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STUDIE
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG)
had in haar studie F 020603-CDC-087 over de controle van het pensioendossier van de
transmissieactiviteit, van 3 juni 2002, aan Electrabel N.V. en CPTE C.V.B.A. een additionele
termijn van één maand, tot 30 juni 2002, toegekend en dit om hen de mogelijkheid te geven
om het pensioendossier verder te vervolledigen.
Deze additionele termijn moest hen in staat stellen om minimaal volgende informatie aan de
CREG te bezorgen:
- een voldoende onderbouwde uitleg voor het opnemen in het voorgelegde pensioendossier
van personen die via de circularisatieprocedure hebben verklaard dat zij nooit of slechts
gedurende een beperkte periode in de transmissieactiviteit hebben gewerkt; op datum van
29 mei 2002 gaat het om 24 personen;
- een kopij van de ontbrekende, ingevulde en ondertekende optieformulieren van de
toekomstige rentetrekkers waarin zij opteren voor het rentesysteem; het gaat hier om 16
personen;
- documenten ter staving van de toekenning van uitzonderlijke of speciale premies aan een
7-tal weduwen.
Indien en in de mate dat de CREG binnen de hiervoor vooropgestelde termijn over de
ontbrekende informatie en verantwoording beschikte, had zij zich ertoe verbonden alle
kosten van de rentetrekkers, zoals verwerkt in het voorgelegde pensioendossier, te
aanvaarden als zijnde redelijke kosten die in de transmissietarieven mogen worden
opgenomen.
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OPVOLGING
1.

Hierna volgt een huidige stand van zaken met betrekking tot de additioneel

opgeleverde informatie door Electrabel N.V. en CPTE C.V.B.A.
2.

Voor wat betreft de 24 personen die via de circularisatieprocedure hadden verklaard

dat zij nooit in de transmissieactiviteit hebben gewerkt, werd door ELIA N.V. voorgesteld –
emailbericht van 29 mei 2002 - om de betreffende personen, in het kader van de
circularisatieprocedure, opnieuw te bezoeken en ditmaal in het bijzijn van de sociaal
assistente van de onderneming. De CREG besliste om in te stemmen met deze procedure
op voorwaarde dat een personeelslid van de CREG ter controle zou aanwezig zijn bij deze
bezoeken – emailberichten van 30 mei 2002 en 4 juni 2002.
Daarop werd door ELIA N.V. beslist om af te zien van de bezoeken van de betreffende
personen, aangezien dit de rentetrekkers of hun eventueel rechtverkrijgenden teveel zou
belasten of onnodig zou verontrusten.
Er werd telefonisch verklaard dat het merendeel van de betreffende 24 personen
tewerkgesteld zijn geweest in de centrale van Merksem. Deze centrale werd in 1978
gesloten, maar er bevond zich op dezelfde site een lokale dispatching. Voor de personen die
op het ogenblik van de sluiting (1978) slechts een aantal jaren van de pensioengerechtigde
leeftijd waren verwijderd, werd besloten om hen te transfereren naar de transmissieactiviteit,
waardoor zij enkel aan het einde van hun loopbaan in de transmissieactiviteit zijn
tewerkgesteld geweest.
3.

