
In Brussel heeft 69 % van het elektriciteitsverbruik betrekking op de professionele klanten. De overige 31 % betreft
de huishoudelijke klanten.

Voor een Brussels type gezin dat jaarlijks 3.000 kWh elektriciteit verbruikt, zou deze meerkost neerkomen op S 6,9
per gezin. Voor het geheel van de elektriciteitslevering aan de Brusselse gezinnen vertegenwoordigt dit ongeveer 4
millioen euro.

IV. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Sinds 2001 zijn de leveranciers op de hoogte van hun verplichtingen op het vlak van groene elektriciteit in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2006 laten de productiemiddelen voor groene elektriciteit in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest het toe om jaarlijks 15.000 groenestroomcertificaten voort te brengen, wat overeenstemt met
17 % van het quotum van het Gewest.

Enerzijds stegen de productiemiddelen voor groene stroom tussen 2001 en 2006 met 11MW, voornamelijk door
warmtekrachtkoppeling op aardgas. Deze groei van het productiepark is echter onvoldoende om aan het Brusselse
quotum te voldoen. Anderzijds weten wij dat Brussel over een belangrijk potentieel beschikt op gebied van
warmtekrachtkoppeling en dat de economische rentabiliteit van deze projecten verzekerd is door het mechanisme van
groenestroomcertificaten. Andere technologieën, zoals deze op basis van biomassa, beschikken eveneens over gunstige
voorwaarden om zich in Brussel te ontwikkelen.

Hoewel de productiemiddelen voor groene stroom in Brussel momenteel nog niet volstaan om volledig tegemoet
te komen aan het quotum van het Gewest, zal dit in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid wel het geval zijn.

Gelet op het huidige tekort aan groenestroomcertificaten en de verwachte evolutie van het Brusselse productiepark
in de periode 2007-2012, beveelt de Dienst aan om het huidige quotum ongewijzigd te laten gedurende een
overgangsperiode van 3 jaar (voor 2007, 2008 en 2009) en het quotum vervolgens jaarlijks te verhogen met een kwart
procent (2,75 % in 2010, 3 % in 2011, en 3,25 % in 2012). Zoals reeds vermeld in afdeling III.2, zal de productie van
groene stroom in Brussel, rekening houdend met de uitbouw van warmtekrachtkoppeling op basis van biomassa, in
2012 voldoende groot zijn om te beantwoorden aan een quotum ten belope van 3,25 %.

De Dienst beveelt verder aan om voortaan het quotum van groenestroomcertificaten minstens 3 jaar op voorhand
vast te leggen, behalve om de quota te verhogen vóór 2012 in geval dat belangrijke nieuwe producenten de markt
substantieel zouden wijzigen, om het systeem van groenestroomcertificaten de nodige stabiliteit te verlenen en
voldoende vertrouwen te scheppen bij de verschillende betrokken partijen.

Nota’s
(1) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene

elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling.
(2) Ministerieel besluit van 3 mei 2005 houdende erkenning van Waalse groenestroomcertificaten ten einde in

rekening te worden gebracht voor de naleving van de verplichting opgelegd aan de leveranciers in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest bij artikel 28, § 2, van de elektriciteitsordonnantie.

(3) « Welk potentieel voor warmtekrachtkoppeling? : Studie over het potentieel van warmtekrachtkoppeling in
Brussel », BIM, juli 2006.

(4) Zie in dit verband, het belangrijke aandeel van biomassa in de productie van groene stroom in het Vlaamse en
Waalse Gewest. Meer bepaald zou volgens het Specifiek jaarverslag 2005, CD-6e16-CWaPE’ van de CWaPE met
betrekking tot de evolutie van de markt van groenestroomcertificaten, het aandeel van de groenestroomcertificaten,
geproduceerd door biomassa, 60 % bereiken in 2006.

