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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 en de NV 

FLUXYS LNG op 15 mei 2003 aan de CREG verstrekt hebben met het oog op de 

controle van de tarieven van 2002. 

 

 

I. PROCEDURE EN TIJDSCHEMA 

 

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

FLUXYS en de NV FLUXYS LNG haar beslissing (B)030327-CDC-122 van 27 maart 

2003 over de verslagen en gegevens die de gasvervoersondernemingen aan de CREG 

moeten verstrekken met het oog op de controle van de tarieven van het jaar 2002 

meegedeeld.  Deze beslissing heeft betrekking op de verslagen en gegevens die door 

de NV FLUXYS en de NL FLUXYS LNG aan de CREG werden overgemaakt op 14 

februari 2003. 

 

Samengevat bestaat de beslissing erin : 

1. de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG in kennis te stellen van een aantal 

opmerkingen met de vraag dat de CREG onder andere bijkomende gegevens 

zouden verstrekt worden om haar toe te laten haar taak te vervullen van controle 

en goedkeuring van de bonus of malus ontstaan door toepassing van de tarieven 

2002 ; 

2. de overdracht van het boekjaar 2002 naar het volgende boekjaar, via de 

regularisatierekening, van de verliezen en overschotten op de tarieven bepaald 

door de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG in hun rapporteringen van 14 

februari 2003, niet goed te keuren ;  
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3. de knoop door te hakken en definitief het bedrag te bepalen van de verliezen en 

overschotten gegenereerd door de toepassing van de tarieven duidelijk en, in 

voorkomend geval, de uitgaven van de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG te 

verwerpen en ze in mindering te brengen van de winstmarge, op grond van de 

antwoorden op de punten die minstens moeten aangepast worden door de beide 

vennootschappen ; 

4. te benadrukken dat haar beslissing geen enkel precedent schept en 

dientengevolge later niet kan ingeroepen worden, voor wat betreft de 

methodologie van de berekening van de tarieven, evenals voor eventuele 

overdrachten (bonus of malus) begrepen in de regularisatierekening. 

 

Overeenkomstig artikel 25 van het tariefbesluit en beslissing (B)030327-CDC-122 van 

27 maart 2003, hebben de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG hun bevindingen en 

aanvullende gegevens gevraagd in deze beslissing op 15 mei 2003 overgemaakt aan de 

CREG. 

 

2. De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité goedgekeurd op 12 juni 

2003. 
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II. ANALYSE VAN DE BEVINDINGEN EN 
AANVULLENDE GEGEVENS VERSTREKT DOOR 
DE NV FLUXYS EN DE NV FLUXYS LNG IN 
VERBAND MET DE BESLISSING VAN DE CREG 
VAN 27 MAART 2003  
 

3. De CREG is overgegaan tot het onderzoek van de bevindingen en aanvullende 

gegevens verstrekt door de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG om na te gaan of er 

voldoende werd tegemoetgekomen aan de aanpassingen die de CREG had gevraagd 

en de vragen die ze had gesteld in punt V van haar beslissing (B)030327-CDC-122. 

 

De hierna volgende analyse gebeurt door punt na punt de door de CREG gemaakte 

opmerkingen te hernemen evenals de bevindingen en overeenkomstige gegevens die 

op 15 mei 2003 werden overgemaakt door de NV FLUXYS e de NV FLUXYS LNG. 

 

1. Voorstelling van de rekeningen  
 

Kopij van de verslagen van de vergaderingen van de vervoersonderneming en de 

commissarissenrevisoren 

 

4. De CREG heeft de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG, in haar beslissing 

(B)030327-CDC-122 van 27 maart 2003 en overeenkomstig artikel 14, §1, eerste lid, van 

het tariefbesluit, gevraagd een kopij voor te leggen van de verslagen van de 

vergaderingen van het voorbije jaar van de vervoersonderneming en de 

commissarissenrevisoren.   

 

Het enige verslag dat door de NV FLUXYS en de NV FLUXYS aan de CREG werd 

overgemaakt is dat van de commissarissenrevisoren over de boekjaren afgesloten op 31 

december 2002 en gericht aan de Algemene aandeelhoudersvergadering. 

 

De CREG handhaaft haar vraag om haar een kopie over te maken van de verslagen van 

de vergaderingen met de commissarissenrevisoren. Ze zal deze problematiek echter 
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apart behandelen ten opzichte van de controle van de tarieven van 2002, die het 

onderwerp van de onderhavige beslissing vormt. Ze zal de NV FLUXYS en de NV 

FLUXYS LNG hierover later ondervragen.  Op basis van artikel 14, §1, 1° van het 

tariefbesluit, vraagt de CREG de beide vennootschappen dat van de volgende 

vergaderingen die met de commissarissenrevisoren gehouden worden voortaan een 

verslag zou gemaakt worden. 
 
