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STUDIE 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

ontving van de Minister voor Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid (‘de Minister’) het verzoek bij brief, gedateerd op 1 oktober 2004, een 

advies te formuleren over de verwerving door SUEZ-TRACTEBEL van de aandelen die 

SHELL BELGIUM bezit in DISTRIGAS NV en FLUXYS NV. De aan de CREG gestelde vraag 

luidt als volgt : 

“(...) je vous confirme ma demande d’obtenir l’avis de la CREG sur l’opération de 
rachat par le groupe Suez des parts actuellement détenues par Shell Belgium dans 
les deux sociétés Distrigaz et Fluxys.” 

De huidige studie is onderverdeeld in vier hoofdstukken. Na een korte beschrijving van de 

transactie in hoofdstuk één, zal deze studie in een tweede hoofdstuk de juridische context 

analyseren van de mogelijke verwerving van de aandelen van Shell Belgium door Suez-

Tractebel. De studie zal aantonen dat de transactie op juridisch gebied op zich wellicht niet 

rechtstreeks aanleiding geeft tot een mogelijk optreden door een Belgische of eventueel 

Europese regulerende overheid. 

In een derde hoofdstuk zal deze studie de mogelijke effecten schetsen die op de Belgische 

gasmarkt kunnen worden verwacht. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen de 

beperkte economische gevolgen van de verwerving van aandelen in Distrigas NV enerzijds, 

en de risico’s verbonden aan de verticale integratie van Fluxys in de Tractebelgroep 

anderzijds. In een laatste hoofdstuk worden enkele aanbevelingen geformuleerd. 

In deze studie wordt geen uitspraak gedaan over de prijs afgesproken tussen Shell Belgium 

en Suez-Tractebel. 

Deze studie werd op 20 oktober 2004 aan de Algemene Raad van de CREG voorgelegd. Op 

haar vergadering van 17 november 2004 gaf de Algemene Raad een gunstig advies. Dat 

advies wordt in bijlage bij deze studie gehecht. Het directiecomité van de CREG keurde deze 

studie goed op 18 november 2004. 

 2/14



1.  INLEIDING 

1. De transactie die op 7 september 2004 door Suez werd aangekondigd via een 

persmededeling (hierna ‘de transactie’), bestaat in de verwerving van de aandelen van 

Shell Belgium in de ondernemingen Distrigas NV en Fluxys NV. Hoewel door beide partijen 

de beslissing werd genomen om die transactie uit te voeren, zal de transactie vermoedelijk 

pas effectief worden nadat de gemeentelijke holding Publigas zijn voorkooprecht, in 

verhouding tot zijn huidige aandeel in Fluxys NV en Distrigas NV, heeft uitgeoefend1. Als 

voornaamste reden waarom Suez-Tractebel de bovenvermelde activa van Shell Belgium 

wenst over te nemen, wordt de intentie aangehaald om de positie van de Suez-Tractebel 

groep op de Europese energiemarkt te versterken. 

2. Distrigas NV en Fluxys NV zijn beursgenoteerd en beschikken over een quasi identieke 

aandeelhoudersstructuur. Momenteel bezit Suez-Tractebel 46,83% van hun aandelen. De 

overige aandelen zijn in het bezit van Publigas (25%), Shell Belgium (16,67%) of zijn 

verdeeld via de beurs (11,5%). De Belgische overheid beschikt zowel in Distrigas NV als 

Fluxys NV over exclusieve rechten via een zgn. “golden share”. 

3. Suez-Tractebel biedt hiervoor minder dan de beurskoers, aangezien de transactie 

anders aanleiding zou geven tot een verplicht openbaar bod, en Suez-Tractebel aldus 

verplicht zou zijn om alle aandelen van de overige aandeelhouders te verwerven tegen 

dezelfde prijs. 

4. Ofschoon de partijen weinig details vrijgeven over het beleid op langere termijn, ligt het 

in de lijn der verwachtingen dat in een latere fase Suez-Tractebel zal overgaan tot een 

verwerving van alle aandelen in Distrigas NV. Het is evenwel minder duidelijk in hoeverre 

Suez-Tractebel haar participatie in Fluxys NV zal behouden. Via de pers heeft  

Suez-Tractebel haar intentie bekend gemaakt om de meerderheid in Fluxys NV te behouden. 

