. Dit resultaat is eveneens het gevolg van 
voortdurende discussies tussen de CREG en Fluxys Belgium. 

5. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

In onderhavige beslissing heeft de CREG zich uitgesproken 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 vervoeractiviteiten 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 2020-2023. 

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 produkten en andere door 
middel van leidingen; 

Gelet op beslissing (B) 656G/40 van 7 mei 2019 over het aangepast tariefvoorstel van Fluxys Belgium 
nv over de vervoerstarieven voor de jaren 2020-2023, alsook over de kortingen, multiplicatoren en 
seizoensfactoren van toepassing op de aardgasvervoersnettarieven van Fluxys Belgium nv voor de 
periode 2020-2023; 

Gelet op het tariefverslag van 1 maart 2021 over het exploitatiejaar 2020, ingediend door Fluxys 
Belgium ; 

Gelet op de talrijke e-mails tussen Fluxys Belgium en de CREG over precieze punten ; 
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Gelet op het aangepast tariefverslag van 11 juni 2021 over boekjaar 2020 ingediend door Fluxys 
Belgium; 

Gelet op de tariefmethodologie van 28 juni 2018 ;  

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 dat de toepassing van de tarieven in 2020 resulteert in een netto vermindering van 
€ - 70.901.11 van de regularisatierekening van de vervoersactiviteit waarvan het saldo € 300.020.541 
zal bedragen op 31 december 2020 en in een stijging van de regularisatierekening van de 
opslagactiviteit van € 12.827.172 waarvan het saldo € 45.252.923 zal bedragen op 31 december 2020.  

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 