 

2. Rapporteringsmodel en vergelijkbaarheid van de gegevens 
 

5. In haar beslissing (B)030327-CDC-122 van 27 maart 2003 heeft de CREG, voor 

het boekjaar 2002, de door de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG gegeven 

voorstelling van de rekeningen van 2002 volgens het vereenvoudigd rapporteringsmodel 

van 30 augustus 2002 aanvaardbaar geacht. Toch heeft de CREG beide 

vennootschappen gevraagd hun trimestriële en jaarlijkse rekeningen met betrekking tot 

het jaar 2003 voor te stellen op basis van het volledige rapporteringsmodel dat hen op 

22 augustus 2002 werd bezorgd door de CREG.  De CREG wenst eveneens dat, bij de 

voorstelling van de rekeningen, deze laatste worden afgerond tot op de euro en niet op 

duizend euro. Ten slotte heeft de CREG aan de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG 

gevraagd hun trimestriële en jaarlijkse rekeningen in één enkele tabel voor te stellen, 

door er de bedragen van het vorige jaar en de bedragen van het budget voor het 

volgende jaar bij in te brengen. Deze vraag geldt voor de rapportering met betrekking tot 

de trimestriële rekeningen van 2003 en voor de volgende rapporteringen. 

 

De NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG hebben nota genomen van de vragen van de 

CREG en laten weten dat het rapporteringsmodel dat door een gemengde werkgroep 

CREG/FLUXYS bestudeerd wordt volgens een in onderling overleg opgestelde planning, 

tegen 30 juni 2003 operationeel zou moeten zijn.   

 

De CREG acht deze termijn redelijk, rekening houdend met het volume aan werk dat 

moet verzet worden en, gezien de goede vorderingen die in de werkgroep werden 

vastgesteld, aanvaardt ze het voorstel van de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG. 
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3. Analyse van de verschillen tussen rekeningen en budget  
 

Personeelskosten : pensioenen 

 
6. Omdat ze een stijging van de personeelskosten ten opzichte van het budget 

2002 vaststelt, die volgens de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG hoofdzakelijk te 

wijten is aan het op peil brengen van de reserves van het aanvullend pensioenfonds van 

het type « te bereiken doel » met het oog op de implementering van de 

boekhoudkundige IAS-normen, heeft de CREG beide vennootschappen gevraagd haar 

het volgende op uitvoerige wijze te bezorgen:  

- de lijst van de personeelsleden die onder het pensioenstelsel van het type 

« te bereiken doel » vallen met, voor elk van hen, het provisioneel bedrag per 

31 december 2002 en het op de vervaldag te storten bedrag; 

- de omstandige opgave van de elementen die aan de basis liggen van het 

principe van het op peil brengen van het pensioenfonds en de berekening die 

tot de hierboven vermelde bedragen heeft geleid; 

- de gegevens (statuut, wijze van samenstelling, …) met betrekking tot de 

andere pensioenstelsels (wettelijk pensioen, klassiek pensioenfonds, …) die 

bij hen bestaan en waarvan de personeelsleden van beide vennootschappen 

geniet. 

 

Gegevens met betrekking tot de pensioenplannen van de NV FLUXYS en de NV 

FLUXYS LNG werden, met uitzondering van enig individueel gegeven, op 15 mei 2003 

aan de CREG overgemaakt. Om de verificatie van deze gegevens en van de gegevens 

met een persoonlijk karakter uit te voeren, heeft de CREG zich tot een consultant 

gewend.   

 

Uit het verslag van de consultant blijkt dat twee pensioenplannen van het type “te 

bereiken doel” zijn.  Deze fondsen zijn “multi-werkgevers” fondsen 

 

In 2002 heeft de onderneming belast met het beheer van de pensioenfondsen de NV 

FLUXYS en de NV FLUXYS LNG (en de andere betrokken ondernemingen) 

gecontacteerd om de onderfinanciering van het fonds te signaleren, en een optrekking te 

vragen teneinde de verbintenissen op termijn te halen.  Van de voorgestelde 
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oplossingen hebben de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG de oplossing “gebaseerd 

op de IAS 19 normen” gekozen, en een eenmalige premie gestort, voor de twee 

pensioenfondsen te bereiken doel. 

 

 

De CREG besluit: 

- om het onderzoek van het dossier betreffende de bijkomende toelage voor de 

pensioenen voor het jaar 2002 niet af te sluiten en zich het recht voor te 

behouden hierop terug te komen; 

- om de kost met betrekking tot het storten van de eenmalige premie niet te 

verwerpen, waarmee geen precedent wordt gecreëerd voor de andere 

toekomstige beslissingen; 

- om te vragen aan FLUXYS om, voorafgaand aan de storting van de toelage aan 

de pensioenfondsen “te bereiken doel” voor 2003, de gedetailleerde berekening 

van deze toelage (jaarlijks bedrag + eventueel eenmalige premie) voor te leggen 

aan de CREG, teneinde de CREG toe te laten deze a priori te evalueren;  

- om zich het recht voor te behouden om de kost met betrekking tot de eenmalige 

premie te verwerpen indien de CREG oordeelt dat hij niet gerechtvaardigd is, 

volgens de normen die de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG beweren toe te 

passen. 