Publigas heeft echter ook al herhaaldelijk bekend gemaakt een meerderheid te willen 

verwerven in de vervoersonderneming, en is daarvoor bereid zijn participatie in Distrigas NV 

te verkopen2. Een mogelijk te verwachten twistpunt hierbij is de bestemming van de 

(lucratieve) transitactiva voor aardgas, die momenteel ondergebracht zijn bij Distrigas NV. 

                                                 
1 Wij verwijzen hiervoor naar artikelen verschenen in de pers, onder meer de verklaring van de 
voorzitter van Publigas, zoals bijvoorbeeld geciteerd in La Libre Belgique, 30 september 2004. 
2 Zie bijvoorbeeld De Financieel-Economische Tijd, 18 april 2003, en De Standaard, 
9 september 2004. 
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2. JURIDISCHE ANALYSE VAN DE 
TRANSACTIE 

5. Dit hoofdstuk zal uiteenzetten dat de juridische gevolgen van de verwerving van 

aandelen door Suez-Tractebel vrij beperkt blijven. De transactie beantwoordt immers niet 

aan de voorwaarden voor uitoefening van de golden share en valt ook buiten het 

toepassingsgebied van de concentratieverordening en de Belgische mededingingswet. 

A.  De Golden Share 

6. Het koninklijk besluit van 16 juni 1994 tot invoering ten voordele van de Staat van een 

bijzonder aandeel in Distrigas (hierna : het besluit van 16 juni 1994) bepaalde, in zijn 

artikel 2, het volgende : 

“Het in artikel 1 bedoelde aandeel, hierna het " bijzonder aandeel " genoemd, verleent 
aan de Minister het recht om zich te verzetten tegen de in het tweede lid bepaalde 
effectentransacties, indien hij van oordeel is dat de veranderingen in de 
stemrechtverhoudingen bij Distrigas welke zij teweegbrengen, de nationale belangen 
op energiegebied schaden. 
  Het in het eerste lid bepaalde recht van verzet geldt voor elke verrichting waardoor 
een natuurlijke of rechtspersoon rechtstreeks of onrechtstreeks 5 procent of meer van 
het kapitaal of de stemrechten van Distrigas zou verwerven of zijn aandeel daarin 
zodanig zou vergroten dat het een drempel van 10 procent, 15 procent, 20 procent 
enzovoort, telkens per schijf van vijf procentpunten, bereikt of overschrijdt. Dat recht 
van verzet geldt eveneens voor elke verrichting waardoor een natuurlijke of 
rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks 5 procent of meer van het kapitaal 
of de stemrechten van Distrigas bezit, zijn aandeel daarin zodanig zou verkleinen dat 
het beneden de in de vorige zin bedoelde drempels daalt. De artikelen 1, §§ 3 en 4, 
tweede lid, en 2 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke 
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van 
de openbare overnameaanbiedingen, en hun uitvoeringsbesluiten zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
  De in het tweede lid bedoelde verrichtingen dienen vooraf ter kennis te worden 
gebracht van de Minister. De Minister kan nadere regels vaststellen voor de vorm en 
inhoud van deze kennisgeving. De Minister kan zijn recht van verzet uitoefenen 
binnen een termijn van eenentwintig dagen nadat de betrokken verrichting hem ter 
kennis is gebracht. (...)” 

7. Dit bewuste artikel 2 werd echter opgeheven door artikel 29, § 1, van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten. De mogelijkheid die bestond om zich tegen verschuivingen in de 

aandeelhoudersstructuur te verzetten, is dus expliciet verdwenen. 
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8. De “golden share” wordt heden geregeld door het besluit van 16 juni 1994, aangevuld 

door het koninklijk besluit van 5 december 2000 tot vaststelling van de criteria voor de 

uitoefening van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele 

van de Staat in de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen en in Distrigas en de wet van 

26 juni 2002 tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen 

ten voordele van de Staat in de NV Distrigas en de NV Fluxys. Deze “golden share” laat de 

vertegenwoordigers van de minister enkel toe om beroep aan te tekenen tegen beslissingen 

hetzij van de raad van bestuur, hetzij van het directiecomité, hetzij van de algemene 

vergadering, maar niet van de aandeelhouders zelf. 

