OPERATIONELE OVEREENKOMST IN UITVOERING VAN HET REGLEMENT
AANBOD OPENBARE VERLICHTING EN DIENSTEN DOOR DE
DISTRIBUTIENETBEHEERDERS AAN HUN LOKALE BESTUREN
Stad - Eeklo
Tussen
De Stad Eeklo, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Hierna genoemd: de stad
en
de opdrachthoudende vereniging en distributienetbeheerder IMEWO , vertegenwoordigd door Fluvius
System Operator cvba, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199, BTW BE
0477.445.084, RPR Gent, afdeling Gent, optredend als werkmaatschappij in naam en voor rekening van de
distributienetbeheerder IMEWO, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
-

Johan Savat – Lokale Relatiebeheerder
Dirk Smet – Regiomanager

Hierna genoemd: de distributienetbeheerder

Inleiding
Deze overeenkomst heeft als doelstelling om de afspraken die voortvloeien uit het goedgekeurde
regle e t REGLEMENT FLUVIUS OPENBARE VERLICHTING EN DIENSTEN DOOR DE
DISTRIBUTIENETBEHEERDERS AAN HUN LOKALE BESTUREN , gedetailleerd te o s hrij e .

1 O er a e a de i stallaties
De overname van de installaties openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen
openbare verlichting) zal gebeuren via een notariële akte met de inventaris van deze installaties.
De lokale besturen kunnen bij deze overname ook de installaties openbare verlichting van semiopenbare
ruimten (cfr. reglement) inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de
installaties aan de geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. De kosten
worden mee opgenomen in de te verrekenen investeringskosten.
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2 Meerjare i esteri gspla
Vanaf het moment van de overdracht zullen de investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting uitgevoerd en gefinancierd worden
door de distributienetbeheerder.
Deze investeringen zijn geënt op basis van de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen in het
(door de betrokken stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig investeringsplan
openbare verlichting (op basis van het lichtplan of masterplan openbare verlichting). Indien gewenst, zullen
er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden m.b.t. het effect van de investeringen op
energieverbruik en CO2-uitstoot.
Het bepalen van de prestatie-eise e ra dprogra
a s di
e , do e et . lijft de e oegdheid a
de individuele stad. De stad bepaalt dus het ritme en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is
om aan deze eisen te voldoen.
De investeringen in de aanleg of verplaatsing van netten Openbare Verlichting maken geen deel uit van dit
reglement of aanbod gezien deze behoren tot de gereguleerde netinfrastructuur elektriciteit.

3 Jaara tiepla
De overeengekomen meerjarige investeringsplannen worden minstens 1 maal per jaar verfijnd en omgezet
in een concreet jaaractieplan. Het is een geprioriteerde balans tussen nieuwe investeringen, het
herinvesteren en het in overeenstemming brengen.
Dit jaaractieplan omvat voor één jaar de lijst van alle uit te voeren werken aan de openbare
verlichtingsinstallaties en de overeengekomen projecten m.b.t. esthetische keuzes openbare verlichting.
Het jaaractieplan bevat een budgetinschatting.
Het lokale bestuur krijgt periodiek een rapportering over de stand van zaken van het overeengekomen
jaaractieplan m.b.t. openbare verlichting evenals rapportering over de effecten er van op het
energieverbruik en de CO2-uitstoot.

4 Budget e

erreke i g

Na overname worden alle nieuwe investeringen door de DNB gefinancierd en komen de installaties in haar
volle eigendom als activa. Het energieverbruik van de openbare verlichting blijft ten laste van het lokale
bestuur.
Jaarlijks zal door de Raad van Bestuur van de distributienetbeheerder aan de stad een geïndividualiseerde
forfait voor Openbare Verlichting, vastgelegd voor drie jaar, verrekend worden via het dividend
elektriciteit. De forfait OV dekt de voorziene investeringen, onderhoudskosten en overige kosten. Op vraag
van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen aan toegevoegd worden. Er wordt voorzien
in rapportering m.b.t. investeringen en onderhoud zodat het lokaal bestuur kennis kan nemen van welke
kosten en opbrengsten er finaal in rekening gebracht worden.
Na drie jaar worden de forfaits aangepast in functie van de werkelijke kosten en het meerjarig
investeringsplan.
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Bij schadegevallen zal er net als vandaag getracht worden de schade te verhalen. De specifieke
investeringskost nodig om de schade te herstellen zal niet meer rechtstreeks maar als een investering
verrekend worden. De eventuele recuperatie zal dan in min verrekend worden.
Voor de uitvoering van de met de lokale besturen overeengekomen meerjarige investeringsplannen en
jaaractieplannen keurt de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal budget (jaar X) goed voor
het geheel van haar toegetreden gemeentes. Indien het budget van het jaar X op het niveau van de DNB
ontoereikend is voor de realisatie van de goedgekeurde investeringsplannen van de toegetreden lokale
besturen voor het jaar X zal een proratering van het budget verricht worden in functie van enerzijds het
aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset databank van de
distributienetbeheerder, en anderzijds van de realisatietermijn zoals opgenomen in de masterplannen.