 

Aangezien verschillende pensioenfondsen van FLUXYS “multi-werkgevers” fondsen zijn, 

vraagt de CREG eveneens aan FLUXYS om haar het bewijs te leveren van afwezigheid 

van solidariteit, zowel op het niveau van de financiering van de pensioenplannen als op 

dat van het rendement van de fondsen, en dat van de dekking van de verbintenissen op 

termijn. 

 

Personeelskosten : budgettaire onderschatting  

 

7. De CREG heeft de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG gevraagd haar de 

verantwoordingen van de budgetoverschrijdingen inzake personeelskosten te bezorgen. 
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De NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG hebben dit verschil  wat betreft de lonen en 

sociale bijdragen verantwoord door een verschil tussen de budgetgegevens en de reële 

gegevens.  

 

Personeelskosten : uitzendkrachten 

 

8. De CREG heeft de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG gevraagd de stijging in 

verband met de rubriek « uitzendkrachten » te verantwoorden. 

 

De twee vennootschappen hebben erop gewezen dat met dit soort uitgave in 2002 in 

sommige kostencentra, hoofdzakelijk in de exploitatiesectoren, geen rekening werd 

gehouden. De herziening van het budgettaire proces van de NV FLUXYS en de NV 

FLUXYS LNG houdt in dat er voortaan zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met dit 

kostentype. 

 

Beroepskosten  

 

9. De CREG heeft beide vennootschappen gevraagd de verschillen  inzake 

beroepskosten van meer dan 10% ten opzichte van het budget te verantwoorden voor 

de overbrenging, de doorvoer, de overige activiteiten en de LNG-terminalling. 

 

De twee vennootschappen hebben erop gewezen dat de vastgestelde daling 

voornamelijk te wijten was aan het feit dat de in het budget voorziene reisvergoedingen 

niet gestort werden en dat de bedrijfsvoertuigen van de externe zetels vervangen  

werden door voertuigen in leasing. 

 

Diverse goederen en diensten 

 

10. Voor de overbrenging heeft de CREG een omstandige verantwoording gevraagd 

van de kostendaling als gevolg van de vertraging en het uitstellen van werken, van de 

erelonen  en van de rubriek « varia». Voor de overige activiteiten en de LNG-terminalling 

heeft de CREG een omstandige verantwoording van de stijging van de rubriek « Diverse 

goederen en diensten » gevraagd. 
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Wat de overbrenging betreft, heeft de NV FLUXYS geantwoord dat de kostendaling het 

gevolg was van een geringer gebruik van stikstof in de transformator van Lillo dan 

voorzien, van de vertraagde uitvoering van de HSEQ1-werken, van het buiten dienst 

stellen van minder leidingen dan voorzien, van het uitvoeren van minder werken aan de 

stations en het gebruik van minder staal voor het HPN-project dan voorzien. 

 

Voor de overige activiteiten is de kostenstijging  te wijten aan het niet budgetteren van 

de kosten van Bunker C (opslag van zware fuel voor LNG-tankers), aan de niet 

voorziene bijdrage in het budget in het kader van de sluiting van een oude opslagplaats, 

aan de vertraagde sluiting van een andere voormalige opslagplaats met overdracht van 

de uitgaven, aan de uitvoering van werken die niet in het budget voorzien waren  en 

varia. 

 

Voor de LNG-terminal en de kostendaling  ten opzichte van het budget, wijst de NV 

FLUXYS LNG erop dat het verschil voortvloeit uit de verschoven uitvoering van 

schilderwerken, plaatsen van hekkens, technische werken en toebehoren niet 

aangekocht zoals voorzien. 

 

Energie 

 

11. Voor de doorvoer en de overige activiteiten heeft de CREG de NV FLUXYS een 

omstandige verantwoording gevraagd van de dalingen die 10% groter zijn dan voorzien 

in het budget. Voor de LNG-terminalling heeft de CREG de NV FLUXYS LNG gevraagd 

de stijging van de energie-uitgaven te verantwoorden. 

 

De NV FLUXYS heeft geantwoord dat, enerzijds, de geschatte hoeveelheden te hoog 

waren en dat, anderzijds, de werkelijke gasprijs hoger lag dan de geschatte prijs. 

 

Voor de LNG-terminalling was het gas in kind niet gebudgetteerd en werd het enerzijds 

beschouwd als uitgave en anderzijds als inkomst, met een nulimpact op de rekeningen. 