9. Hierbij dient opgemerkt te worden dat artikel 16 van de statuten van Fluxys NV een 

overlegprocedure inhoudt, tussen de aandeelhouders van Fluxys NV, in uitvoering van de 

overeenkomst van 24 mei 1994 tussen de Belgische Staat, Ackermans & Van Haren en 

Tractebel over de privatisering van de Nationale Investeringsmaatschappij en haar filiales. In 

de mate dat er een aandeelhouder zou wegvallen (Shell Belgium is met name de enige 

houder van aandelen categorie C)3, zal een nieuwe overeenkomst moeten worden 

afgesloten tussen de overblijvende aandeelhouders4. Die overeenkomst op zich valt buiten 

het toezicht van de minister, maar de nieuwe overeenkomst zal aanleiding geven tot een 

wijziging van de statuten. Elke wijziging van de statuten dient te worden goedgekeurd door 

de algemene vergadering. Op dat niveau zal de “golden share” alsnog kunnen optreden om 

een evenwichtige overlegprocedure af te dwingen, met de middelen beschreven in de wet en 

meer bepaald in de artikelen 5 en 6 van het besluit van 16 juni 1994. 

B.  Het mededingingsrecht 

10. Volgens artikel 3(1)(b) van de concentratieverordening (Verordening (EEG) 

nr. 4064/89, Pb., 1998, C66/02) komt een concentratie slechts tot stand wanneer een 

onderneming (in casu, Suez-Tractebel) door het verwerven van participaties in het kapitaal 

rechtstreeks zeggenschap verkrijgt over een onderneming of een deel daarvan (in casu, 

Fluxys NV en Distrigas NV). Enkel een wijziging in de zeggenschap geeft dus aanleiding tot 

een concentratie. 

11. De huidige transactie brengt geen wijzigingen aan in de zeggenschap van Suez-

Tractebel over Fluxys NV en Distrigas NV. De Europese Commissie stelde immers reeds 

                                                 
3 Zie jaarverslag 2003 Fluxys NV, blz. 30. 
4 Deze opmerking wordt onder voorbehoud gemaakt aangezien de CREG niet beschikt over deze 
aandeelhoudersovereenkomst. 
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vroeger de exclusieve zeggenschap van Tractebel vast over die ondernemingen5  

Suez-Tractebel’s exclusieve zeggenschap over Fluxys NV en Distrigas NV blijkt uit haar 

rechtstreekse en onrechtstreekse controlemogelijkheden over de onderneming, en is sinds 

de beschikking van de Europese Commissie in 1994 ook niet verzwakt. Zo preciseert het 

jaarverslag 2003 van Fluxys NV onder meer dat Suez-Tractebel rechtstreeks 38,46% van de 

aandelen en van de stemrechten bezit. Indien rekening wordt gehouden met Fluxhold, bezit 

Suez-Tractebel zowel rechtstreeks als onrechtstreeks 46,84% van de aandelen en 55,21% 

van de stemrechten. Suez-Tractebel benoemt tevens 11 van de 21 bestuurders.  

Suez-Tractebel erkent dit en noemt zichzelf “the legally controlling shareholder of the two 

companies”6. 

12. De hier onderzochte verwerving van de aandelen in het bezit van Shell Belgium zou de 

controle van Suez-Tractebel op Fluxys NV weliswaar versterken, maar er zou dus geen 

sprake zijn van wijziging van zeggenschap. Deze transactie valt derhalve buiten het 

toepassingsgebied van de concentratieverordening. Dezelfde conclusie geldt eveneens 

indien de Belgische wet tot bescherming van de economische mededinging van toepassing 

zou zijn. 

13. Hierbij kan worden opgemerkt dat Suez-Tractebel, na afloop van de onderzochte 

transactie, nog geen 75% van de stemrechten zou bezitten in Fluxys NV en Distrigas NV. 