5 Sta daard ateriaal
De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks
vastgelegde catalogus. De distributienetbeheerder volgt nieuwe ontwikkelingen nauwgezet op en stuurt
haar catalogus regelmatig bij.
Wanneer de stad opteert voor de plaatsing van een niet-standaard paal/armatuur dan zal de stad de
meerkost hiervan ten laste nemen.

6 E olutie a de prijze
Wat evolutie van de prijzen betreft, maakt de distributienetbeheerder gebruik van de standaardmaterialen
die door haar opgenomen zijn in de catalogus.
De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals preventieve en
curatieve vervangingen blijven van toepassing.

7 Werk ijze ro d erka eli ge
Het reglement m.b.t. verkavelingen blijft geldig. Wel worden de openbare verlichtingsinstallaties nu in
eigendom overgemaakt aan de distributienetbeheerder i.p.v. aan de stad.

8 Beha deli g a lope de proje te
o eree ko st

ij de start a de

De investeringen van nieuwe projecten en/of nog niet goedgekeurde projecten worden volgens de nieuwe
werkwijze ten laste genomen van de DNB. Met betrekking tot de lopende projecten wordt met het lokale
bestuur vastgelegd welke investeringen voor lopende projecten waarvan de facturen nog niet werden
aangerekend aan de gemeente ook door de DNB ten laste kunnen worden genomen.
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9 Beha deli g a

rage door derde

Vragen m.b.t. openbare verlichting worden opgenomen in de bestaande werking van het call center De
Stroomlijn.

10 De Stroo lij
Vragen m.b.t. openbare verlichting worden opgenomen in de bestaande werking van het call center De
Stroomlijn.

11 Dataregister
Er zal door de distributienetbeheerder een dataregister bijgehouden worden van de overgenomen en
nieuwe installaties.

12 I zet a de door de Flu ius eheerde i frastru tuur
oor toepassi ge S art City
Fluvius zal instaan voor het beheer van de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die gebruik
willen maken van deze infrastructuur.
Fluvius zal er oor zorge dat de i stallatie a appli aties zoals a era s, se sore , erkeersgeleidi g,
tele o i stallaties… e aa sluiti g op de ette eilig e orre t uitge oerd orde .
In geval van vragen tot gebruik van de lichtmasten door derden ziet de netbeheerder naar maximaal
gebruik van de bestaande palen om zo de publieke ruimte te vrijwaren.
De netbeheerder voorziet in advies en de nodige processen en tools om de aanvraag vlot te laten verlopen.
De samenwerkingsmodaliteiten worden opgenomen in een afzonderlijke samenwerkingsovereenkomst en
worden ook gepubliceerd op de website van Fluvius.
In geval het lokale bestuur zelf nieuwe applicaties op de lichtmasten wil installeren of bestaande wil
wijzigen, voorziet de netbeheerder in het nodige advies en waar mogelijk aansluiting op éénvoudige vraag.
De modaliteiten hiervan worden geregeld in een aparte overeenkomst met het lokale bestuur zelf.
Applicaties als klassieke verkeers- en signalisatieborden vallen niet onder deze regeling en kunnen vrij
geplaatst worden. Bij de plaatsing van applicaties en bij aansluiting worden de richtlijnen van Synergrid
gevolgd.
Indien er uit de betrokken infrastructuur nieuwe inkomsten gegenereerd worden, dan komen de netto
opbrengsten aan de stad toe.
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13 Varia
De bepalingen van onderhavige overeenkomst nemen een aanvang en treden in werking van zodra alle
partijen deze overeenkomst ondertekend hebben.
Elke bepaling van onderhavige overeenkomst die onwettig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, tast de
wettelijkheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan. De partijen dienen in dat geval de
nietige of onuitvoerbare clausule te goeder trouw te onderhandelen ten einde een akkoord te bereiken
over een nieuwe clausule die de onwettige of onuitvoerbare clausule moet vervangen en die hetzelfde
juridische en economische doel moet bereiken.
Iedere verbetering van of wijziging aan onderhavige overeenkomst dient, om geldig te zijn, het voorwerp
uit te maken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, rechtsgeldig en correct ondertekend door
beide partijen.
De personen die onderhavige overeenkomst ondertekenen, verklaren daartoe bevoegd te zijn en treden op
in naam en voor rekening van de partij die zij verbinden. De bepalingen van onderhavige overeenkomst
verbinden alle partijen en zullen ook gelden voor enige rechtsopvolger of -verkrijger van de partijen en
andere bij deze overeenkomst betrokken derden.
Onderhavige overeenkomst wordt beheerst en geregeld in overeenstemming met het Belgisch recht.
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Mail het volledige
en ondertekende
document naar
vennootschapssecr
etariaat@fluvius.be
.

Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn aan de overeenkomst. Elke partij verklaart één
exemplaar te hebben ontvangen.

Te ……………….. op ……………..………..…..

Stad Eeklo

Naam:

Naam:

Titel:

Titel:

Te ……………………………. op ………………..…..
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FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA
Handelend in naam en voor rekening van distributienetbeheerder IMEWO

Johan Savat

Dirk Smet

Lokale Relatiebeheerder

Regiomanager

*** * ***
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