 

                                                 
1 Health, Safety, Environment and Quality  
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Overige kosten 

 

12. Voor de overbrenging heeft de CREG een omstandige verantwoording gevraagd 

van de kostendaling als gevolg van de ‘proratisering’ van de vervoersverzekering, de 

vertraging en het uitstellen van werken en de rubriek « overige ».  Voor de doorvoer 

heeft de CREG de omstandige verantwoording gevraagd van de kostendaling als gevolg 

van de ‘proratisering’ van de vervoersverzekering en ingevolge de varia. Voor de overige 

activiteiten heeft de CREG een omstandige verantwoording gevraagd van de 

kostendaling als gevolg van de ‘proratisering’ van de vervoersverzekering en ingevolge 

de taks op een oude opslagplaats. 

 

Wat de overbrenging betreft, heeft de NV FLUXYS geantwoord dat de verzekering met 

betrekking tot omzeggens het hele jaar 2002 voor de dekking van het risico inzake de 

infrastructuur  van het vervoersnet volledig door dit boekjaar ten laste werd genomen 

van bij de ontvangst van de factuur, eind 2001. Voortaan zal de verzekering 

geproratiseerd worden om de exacte kost ervan door te berekenen in de 

resultatenrekening, met als gevolg dat enkel de kosten met betrekking tot het jaar 2002 

in rekening gebracht worden, terwijl de kosten met betrekking tot het jaar 2003 voortaan 

in rekening van het jaar 2003 gebracht worden.  De vertraging en het uitstellen van 

werken zijn het gevolg van de laattijdige uitvoering van de « bomencampagne » 

waardoor de vergoedingen aan eigenaars van gronden waarop bomen moeten gerooid 

worden omdat ze in de nabijheid van de leidingen staan, niet werden uitgekeerd.  

  

Wat de doorvoer betreft, heeft de proratisering van de verzekering van het vervoersnet 

dezelfde invloed op de kosten , terwijl de varia overeenstemmen met de terugbetaling 

van belastingen in verband met 2001. 

 

Voor de overige activiteiten heeft de proratisering van de verzekering van het 

vervoersnet dezelfde invloed op de kosten en werden belastingen met betrekking tot een 

oude opslagplaats afgeschaft. 
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Toewijzing aan de afschrijvingen en financiële leasing 

 

13. Voor de doorvoer heeft de CREG om de verantwoording gevraagd van de daling 

van de toewijzingen aan de afschrijvingen en de stijging van de financiële leasingkosten 

ten opzichte van de oorspronkelijk voorziene kosten. De NV FLUXYS heeft geantwoord 

dat, in het budget 2002, het gedeelte van de afschrijvingen in verband met de 

geïntegreerde werking werd opgenomen in de rubriek « afschrijvingen » daar waar, bij 

het opstellen van de rekening 2002, deze afschrijvingen volledig werden opgenomen in 

de rubriek « financiële leasing ».  Dit verschil in financiële kosten is het gevolg van 

hogere intrestvoeten op korte termijn dan voorzien in het budget voor de reële facturatie. 

 

Marge vóór belastingen, omzet op onderhandelde tarieven en andere opbrengsten 

 

14. Voor alle activiteiten samen heeft de CREG de beide vennootschappen om een 

verantwoording van de margeschommelingen vóór belastingen gevraagd en, voor de 

gereglementeerde activiteiten, een nauwkeurige verantwoording van de oorsprong van 

de bijkomende omzet resulterend uit de onderhandelde tarieven en de 

gereglementeerde tarieven, evenals van het overschot resulterend uit het van kracht 

worden van laatstgenoemde tarieven. 

 

De NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG hebben geantwoord dat de omzet over de 

periode van januari tot oktober 2002, resulterend uit de toepassing van de 

onderhandelde tarieven, een hogere marge opleverde dan de marge die in het budget 

voorzien werd en die uitging van de toepassing van gereguleerde tarieven bepaald op 

een « cost plus »-basis.   

 

Wat betreft de bijkomende omzet die in november en december 2002 werd bekomen, 

kan het bedrag dat naar de regularisatierekening werd overgebracht als volgt worden 

opgesplitst :  

- gereguleerd tarief : verschillen op onderschrijvingen van capaciteit; 

- facturatie aan een doorvoerklant niet voorzien in het budget; 

- definitieve facturatie, in november en december, van de onderhandelde 

tarieven van de vorige maanden; 
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- vertraagde facturatie van de odorisatie (op basis van het definitieve en 

achteraf gefactureerde verbruik); 

- ontspanning op de leveringspunten : (+500.000 m³/u over 20 maanden) . 