Die grens is relevant in die zin dat andere aandeelhouders in voorkomend geval nog een 

blokkeringsminderheid kunnen vormen. Wanneer Suez-Tractebel meer dan 75% in handen 

zou hebben, vervalt die mogelijkheid ook. Die kans is momenteel klein, aangezien Publigas, 

die reeds 25% van de aandelen bezit in Fluxys NV en Distrigas NV, heeft aangekondigd om 

zijn aandelenpakket op te drijven tot iets meer dan 29% door uitoefening van haar 

voorkooprecht (zie hoger). 

                                                 
5 De exclusieve zeggenschap werd vastgesteld in de beschikking van de Europese Commissie van 
1 september 1994, IV/M.493 – Tractebel/Distrigas (II). De beschikking werd weliswaar genomen vóór de 
opsplitsing van de onderneming in de afzonderlijke ondernemingen Distrigas en Fluxys, maar, aangezien de 
aandeelhouderstructuur ongewijzigd bleef, kan hetzelfde standpunt mutatis mutandis voor de onderneming 
Fluxys worden overgenomen. 
6  Zie de hoger vermeldde persmededeling van 7 september 2004. 
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3.  MOGELIJKE GEVOLGEN VAN DE 
TRANSACTIE 

14. De gevolgen van de opkoop van de aandelen van Shell Belgium in Distrigas NV 

worden hieronder buiten beschouwing gelaten. Wat Distrigas NV betreft, kan worden 

verwezen naar de Studie (F) 031127-CDC-2017 van de CREG over de gevolgen van de 

mogelijke verwerving door Electrabel van de Europese activa, op heden in handen van 

Suez-Tractebel. In het jaarverslag 2003 van de CREG wordt deze studie als volgt 

samengevat : 

De CREG werd door de Staatssecretaris gevraagd naar de gevolgen, voor de 
opening van de gasmarkt, van de mogelijke verwerving door de N.V. Electrabel van 
de aandelen die de N.V. Tractebel onder meer heeft in de N.V. Distrigas en de 
N.V. Fluxys. Omwille van de gevolgen die deze mogelijke transactie heeft voor de 
mededinging op de elektriciteitsmarkt, heeft de CREG zich niet beperkt tot het 
bestuderen van de mogelijke effecten op de gasmarkt, maar heeft ze tevens de 
mogelijke effecten van de voorgenomen transactie op de elektriciteitsmarkt in 
rekening genomen. De studie toont aan dat de gevolgen van de eventuele transactie 
op zich veeleer beperkt zijn. De geplande aankoop van de aandelen wijzigt weinig 
aan de huidige controlestructuur binnen de Tractebel groep. De studie overloopt ook 
de belangrijkste mededingingsrechtelijke problemen die zich kunnen voordoen 
ingevolge de horizontale en verticale integratie tussen de N.V. Distrigas, als 
aardgasleverancier, en de N.V. Electrabel, als elektriciteitsleverancier en als 
aardgasverbruiker. 

De vaststelling dat de transactie geen wezenlijke gevolgen heeft op de competitie op de 

aardgasmarkt, impliceert niet dat marktdominantie afwezig is. Deze vaststelling betekent 

echter dat, zouden er problemen van marktdominantie bestaan, dan zouden die problemen 

niet door deze transactie veroorzaakt worden. 

De bespreking hieronder beperkt zich verder tot de verwerving van de aandelen van  

Shell Belgium in Fluxys NV. 

15. Artikel 8 van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en 

houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG (hierna : ‘Richtlijn 2003/55/EG’) bepaalt : 

“1. De lidstaten dragen zorg voor de invoering van een regeling voor toegang van 
derden tot het transmissie- en distributiesysteem en de LNG-installatie, op basis van 
gepubliceerde tarieven die gelden voor alle in aanmerking komende afnemers, 
inclusief leveringsbedrijven, en die objectief worden toegepast, zonder onderscheid te 
maken tussen systeembegruikers. De lidstaten zorgen ervoor dat die tarieven dan 

                                                 
7 Deze studie is consulteerbaar op www.creg.be. 
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wel de methoden voor de berekening ervan, alvorens in werking te treden, worden 
goedgekeurd door een regelgevende instantie (…)” 

16. Dit artikel vormt de basis voor de totstandbrenging van een volledig en operationele 

competitieve interne markt. Voor een goed werkende concurrentie en voor de voltooiing van 

de interne gasmarkt, is het immers van het grootste belang dat de toegang tot het netwerk 

niet-discriminerend en transparant is en tegen redelijke prijzen kan geschieden. 

