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Dhr R. VERVOORT, Voorzitter;
HH. Muylle, Corten, Wertz, Mevr. Lepape, Dhr Liens, Mevr. Collin,
Schepenen;
Mevr. Joannes, HH. Libert, Van Brussel, Mwen Delhaye, Lepoivre-Daels,
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Clajot, Belbachir, Vansteenwinckel,
Leden;
Dhr E. VERHEYEN, Gemeentesecretaris a.i.

Punt nr 11

Retributie betreffende het vastleggen van de vergoeding voor het bezettingsrecht
van de gemeentewegen door de netbeheerders voor elektriciteit en gas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE RAAD, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op de openstelling van de markt van de elektriciteits- gasdistributie en op de daaruit volgende
beperking van de immateriële dividenden, door Sibelga toegekend aan de gemeente;
Gelet op de gemeentelijke financiën;
Gelet op de noodzaak om het budget van de gemeente in evenwicht te houden via compenserende
inkomsten;

Gelet op artikel 28 van de ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt, dat de gemeenten
machtigt tot het instellen van een vergoeding voor het gebruik van gemeentewegen op de transporten distributienetbeheerders van elektriciteit en gas;
Gelet op artikel 76 van de statuten van de intercommunale Sibelga;
Gelet op de noodzaak dat onderhavig reglement met uitwerking op 1 juli 2004 in voege treedt, datum
van de openstelling van de markt voor de professionele klanten in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief
toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op artikel 1 van het besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de regering van de
akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT : met éénparigheid van stemmen, volgend retributiereglement goed te keuren :
Artikel 1 :
Het bezettingsrecht van de gemeentewegen door de transmissienetbeheerder, de gewestelijke
transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas, geeft aanleiding tot een
jaarlijkse vergoeding, berekend overeenkomstig artikel 4.
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Artikel 2 :
Het bezettingsrecht van de gemeentewegen omvat het recht om de installaties, nodig voor de transmissie,
de gewestelijke transmissie en voor de distributie van elektriciteit en gas op het grondgebied van de
gemeente, te behouden, te plaatsen of te laten plaatsen, te onderhouden of te laten onderhouden, te
wijzigen of te laten wijzigen, weg te nemen of te laten wegnemen op, boven of onder de straten, wegen,
openbare pleinen en gebouwen van de gemeente.
Artikel 3 :
De gemeente verzaakt aan haar toegangsrecht tot de opgetrokken installaties op, boven of onder
openbare en privé-domeinen van de gemeente, die zijn toegewezen aan de realisatie van het
maatschappelijk doel van de netbeheerders, zoals bedoeld in artikel 1.
Artikel 4 § 1 :
Het bezettingsrecht geeft aanleiding tot de betaling, door de netbeheerders bedoeld in artikel 1 van dit
reglement, van een als volgt berekende vergoeding:
-

0.25 cent per kWh getransporteerd om te worden geleverd aan een in aanmerking komende
hoogspanningseindafnemer;
0.50 cent per kWh getransporteerd om te worden geleverd aan een in aanmerking komende
laagspanningseindafnemer;
0.09 cent per kWh aardgas getransporteerd om te worden geleverd aan een in aanmerking
komende eindafnemer.

Artikel 4 § 2 :
Die vergoeding valt ten laste van de netbeheerders bedoeld in artikel 1 van dit reglement, naar rata van
het aantal kWh elektriciteit en gas, geleverd aan de vrijgekomen eindafnemers die op hun respectief net
zijn aangesloten.
Artikel 4 § 3 :
Worden verstaan onder klanten “ hoogspanning” en “laagspanning”, de categorieën bedoeld in artikel 2,
19° en 20° van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 4 § 4 :
De bedragen in alinea 1 worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De
herziening gebeurt eens per jaar op 1 januari van het jaar waarin de vergoeding is verschuldigd, volgens
volgende formule :
Basisbedrag van de vergoeding

X

indexcijfer consumptieprijzen van de maand voorafgaand aan 1
januari van het jaar waarin de vergoeding is verschuldigd

Indexcijfer consumptieprijzen van de maand november 2001
Artikel 5 :
De in artikel 1 bedoelde netbeheerders versturen elk jaar, tegen 30 april ten laatste, een verklaring
naar de gemeente, waarin de vereiste gegevens betreffende het aantal getransporteerde kWh zijn
opgenomen voor de berekening van de krachtens artikel 4 verschuldigde vergoeding voor het
voorgaande jaar.
Artikel 6 § 1:
Een voorschot op de vergoeding is betaalbaar vóór 31 december van het jaar waarvoor de
vergoeding verschuldigd is. Dat voorschot wordt berekend op basis van 80% van de tijdens het
voorgaande jaar getransporteerde hoeveelheden om te worden geleverd aan vrije klanten of klanten
vrijgekomen vóór 31 december van het jaar waarvoor de vergoeding verschuldigd is. Voor het jaar
2004, wordt het berekend op basis van de in 2003 getransporteerde hoeveelheden en van klanten
vrijgekomen op 1 juli 2004.
Artikel 6 § 2:
Het saldo van de vergoeding is betaalbaar binnen de 60 dagen na voorlegging van de afrekening door
de gemeente.
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Artikel 6 § 3:
De vergoedingen bedoeld in artikel 4 zijn verschuldigd vanaf 1 juli 2004.
Artikel 7 :
Alle twistpunten betreffende de retributie zullen vervolgd worden voor de bevoegde burgerlijke
rechtbanken.
Artikel 8 :
Deze beraadslaging zal in tweevoud worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid met het oog
op de uitoefening van het algemeen toezicht.

Namens de Raad :

De Secretaris a.i.,
(g) E. VERHEYEN

De Voorzitter,
(g) R. VERVOORT

Voor eensluidend afschrift :
Afgeleverd te Evere op 01.06.2004

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

D. BORREMANS

Voor de Burgemeester,
De Schepen van Financiën,

P. MUYLLE
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