  

15. De  CREG heeft de NV FLUXYS eveneens gevraagd om, voor de doorvoer en de 

andere activiteiten, de verschillen te verantwoorden tussen de bedragen vermeld in het 

rapporteringsmodel en in de tabel ter verantwoording van de verschillen. 

 

Wat betreft het verschil tussen de ontvangsten en de kosten van de doorvoer en van de  

« andere activiteiten », heeft de NV FLUXYS erop gewezen dat dit minder voorspelbaar 

is dan voor de gereguleerde activiteiten die in een « cost plus »-systeem plaats hebben. 

 

Wat de andere opbrengsten betreft, heeft de CREG de beide vennootschappen een 

nauwkeurige verantwoording gevraagd van de oorsprong van de stijging en de 

toewijzing hiervan voor de overbrenging, de opslag en de LNG-terminalling.  De stijging 

voor de overbrenging  resulteert uit het in aanmerking nemen van de verkoop van 

vastliggende goederen, van de tussenkomsten van derden, van de terugvorderingen bij 

verzekeraars, diverse terugvorderingen, heffingen  en shortfall comodity.   Voor de 

opslag is de stijging  vooral het gevolg van een daling van roerende voorheffing en 

terugvorderingen bij verzekeraars.  Voor de LNG-terminalling omvat de stijging het 

ontvangen gas in kind en de overige gedaalde exploitatieopbrengsten van het 

gasverbruik, van de specifieke kosten van de NV FLUXYS LNG en van het bedrag 

opgenomen in de regularisatierekening van de exploitatie van het 1ste semester 2002.   

 

Herfacturering bijdrage CREG 

 

16. De CREG heeft de NV FLUXYS gevraagd uit te leggen op welke wijze het 

bedrag verhaald wordt op de gebruikers van het vervoersnet, de eenheidskost te 

vermelden die gedragen wordt door deze gebruikers en aan te duiden welk bedrag 

effectief ontvangen werd op 31 december 2002. 

 

Ingevolge aanbeveling C.C.2002/26 van 6 november 2002 van het Controlecomité  voor 

Elektriciteit en Gas heeft FLUXYS, over de periode van 1 augustus tot 31 december, met 

het oog op de dekking van de werkingskosten van de CREG van de boekjaren 2000 en 
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2002.  Het restsaldo blijft te verhalen. Wat het boekjaar 2001 betreft, had een 

teruginning plaats in januari 2002.  Per 31 december 2002 blijft er een te verhalen 

bedrag over.   

 

De CREG heeft van haar kant van FLUXYS wel degelijk de nodige bedragen ontvangen 

om haar werkingskosten van de jaren 2000, 2001 en 2002 te dekken. 

 

Verschil op marge vóór belastingen op verschil van RAB 

 

17. De CREG heeft beide vennootschappen om een nauwkeurige verantwoording 

gevraagd van de oorsprong van de schommeling en van de berekening van het 

margeverschil vóór belastingen, berekend op verschil van RAB, voor de overbrenging, 

de opslag en de LNG-terminalling.    

 

Voor de overbrenging geeft het verschil van RAB tussen de in het budget met 

tariefvoorstel voor 2002 vermelde raming en de werkelijke toestand per 31 december 

2002, waarop een WACC-voet wordt toegepast, een verschil op marge vóór belastingen.   

 

Voor de opslag geeft het verschil van RAB, waarop een WACC-voet wordt toegepast, 

een verschil op marge vóór belastingen.   

 

Voor de LNG-terminalling geeft het verschil met RAB, waarop een WACC-voet wordt 

toegepast, een verschil op marge vóór belastingen.   

 

Verschil op afschrijving 

 

18. De CREG heeft de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG om een nauwkeurige 

verantwoording gevraagd van de oorsprong van de schommeling en de berekening van 

het verschil op afschrijving. De effectief in 2002 geboekte afschrijvingen  zijn hoger dan 

die welke voorzien werden in het budget vanwege het feit dat dit laatste onderschat 

werd, omdat sommige vastleggingen die in 2001 in werking werden gesteld niet 

inbegrepen waren in de voorziene afschrijving voor het boekjaar 2002.  
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4. Analyse van de overschotten en verliezen inbegrepen in de 
regularisatierekening 
 

Strafbepalingen 

 

19. De CREG heeft de berekening in detail van dit bedrag gevraagd, met een 

onderscheid per gebruiker en tussen onderhandelde en gereglementeerde tarieven. 

 

De in 2002 gefactureerde bedragen kunnen ingedeeld worden volgens type van 

strafbepaling:  

- onderschrijving : overschrijding overbrengingscapaciteit ; 

- uitbalancering  : positief onevenwicht (overschrijding van het VF-peil); 

- uitbalancering : negatief onevenwicht (tekort). 

 

Het totaal bedrag aan strafbepalingen voor het jaar 2002 bedroeg zowat 1 miljoen euro 

en werd op de regularisatierekening geboekt. 