17. Dat er een uitdrukkelijke bepaling nodig is om af te wijken van bovengenoemd 

basisprincipe bevestigt de Richtlijn 2003/55/EG die in een aantal nadrukkelijke 

uitzonderingen voorziet. Zo trekt artikel 32, lid 1, van Richtlijn 2003/55/EG de richtlijn 

91/296/EEG van de Raad van 31 mei 1991 betreffende de doorvoer van aardgas via de 

hoofdnetten in, behalve voor contracten die zijn gesloten overeenkomstig artikel 3, lid 1, van 

deze richtlijn en die blijven gelden en geïmplementeerd blijven overeenkomstig die richtlijn.  

18. De huidige Belgische situatie is evenwel bijzonder gezien van de totale capaciteit van 

het vervoersnet – som van de verschillende entry- en exitpunten – 67,2% gereserveerd is 

voor doorvoer en slechts 32,8% voor binnenlands vervoer. Bovendien wordt 71,4% van de 

totale doorvoercapaciteit, dat overeenkomt met 100% van doorvoercapaciteit voor het 

vervoer van H-gas, gecontroleerd door Distrigas NV, via haar dochtervennootschappen de 

de Comm. VA Distrigaz & Co en de BV Etac8. 

19. Daarnaast benadrukt artikel 8 van Richtlijn 2003/55/EG dat transmissienetbeheerders 

zich moeten onthouden van elke discriminatie, in het bijzonder ten gunste van verbonden 

ondernemingen : 

“1. Elke transmissie-, opslag- en/of LNG-systeembeheerder : 
(...) 
b) onthoudt zich van discriminatie tussen systeemgebruikers of categorieën van 
systeemgebruikers, met name ten gunste van verwante bedrijven ; (...)” 

20. Een aantal wettelijke teksten beogen reeds de bewerkstelliging in België van een 

gereguleerde toegang tot het netwerk en van het niet-discriminatie principe : naast 

Richtlijn 2003/55/EG kan onder meer worden verwezen naar de wet betreffende het vervoer 

van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna ‘de gaswet’), het 

koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de 

vervoersnetten voor aardgas (hierna : ‘de gedragscode’), en het Voorstel voor een 

                                                 
8 Zie de Studie (F) 030220-CREG-112 van de CREG over de toepassing van de gedragscode op de doorvoer 
van aardgas. Deze studie is consulteerbaar op www.creg.be. 
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verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de 

toegang tot gastransmissienetten (COM/2003/0741). 

21. Fluxys NV (transmissienetbeheerder, opslagbeheerder en beheerder – via haar 

dochteronderneming Fluxys LNG NV – van de LNG-terminal te Zeebrugge) maakt reeds deel 

uit van de groep Suez-Tractebel en de onderzochte transactie impliceert zoals hierboven 

reeds gesteld geen wijziging van controle of zeggenschap. De versterking van de controle 

uitgeoefend door de groep Suez-Tractebel op Fluxys NV verhoogt wel het risico op 

discriminerend gedrag ten gunste van verwante bedrijven. Hoewel Fluxys NV heden niet van 

discriminerend gedrag beschuldigd is, dienen de preventieve maatregelen in verhouding te 

staan met het verhoogde risico dat voortvloeit uit de onderzochte transactie. 

22. De beste garanties op niet-discriminatie worden geboden door volledige ontvlechting 

tussen transmissienetbeheerder en de takken van het verticaal geïntegreerde bedrijf die niet 

met transmissie verband houdende activiteiten uitoefenen. Artikel 9(1) van 

Richtlijn 2003/55/EG vereist echter geen ontvlechting van eigendom, maar slechts juridische 

scheiding en scheiding van de boekhouding : 

“Ontvlechting van transmissiesysteembeheerders 
1. Wanneer de transmissiesysteembeheerder deel uitmaakt van een verticaal 
geïntegreerd bedrijf moet hij althans met betrekking tot zijn rechtsvorm, organisatie 
en besluitvorming, onafhankelijk zijn van andere, niet met transmissie verband 
houdende activiteiten. Deze regels houden geen verplichting in om de eigendom van 
de activa van het transmissiesysteem af te scheiden van het verticaal geïntegreerde 
bedrijf.” 

