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De distributienetbeheerder dient volgende detail bijkomend toe te voegen bij de aanlevering van zijn 
rapporteringsmodel m.b.t. de niet-exogene kosten: 

 

1. Wijziging in waarderingsregels in de periode 2009-2013 
 
De distributienetbeheerder meldt volgens dit formaat aan de VREG de wijzigingen in de jaren 2009-
2013 in zijn waarderingsregels zoals opgenomen in de jaarrekening en dit met betrekking tot de 
waardering van de voorraden (MAR klasse 3) en de handelsvorderingen (MAR klasse 40). De 
eenmalige impact van een wijziging in de waarderingsregels op het resultaat, wordt in onderstaande 
tabel naar oorsprong verdeeld over de jaren 2009-2013. Aangezien een wijziging in de 
waarderingsregels van deze activaklassen, in de tariefmethodologie zowel een impact heeft op de 
bepaling van de operationele nettokosten als de bepaling van het nettobedrijfskapitaal, zal de VREG 
deze impact in beschouwing dienen te nemen bij de bepaling van de hoogte van beide termen. Om 
deze reden zal de VREG de impact op de operationele nettokosten in ‘Tabel 3’ van het 
rapporteringsmodel voor de niet-exogene kosten in rekening nemen. De impact op de bepaling van 
het nettobedrijfskapitaal wordt dan weer in ‘Tabel 6’ van het rapporteringsmodel voor de niet-exogene 
kosten in rekening genomen. Aangezien we voor de bepaling van het nettobedrijfskapitaal rekening 
houden met de gemiddelde waarden, dient ook de impact van de wijzigingen in de waarderingsregels 
op het boekjaar 2009 in onderstaande tabel te worden aangegeven. 
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Naam distributienetbeheerder: 
 Activiteit: 
 Omschrijving wijziging:  
 
 
 
 

Eerste boekjaar met toepassing van de 
wijziging: 

 Impact van de wijziging op resultaat van 
dat boekjaar (EUR) (+ ‘extra kost’, - 

‘extra opbrengst’): 
 Met opdeling van dit bedrag per activaklasse en per jaar: 

Activaklasse MAR 3: Voorraden en 
bestellingen in uitvoering 

Bedrag (EUR) Jaar 

 2013 

 2012 

 2011 

 2010 
 2009 

 <2009 
  

Omschrijving wijziging:  
 
 
 
 

Eerste boekjaar met toepassing van de 
wijziging: 

 Impact van de wijziging op resultaat van 
dat boekjaar (EUR) (+ ‘extra kost’, - 

‘extra opbrengst’): 
 Met opdeling van dit bedrag per activaklasse en per jaar: 

Activaklasse 40: 
Handelsvorderingen 

Bedrag (EUR) Jaar 

 2013 

 2012 

 2011 

 2010 
 2009 

 <2009 
   

 
Totale impact van alle wijzigingen 
voor deze gereguleerde activiteit 

Bedrag (EUR) Jaar 
 2013 
 2012 
 2011 
 2010 
 2009 
 <2009 
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Voorbeeld 
 
Ter verduidelijking geeft de VREG volgend fictief voorbeeld. Veronderstel dat een 
distributienetbeheerder besliste om vanaf boekjaar 2013 voor zijn vorderingen ouder dan 1 jaar een 
100% waardevermindering te voorzien. Voordien bedroeg de waardevermindering 40% en waren 
verder geen waardeverminderingen voorzien. De wijziging in de waarderingsregel veroorzaakt in 2013 
een extra kost van 900.000 EUR. Van die openstaande vorderingen ouder dan 1 jaar in 2013 waren 
voor 800.000 EUR vorderingen betrokken die in 2011 voor het eerst ouder dan 1 jaar waren. In 2011 
werd volgens de waarderingsregel van toen slechts 40% van hun waarde afgeboekt (320.000 EUR). 
In 2013 wordt dus de resterende 60% (480.000 EUR) mee afgeboekt tot 100%. Dit bedrag (480.000 
EUR) maakt deel uit van het totaalbedrag van de impact van 900.000 EUR op het resultaat van 2013. 
Aldus: 
 

Naam distributienetbeheerder: … 
Activiteit: … 

Omschrijving wijziging: Afwaardering m.b.t. dubieuze debiteuren 
 
 
 
 

Eerste boekjaar met toepassing van de 
wijziging: 2013 

Impact van de wijziging op resultaat van 
dat boekjaar (EUR) (+ ‘extra kost’, - 

‘extra opbrengst’): +900.000,00 EUR 
Met opdeling van dit bedrag per activaklasse en per jaar: 

Activaklasse MAR 40: 
Handelsvorderingen 

Bedrag (EUR) Jaar 
… 2013 
… 2012 

+480.000,00 EUR 2011 
… 2010 
… 2009 
… <2009 
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2. Opgelegde correcties door de CREG m.b.t. de billijke vergoeding, 
geboekt in de periode 2010-2013 

 
De CREG heeft in het verleden het toezicht uitgeoefend op de gerapporteerde kosten en opbrengsten 
door de distributienetbeheerders. Een aantal keren resulteerde het nazicht in een door de CREG 
opgelegde correctie op de billijke vergoeding van de distributienetbeheerder. De 
distributienetbeheerder dient deze correcties aan de VREG mee te delen indien geboekt in de 
beschouwde periode 2010-2013. 
Per correctie dient de distributienetbeheerder volgende informatie in.: 
 

Distributienetbeheerder:  
Activiteit:  

Boeking v.d. correctie in boekjaar:  
Omschrijving van de door de CREG 

opgelegde correctie (oorzaak, na 
nazicht CREG van boekjaar…, 

commentaar bij de boekhoudkundige 
verwerking van de correctie) 

 
 
 
 
 
 

Boekhoudkundige verwerking correctie door de distributienetbeheerder: 
MAR 
reknr. Omschrijving rekening Bedrag (EUR) 

debet  credit 

        

        

        

        

        

        

        

        
 
[ 

 

3. Uitdrukkelijke attestering van de rapportering met betrekking tot 
de gebruikte methodiek en daadwerkelijke naleving ervan inzake 
buitendienstgestelde materiële vaste activa 

 
Zoals aangegeven in paragraaf 5.3.2 van de tariefmethodologie wenst de VREG een inzicht te 
behouden in de gebruikte methodiek en daadwerkelijke naleving ervan inzake buitendienstgestelde 
materiële vaste activa. Om die reden heeft de VREG ervoor gekozen de bestaande periodieke 
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attestering door de commissaris te behouden. Hierbij dienen aldus de richtlijnen van de CREG1 en de 
omzendbrief van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)2 te worden gevolgd, tot het moment dat 
door de VREG eventuele nadere richtlijnen, in samenspraak met het IBR worden opgesteld.  
Deze uitdrukkelijke attestering dient aldus jaarlijks te worden opgeleverd, samen met de rapportering 
van het rapporteringsmodel m.b.t. de niet-exogene kosten voor het betreffende boekjaar. 
 
]3 

1 Link naar document 
2 Link naar document 
3 Toegevoegd bij beslissing van de VREG op 5 oktober 2015. 
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http://www.creg.info/pdf/Richtlijnen/R1041NL.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/omzendbrieven/Documents/9561_Omzendbrief-2011-5-bijzonder-commissarisverslag.pdf
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