 

Omzet  

 

20. De CREG heeft in haar beslissing (B)030327-CDC-122 van 27 maart 2002  

geoordeeld dat de totale omzetoverschotten van het jaar 2002, ongeacht of ze 

resulteren uit  onderhandelde tarieven (toegepast van januari tot oktober 2002) of uit 

gereglementeerde tarieven (toegepast in november en december 2002), zowel voor de 

omzet als voor de andere opbrengsten, in de regularisatierekening dienen opgenomen 

te worden ten voordele van de toekomstige tarieven, op dezelfde wijze als de andere 

rubrieken met betrekking tot het boekjaar 2002.   

 

De NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG oordelen dat de CREG niet bevoegd is om zich 

uit te spreken over de onderhandelde tarieven en de overdracht van een eventueel 

overschot m.b.t. deze tarieven. Toch hebben beide vennootschappen voorgesteld om in 

de regularisatierekening ten voordele van de toekomstige tarieven een bijkomend 

bedrag op te nemen, dat overeenstemt met de rubriek « andere opbrengsten » en dit, 

rekening houdend met het feit dat deze « andere opbrengsten » betrekking hebben op 
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het hele jaar 2002, zowel voor wat betreft de periode van onderhandelde tarieven (10 

maanden/12) als die van gereglementeerde tarieven (2 maanden/12).   

 

Wat betreft het omzetoverschot resulterend uit de toepassing van de onderhandelde 

tarieven, hebben beide vennootschappen tegenover de CREG de verbintenis 

aangegaan dat de middelen die in 2002 resulteerden uit de onderhandelde activiteiten 

beschikbaar blijven voor de gereguleerde activiteiten en hun financiering, met 

uitzondering van het dividend, dat in de lijn van de vorige boekjaren lag. De CREG heeft 

met de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG afgesproken dat het beschouwde bedrag  

wordt toegewezen aan de reserve voor investeringen en dat het bij voorrang bestemd 

zou zijn voor investeringen ten voordele van de gebruikers die een beroep doen op de 

gereguleerde activiteiten. 

 

De CREG noteerde tevens dat de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG op eigen 

initiatief de gebudgetteerde maar niet gedane uitgaven en de extra ontvangsten ten 

opzichte van het budget (met uitzondering van het omzetoverschot resulterend uit de 

onderhandelde tarieven) hebben overgedragen naar de regularisatierekening, namelijk 

ten voordele van de toekomstige tarieven. Bij wijze van voorbeeld voor de overbrenging 

is het zo dat, indien beide vennootschappen deze overdracht hadden gedaan op basis 

van een strikte berekening die niet het hele jaar 2002 maar slechts de maanden 

november en december in aanmerking nam, het op de regularisatierekening te boeken 

bedrag nagenoeg de helft van het effectief voorgestelde bedrag zou geweest zijn. 

 

Verschil kosten, marge vóór belastingen en bijdrage CREG 

 
21. Zie punten 6 tot 16 hierboven.  

 

 

5. Marge vóór belastingen  
 

22. Op basis van de gegevens meegedeeld door de NV FLUXYS bij de voorstelling 

van de rekeningen 2002 bij de CREG, wordt de marge vóór belastingen opgedeeld in 

een brutowinst en een afschrijving op meerwaarde. De CREG heeft de NV FLUXYS en 

de NV FLUXYS LNG gevraagd te verduidelijken welk gebruik er wordt gemaakt van de 
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financiële middelen die overeenstemmen met het bedrag van de afschrijvingen op 

meerwaarde. De CREG zou onder andere willen weten of er voorzien werd om deze 

middelen te gebruiken voor investeringen en, in voorkomend geval, voor welk(e) 

project(en), voor welk bedrag en volgens welke termijnplanning. Overigens heeft de NV 

FLUXYS gemeld dat zij in 2002 investeringen gerealiseerd heeft voor  

een bedrag van € 24.000.000 .  Maar in het budget met tariefvoorstel 2002 bedraagt het 

bedrag voorzien voor de investeringen van dat jaar € 33.000.000.  De CREG heeft de 

NV FLUXYS gevraagd of de niet voor investeringen gebruikte middelen wel 

overgebracht en behouden zijn in de voor dat doel voorziene reserve. In dat verband 

heeft de CREG de tabel van de geldstromen (bronnen en gebruik van fondsen) van 

beide vennootschappen voor het jaar 2002 opgevraagd. 

 

De NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG bevestigen de overdracht van de rekening 

« herwaarderingsmeerwaarde », ten belope van de afschrijving van de 

herwaarderingsmeerwaarde, naar een reserverekening voor investeringen. Voor 2002 

was het nettoresultaat van de activiteiten overbrenging en opslag toereikend om het 

gewenste dividend te dekken. Vanaf 2003 zal, volgens de NV FLUXYS en de NV 

FLUXYS LNG, het nettoresultaat in de gereguleerde activiteiten ontoereikend zijn en zal 

een evenredig deel van de afschrijving van de tijdens het boekjaar gerealiseerde 

meerwaarde moeten toegewezen worden aan de dividenden om de continuïteit ervan te 

verzekeren. 