Omdat er geen sprake is van verplichte ontvlechting van eigendom, bevat artikel 9(2) van 

Richtlijn 2003/55/EG een aantal bijkomende bepalingen.  

23. Het risico voor misbruik van economische machtspositie en voor ontwijkingen en 

ontduikingen vermindert wanneer alle vervoersdiensten op eenzelfde niet-discriminerende en 

transparante wijze toegankelijk gemaakt worden, ongeacht de oorsprong van het aardgas en 

ongeacht zijn bestemming. Zolang de gedragscode daarentegen niet effectief van 

toepassing is op doorvoer, hebben nieuwkomers op de aardgasmarkt namelijk geen 

afdwingbare toegang tot en geen informatie over het grootste deel van de totale bruikbare 

capaciteit, terwijl deze toegang en informatie wel ter beschikking staan van de gevestigde 

marktpartij. Bovendien wordt het voeren van een ernstig congestiebeleid, een belangrijk 

instrument ter bevordering van de netefficiëntie en ter voorkoming van misbruiken en het 

kunstmatig creëren van toegangsdrempels, zwaar gehinderd. 
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24. Gelet op de hierboven besproken versterking van de integratie van Fluxys NV binnen 

de Suez-Tractebel groep, worden in het besluit van deze studie enkele maatregelen 

aanbevolen enerzijds ter omzetting en aanvulling van artikel 9(2) van Richtlijn 2003/55/EG, 

en anderzijds ter ontwikkeling van een transparante en niet-discriminerende toegang tot de 

gehele capaciteit van het Belgische aardgasvervoersnet. 

4.  AANBEVELINGEN 

25. De CREG stelt ten eerste voor om in de gaswet volgende bepalingen betreffende de 

ontvlechting van de vervoersonderneming op te nemen, die worden geïnspireerd door 

artikel 9 van Richtlijn 2003/55/EG en artikel 24 van de gaswet : 

“Art. §1. De vervoersonderneming verricht geen aardgashandel, buiten de transacties 
die nodig zijn in het kader van de exploitatie van het vervoersnet, en is althans met 
betrekking tot haar rechtsvorm, organisatie en besluitvorming, onafhankelijk van 
verbonden of geassocieerde ondernemingen die andere, niet met gasvervoer verband 
houdende activiteiten uitoefenen. 

§2. Teneinde de onafhankelijkheid van de vervoersonderneming te waarborgen, 
gelden de volgende minimumcriteria : 

a) de leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité van de 
vervoersonderneming maken geen deel uit van bedrijfsstructuren van andere 
gasondernemingen die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse 
beheer van de productie, upstream-installaties, distributie en levering van 
aardgas ; 

b) de vervoersonderneming beschikt over effectieve bevoegdheden om 
onafhankelijk van andere gasondernemingen, en onafhankelijk van andere 
verbonden of geassocieerde ondernemingen, besluiten te nemen met betrekking 
tot de activa die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling 
van het netwerk. Dit vormt geen beletsel voor passende coördinatieregelingen 
die ervoor moeten zorgen dat de rechten van de aandeelhouders op economisch 
toezicht en beheerstoezicht met betrekking tot het rendement van de investering 
in een maatschappij beschermd worden. Dit houdt met name in dat 
aandeelhouders goedkeuring kunnen hechten aan het jaarlijks financieel plan, of 
elk equivalent instrument, van de vervoersonderneming en globale limieten 
kunnen vaststellen betreffende de schuldenlast van haar maatschappij. Dit houdt 
niet in dat aandeelhouders instructies kunnen geven betreffende de dagelijkse 
bedrijfsvoering, noch betreffende afzonderlijke beslissingen over de aanleg of de 
verbetering van vervoersinstallaties die niet verder gaan dan de voorwaarden 
van het goedgekeurd financieel plan, of elk equivalent instrument ; 