Voor de toekomstige rentetrekkers, waarvoor een ingevuld en ondertekend

optieformulier ontbrak, het ging in totaal om 16 personen, ontving de CREG van ELIA N.V.
nog 5 ingevulde en ondertekende optieformulieren.
Bij het openstellen van de keuzemogelijkheid tussen het rente- of het kapitalisatiesysteem
werd aan de in aanmerking komende personeelsleden een informatiebundel overhandigd
met daarin een bondige uitleg over het Elgabel-systeem, een persoonlijke simulatie van het
kapitaal bij leven en het kapitaal bij overlijden, een berekening van de persoonlijke bijdrage
die door de werknemer aan Elgabel diende te worden betaald en een optieformulier waarop
diende te worden aangekruist of men opteerde voor het rente- dan wel voor het
kapitalisatiesysteem. Voor het terugbezorgen van het voormeld optieformulier werd een
uiterlijke datum vermeld, waarbij werd bepaald dat indien deze termijn was verstreken en er
geen antwoord werd ontvangen, men er van uitging dat het betreffende personeelslid zich
niet wenste aan te sluiten bij het kapitalisatiesysteem Elgabel.
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De CREG ontving op datum van 10 juni 2002 een brief van Electrabel N.V. waarin wordt
verklaard dat voor 16 personen, die nominatief worden opgesomd, geen optieformulier werd
ontvangen en dat zij bij afwezigheid van dergelijk optieformulier automatisch ondersteld
werden een voorkeur te hebben gehad voor het rentesysteem. Bijgevolg ontving de CREG
voor alle toekomstige rentetrekkers een bevestiging van hun expliciete of stilzwijgende keuze
voor het rentesysteem.
4.

Voor wat betreft de documenten ter staving van de toekenning van uitzonderlijke of

speciale premies aan 7 weduwen werd door de CREG slechts voor één van deze zeven
dossiers een brief ter staving van de beslissing tot uitbetaling van een uitzonderlijke premie
ontvangen. Deze brief werd echter niet als voldoende beschouwd, aangezien voor de
toekenning van de premie niet werd gesteund op wettelijke verplichtingen, CAO’s en/of
formele overeenkomsten. Voor de overige zes dossiers werd geen bijkomende informatie
ontvangen.
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN
5.

De CREG had ten informatieve titel bij ELIA N.V. de lijsten opgevraagd waarop per

interimaris de personen stonden vermeld die door hen, in het kader van de
circularisatieprocedure, dienden te worden bezocht. Als opmerking dient hier toch wel te
worden gemaakt dat de datum vanaf wanneer de rentetrekker geniet van een aanvullend
inkomen reeds op de betreffende lijsten was ingevuld, terwijl dit één van de in te vullen
elementen in de confirmatiebrieven was.
6.

Update van het overzicht van de resultaten van de circularisatieprocedure:
Overzicht van de resultaten van de circularisatieprocedure

Aantal Personen

- Totale populatie op 8 mei 2002

602

- Niet aangeschreven personen

-10

- Totaal aantal aangeschreven
personen (A)

592

- Totaal aantal ontvangen
antwoorden (op datum van
28/06/2002) (B)

468

- Percentage ontvangen
antwoorden [(A) / (B)]
- Totaal aantal personen dat
bevestigt nooit in transport te
hebben gewerkt

7.

79%

24

Op basis van recente contacten met Electrabel N.V. blijkt dat er in de toekomst nog

transfers zullen gebeuren van personeel dat momenteel is tewerkgesteld in de productieactiviteit – zijnde bij Electrabel N.V. - naar ELIA N.V. Onder deze groep van personeelsleden
bevinden zich eveneens een aantal rentetrekkers. Electrabel N.V. heeft echter verklaard dat
de kosten van de in de toekomst aan de transmissieactiviteit getransfereerde rentetrekkers
niet ten laste zullen worden gelegd van ELIA N.V., maar zullen behouden blijven binnen
Electrabel N.V., waardoor de totale kost van het pensioendossier van de transmissieactiviteit
beperkt blijft tot deze opgenomen in het voorgelegde pensioendossier waarvan de studie
F020603-CDC-087 het onderwerp uitmaakt.
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BESLUIT
8.

Rekening houdend met de hiervoor opgenomen opmerkingen dient de CREG met

betrekking tot het pensioendossier de volgende kosten te verwerpen:
- de

pensioenkosten

die

betrekking

hebben

op

de

24

personen

die

via

de

circularisatieprocedure hebben verklaard dat zij nooit binnen de transmissieactiviteit
werden tewerkgesteld;
- de uitzonderlijke of speciale premies voor de 7 weduwen waarvoor geen dossier ter staving
van de toekenning van deze premies bestaat.
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Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas :

Guido CAMPS

Christine VANDERVEEREN

Directeur

Voorzitter van het Directiecomité

6/6