 

Wat het investeringsprogramma betreft, hebben de NV FLUXYS en de NV FLUXYS 

LNG de CREG niet de gevraagde gegevens bezorgd m.b.t. het investeringsplan, de 

betrokken projecten, de bedragen en de termijnplanning. De enige gegevens waarover 

de CREG in dat verband beschikt dateren van 12 maart 2001 en maken gewag van een 

investeringsbedrag van 469 M€ over de periode 2001-2010. De CREG heeft, onder 

meer via de pers, het bestaan vernomen van een bijgewerkt tienjarenplan voor een 

bedrag van 600 a 700 M€. Bijgevolg herhaalt de CREG haar vraag in dit verband.  

Rekening houdend met de indiening, voorzien voor 30 september 2003, van het budget 

met tariefvoorstel 2004 en de aanwezigheid in dit dossier van een balansprognose per 

activiteit voor de drie volgende boekjaren, waarin de te verrichten investeringen zijn 

opgenomen, dringt de CREG erop aan dat haar vóór 30 september 2003 het bijgewerkte 
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tienjarenplan voor de investeringen van beide vennootschappen zou overgemaakt 

worden. 

 

Wat betreft de niet in 2002 gerealiseerde investeringen ten bedrage van 9.000.000 €, 

bevestigen de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG dat dit bedrag wel degelijk in de 

daartoe voorziene reserve zal overgedragen en behouden worden. 

 

Wat betreft de bijgewerkte tabellen van bronnen en gebruik van fondsen voor het jaar 

2002 : die werden wel degelijk door de beide vennootschappen overgemaakt.   

 

 

6. LNG-terminalling : spreiding over 2 semesters 
 

23. De CREG heeft de NV FLUXYS gevraagd dat de rekeningen, het budget en de 

verschillen van de activiteit van LNG-terminalling tijdens het eerste semester 2002 op 

specifieke wijze zouden weergegeven worden in een rapporteringsmodel.. 

 

De NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG verklaren dat het gereguleerde tarief van de 

activiteit van LNG-terminaling, voorgesteld in de aanvraag tot goedkeuring van 24 juni 

2002, zich baseert op de periode van het tweede semester 2002, rekening houdend met 

de overdracht van deze tak van activiteit van de NV FLUXYS naar de NV FLUXYS LNG 

op 1 juli 2002.   

 

Immers, tijdens het eerste semester beperkte de activiteit van S.N.T.M. (oude benaming 

van FLUXYS LNG) zich tot een financiële activiteit (facturatie aan de NV FLUXYS van 

de leasingkosten voor het gebruik van de LNG-terminal) en werd geen enkel 

gepubliceerd tarief voor het gebruik van de terminal toegepast. De dekking van de 

kosten van de LNG-terminal werd vereffend op basis van de bepalingen goedgekeurd 

door het Controlecomité voor Elektriciteit en Gas. 
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7. Kostenbeheersing 
 

24. De CREG heeft de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG gevraagd, 

overeenkomstig artikel 23 van het tariefbesluit,  haar het verslag te bezorgen over het 

resultaat van hun inspanningen tot kostenbeheersing. 

 

Beide vennootschappen hebben de CREG een lijst van concrete acties overgemaakt, 

met een opsomming van de reeds verwezenlijkte acties, onder meer op het vlak van 

personeel (collectieve arbeidsovereenkomsten, aanwervingproces), budgettair proces en 

exploitatie.   

 

De NV FLUXYS en de FLUXYS LNG oordelen van hun kant dat artikel 15/5 §2, 3de lid, 

5° van de gaswet, dat handelt over de doelstellingen die de onderneming moet 

nastreven op het vlak van kostenbeheersing, niet door de Koning bekrachtigd werd. De 

CREG deelt dit standpunt niet en wijst erop dat hoofdstuk VII van het tariefbesluit en 

meerbepaald de artikelen 23, 24 en 25, wel degelijk over kostenbeheersing gaan.   