c) de vervoersonderneming stelt een nalevingsprogramma vast met maatregelen 
om te waarborgen dat discriminerend gedrag uitgesloten is, en zorgt ervoor dat 
er adequaat toezicht wordt gehouden op de naleving ervan. Het programma 
bevat de specifieke verplichtingen van de werknemers ter verwezenlijking van die 
doelstelling. De persoon of instantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op 
het nalevingsprogramma dient bij de Commissie jaarlijks een verslag in waarin 
de genomen maatregelen worden uiteengezet. Dit verslag wordt gepubliceerd.” 
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§3. Op voorstel van de Commissie, bepaalt de Koning de maatregelen om te 
voorkomen dat belangenconflicten in hoofde van de aandeelhouders, de verbonden of 
de geassocieerde ondernemingen ertoe leiden dat een vervoersonderneming 
beslissingen of strategieën aanneemt die de belangen van de afnemers kunnen 
schaden.  

Deze bepalingen hebben inzonderheid betrekking tot het interne besluitvormings-
proces, en omvatten minstens regels in verband met : 

a) het aantal onafhankelijke bestuurders, hun benoeming en herbenoeming ; 
b) de rol van de Commissie om toezicht te houden op de toepassing van de regels en 

om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de onafhankelijke bestuurders en 
directieleden te waarborgen ; 

c) de regels in verband met de samenstelling, de benoeming en de taken van het 
directiecomité ; 

d) de specifieke taken van de onafhankelijke bestuurders en de regels in verband met 
het corporate governance comité, het bezoldigingscomité en het auditcomité ; 

e) de toepassing van het “at arms’ length”-principe, waardoor de handelingen tussen 
verwante ondernemingen gebeuren tegen marktprijs ; 

f) elke andere passende maatregel die nodig is ervoor te zorgen dat op zodanige 
wijze rekening wordt gehouden met de professionele belangen van de leden van de 
Raad van Bestuur en van het Directiecomité dat gewaarborgd is dat zij 
onafhankelijk kunnen functioneren.”. 

Dit artikel vervangt artikel 24 van de gaswet voor wat betreft de vervoersondernemingen die 

instaan voor het beheer van het geïnterconnecteerd net, de opslag of de LNG-installaties. 

Het bepaalde in huidig artikel 24 van de gaswet blijft dan wel van toepassing voor de andere 

aardgasondernemingen. 

26. De CREG adviseert in tweede instantie om de bevoegdheden van de regulator zodanig 

te definiëren dat hij op passende wijze toezicht kan uitoefenen op de naleving van die regels. 

Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de mogelijkheid om de benoeming van een aantal 

sleutelfiguren in de onderneming, met name de onafhankelijke bestuurders en de voorzitter 

van het directiecomité, voorwaardelijk te stellen aan de voorafgaandelijke goedkeuring van 

de regulator. De personen die deze functies bekleden moeten immers garant staan voor de 

onafhankelijkheid van de transmissienetbeheerder ten opzichte van de aandeelhouders en 

verwante ondernemingen. Er kan in dat opzicht verwezen worden naar het koninklijk besluit 

van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit. Het 

Directiecomité van de CREG heeft in dat verband reeds voorstellen geformuleerd voor de 

gassector. Die voorstellen liggen momenteel ter consultatie bij haar Algemene Raad 

27. Ten derde stelt de CREG, op basis van artikel 32 van Richtlijn 2003/55/EG, voor dat 

alle vervoersdiensten, doorvoer en binnenlands vervoer, binnen hetzelfde reguleringskader 

worden gebracht. In de praktijk betekent dit dat het aanbieden van alle primaire 

vervoerscapaciteiten in België door Fluxys NV zou worden uitgevoerd, waarbij de regulator 
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garant staat voor een niet-discriminerende en transparante toegang tot het netwerk en waakt 

over een correcte kostenallocatie tussen de vervoersdiensten. 

Dit houdt in dat de uitzondering op de tariefregulering voor doorvoer opgenomen in artikel 9, 

§ 1, van het koninklijk besluit van van 15 april 2002 betreffende de algemene tariefstructuur 

en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de aardgas-

vervoersondernemingen actief op het Belgisch grondgebied dient te worden opgeheven en 

dat de gedragscode weer van toepassing wordt op de doorvoer. Het enige wat voor dit 

laatste nodig is, is dat het advies van de Raad van State over de gedragscode opnieuw 

gevraagd wordt aangezien het enkel om deze procedurele reden is dat de Raad van State 

momenteel de toepasselijkheid van de gedragscode op de doorvoer geschorst heeft. 

 

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

François POSSEMIERS 
Directeur 

Jean-Paul PINON 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het 

Directiecomité
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BIJLAGE :  Advies van de Algemene Raad van 
de CREG 

Na kennis genomen te hebben van de studie van het directiecomité over dit onderwerp en 

een vergadering van een werkgroep ad hoc over deze problematiek georganiseerd te 

hebben (09/11/04), stelt de algemene raad vast dat de operatie voor de overdracht van de 

aandelen van Shell aan Fluxys en Distrigas niets verandert aan de toestand van deze 

maatschappijen wat betreft de statutaire meerderheidscontrole die de huidige 

aandeelhouders al verworven hadden (sinds 1994 heeft Suez de controle over zowel Fluxys 

als Distrigas). 

Volgens de algemene raad vormt de overname van de aandelen van Shell een investering 

met een privé karakter die valt onder de vrijheid van ondernemen van de betrokken 

marktspelers en in het bijzonder van de aandeelhouders. 

Niettemin stelt de algemene raad vast dat deze financiële operatie uit het oogpunt van de 

liberalisering een stap in de verkeerde richting is die rechtstreekse gevolgen voor de 

marktwerking heeft. Ze leidt immers tot een concentratie en een versterking van een al 

sterke positie op de geliberaliseerde gasmarkt. Ze heeft eveneens gevolgen voor de 

elektriciteitsmarkt, aangezien de onderlinge banden zowel vertikaal als horizontaal versterkt 

worden. 

Kortom, ofschoon deze operatie niets verandert wat de statutaire controle over de 

vennootschappen betreft, gaat ze de verkeerde richting uit wat een betere marktwerking 

betreft. 

De algemene raad stelt eveneens vast dat de regering (via de ‘golden share’) noch de 

regulator kunnen ingaan tegen deze privé-operatie. Hij wil dan ook het belang onderstrepen 

van het treffen van gepaste preventiemaatregelen in een welomschreven regelgevende 

context om elke disfunctie van de Belgische gas- en elektriciteitsmarkt te voorkomen. De 

aanbevelingen van het directiecomité vormen werkpistes die in verband staan met de 

overige gasdossiers. 

De algemene raad meent immers dat dit dossier niet los gezien mag worden van de 

gasmarkt in haar geheel en meer bepaald van de omzetting van de 2de gasrichtlijn, de 

behandeling voorbehouden aan de doorvoer, het voorkomen van belangenconflicten 

(marktwerking) en de regels van « corporate governance » (financieel beheer). Er dient ook 

een onderscheid gemaakt te worden tussen de maatregelen met betrekking tot Distrigas, 
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een maatschappij die onderworpen is aan de internationale concurrentie, en Fluxys, een 

netbeheerder die onderworpen is aan de controle vanwege de regulator. De algemene raad 

verwijst dus naar de aanbevelingen die in dat verband gedaan werden in de schoot van het 

directiecomité en/of andere werkgroepen van de algemene raad. 

Ten slotte wil de algemene raad de evolutie volgen van de huidige onderhandelingen over de 

participaties van de uiteenlopende aandeelhouders, zowel publieke als privé, van de twee 

gasmaatschappijen, Distrigas en Fluxys, en de eventuele interferenties van deze 

onderhandelingen met de organisatie van de markt. De algemene raad eist dus uitdrukkelijk 

op de hoogte van de ontwikkelingen gehouden te worden door de betrokken marktspelers. 

Brussel, 17 november 2004 
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ERRATUM  

In de preambule van voormelde studie van 18 november 2004, dient de zin : 

 

“Op zijn vergadering van 17 november 2004 gaf de Algemene Raad een gunstig 

advies.” 

 

Vervangen te worden door de volgende zin : 

 

“Op zijn vergadering van 17 november 2004 gaf de Algemene Raad een gunstig 

advies, waarbij één lid van de Algemene Raad zich onthouden heeft”. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Jean-Paul PINON Christine VANDERVEEREN
Directeur Voorzitter van het Directiecomité
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