 

De CREG zal later het initiatief nemen om een oproep te richten tot de NV FLUXYS en 

de NV FLUXYS LNG, ten einde samen met beide vennootschappen de doelstellingen te 

preciseren die op het vlak van kostenbeheersing moeten nagestreefd worden, onder 

andere op grond van te definiëren prestatie-indicatoren. 
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III. BESLISSING VAN DE CREG MET 
BETREKKING TOT DE VERSLAGEN EN 
GEGEVENS DIE DE NV FLUXYS EN DE NV 
FLUXYS LNG DE CREG MOETEN VERSTREKKEN 
MET HET OOG OP DE CONTROLE VAN DE 
TARIEVEN VAN 2002 
 
 
25. Na te hebben vastgesteld dat de rapporteringen die de NV FLUXYS en de NV 

FLUXYS LNG overmaakten aan de CREG voldoende gegevens bevatten om de 

controle van de rekeningen van 2002 mogelijk te maken ; 

 

Na de verantwoordingen van de oorsprong van de verschillen tussen de rekeningen en 

het budget van het jaar 2002 te hebben onderzocht ;  

 

Na ervan akte te hebben genomen dat het analytisch boekhoudplan van de NV FLUXYS 

en de NV FLUXYS LNG zal gewijzigd worden volgens de wensen waaraan de CREG op 

22 augustus 2002 uiting gaf, 

 

26. beslist de CREG, in het raam van de taak die haar wordt toevertrouwd door 

artikel 15/14, §2, tweede lid, 9° en 9°bis, van de gaswet en overeenkomstig artikel 19, 

§2, 3° van het tariefbesluit : 

- voor de activiteit overbrenging, de overdracht goed te keuren van een bedrag 

van 17.204.000 € van het resultaat van het boekjaar 2002 naar de 

regularisatierekening ten voordele van de toekomstige tarieven ; 

- voor de activiteit opslag, de overdracht goed te keuren van een bedrag van 

-1.235.000 € van het resultaat van het boekjaar 2002 naar de 

regularisatierekening ten laste van de toekomstige tarieven ; 

- voor de activiteit LNG-terminalling, de overdracht goed te keuren van een 

bedrag van -411.000 € van het resultaat van het boekjaar 2002 naar de 

regularisatierekening ten laste van de toekomstige tarieven ; 

- verder zal een bedrag van 2.728.000 €, overeenstemmend met de « andere 

opbrengsten » die tijdens het jaar 2002 verwezenlijkt werden, worden 
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overgebracht naar de regularisatierekening ten voordele van de toekomstige 

tarieven. 

 

27. De nadere regels voor de verdeling van deze bedragen zullen later beslist 

worden en in elk geval op zo’n manier dat ermee rekening wordt gehouden in het budget 

met tariefvoorstel  2004 dat door de NV FLUXYS en de NV FLUXYS LNG moet 

ingediend worden tegen 30 september 2003. 

 

28. De CREG handhaaft haar vraag om haar een kopie over te maken van de 

verslagen van de vergaderingen met de commissarissenrevisoren en zal de NV 

FLUXYS en de NV FLUXYS LNG hierover later ondervragen. De CREG vraagt beide 

vennootschappen dat van de volgende vergaderingen die met de met de 

commissarissenrevisoren gehouden worden een verslag zou gemaakt worden. 

 

29. Wat de pensioenfondsen betreft, beslist de CREG: 

- om het onderzoek van het dossier betreffende de bijkomende toelage voor de 

pensioenen voor het jaar 2002 niet af te sluiten en zich het recht voor te 

behouden hierop terug te komen; 

- om de kost met betrekking tot het storten van de eenmalige premie niet te 

verwerpen, waarmee geen precedent wordt gecreëerd voor de andere 

toekomstige beslissingen; 

- om te vragen aan FLUXYS om, voorafgaand aan de storting van de toelage aan 

de pensioenfondsen “te bereiken doel” voor 2003, de gedetailleerde berekening 

van deze toelage (jaarlijks bedrag + eventueel eenmalige premie) voor te leggen 

aan de CREG, teneinde de CREG toe te laten deze a priori te evalueren;  

- om zich het recht voor te behouden om de kost met betrekking tot de eenmalige 

premie te verwerpen indien de CREG oordeelt dat hij niet gerechtvaardigd is, wat 

betreft de gangbare normen in de materie. 

 

Aangezien verschillende pensioenfondsen van FLUXYS “multi-werkgevers” fondsen zijn, 

vraagt de CREG eveneens aan FLUXYS om haar het bewijs te leveren van afwezigheid 

van solidariteit, zowel op het niveau van de financiering van de pensioenplannen als op 

dat van het rendement van de fondsen, en dat van de dekking van de verbintenissen op 

termijn. 

20/21 



21/21 

30. Wat het investeringsprogramma betreft, vraagt de CREG dat haar vóór 30 

september 2003 het bijgewerkte tienjarenplan voor de investeringen van beide 

vennootschappen zou overgemaakt worden. 

 

31. De onderhavige beslissing wordt genomen onverminderd de bepalingen van 

beslissing (B) 020926-CDC-95 van de CREG over de aanvraag tot goedkeuring 

betreffende de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het vervoersnet alsook de 

ondersteunende diensten voor het jaar 2002. 

 

 
 

 

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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