*

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2007/31208]N. 2007 — 2173

3 MEI 2007. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot
wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke
rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de
verkavelingsvergunningen en de stedenbouwkundige attesten
worden afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, inzonder-
heid op artikel 175;

Gelet op de ordonnancie van 19 arpil 2007 houdende diverse
bepalingen inzake openbare dienst van openbaar stadsvervoer in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor
wie de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunnin-
gen en de stedenbouwkundige attesten worden afgegeven door de
gemachtigde ambtenaar, gewijzigd bij besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 22 mei 1997 en 12 december 2002;

Op voorstel van de Minister-president van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Orde-
ning, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Openbare
Netheid en Ontwikkelingssamenwerking

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2007/31208]F. 2007 — 2173

3 MAI 2007. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993 déterminant les personnes de
droit public pour lesquelles les permis d’urbanisme, permis de
lotir et certificats d’urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire
délégué

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l’aménagement du territoire, notamment
l’article 175;

Vu l’ordonnance du 19 avril 2007. portant des dispositions diverses
en matière de service public de transport en commun urbain dans la
Région de Bruxelles-Capîtale, notamment l’article 2;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
24. juin 1993 déterminant les personnes de droit public pour lesquelles
les permis d’urbanisme, permis de lotir et certificats d’urbanisme sont
délivrés par le fonctionnaire délégué, modifié par arrêté du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale du 22. mai 1997 et du
12 décembre 2002;

Sur la proposition du MinistrePrésident de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Territoire,
des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la
Propreté publique et de la Coopération au développement.
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Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aan artikel 1, 9° van het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke
rechtspersonen voor wie de stedenbouwkundige vergunningen, de
verkavelingsvergunningen en de stedenbouwkundige attesten worden
afgegeven door de gemachtigde ambtenaar, gewijzigd bij besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 mei 1997 en 12 december 2002,
wordt het woord « Citeo » toegevoegd tussen de woorden « de Maat-
schappij voor het Intercommunale Vervoer te Brussel » en de woorden
« de Vlaamse Vervoermaatschappij »;

Art. 2. De Minister die bevoegd is voor Stedenbouw wordt belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 mei 2007.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monu-
menten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,

Ch. PICQUE

*

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2007/31207]N. 2007 — 2174
10 MEI 2007. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

waarmee de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer gemachtigd
wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel georganiseerd
door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van
personeelsleden van zekere organismen van openbaar nut alsmede
van hun rechthebbenden

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van
personeelsleden van zekere organismen van openbaar nut alsmede van
hun rechthebbenden, meer bepaald op artikel 1;

Gelet op de ordonnantie van 11 juli 1991 betreffende de pensioenre-
geling van de personeelsleden van de instellingen van openbaar nut
afhangend van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald op
artikel 2;

Gelet op de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot vaststelling van een
kader voor het waterbeleid, meer bepaald op artikel 26;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van
16 februari 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 5 februari 2007;
Gelet op het protocol nr 2007/11 van het comité van sector XV van

25 april 2007;
Gelet op de instemming van de Minister bevoegd voor Openbaar

Ambt gegeven op 10 mei 2007;
Op voorstel van de Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,

Besluit :

Artikel 1. De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer is gemach-
tigd om aan het pensioenstelsel deel te nemen georganiseerd door de
wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van personeelsleden van
zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebben-
den.

Art. 2. Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn publicatie in
het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid wordt
belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 mei 2007.

Door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Ch. PICQUE

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,

E. HUYTEBROECK

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er, 9° de l’arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993. déterminant les person-
nes de droit public pour lesquelles les permis d’urbanisme, permis de
lotir et certificats d’urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire
délégué, modifié par arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 22. mai 1997 et du 12 décembre 2002, le mot
« Citeo » est inséré entre les mots « la Société des Transports intercom-
munaux de Bruxelles » et les mots « la Société régionale wallonne de
Transport public de personnes ».

Art. 2. Le Ministre qui a l’Urbanisme dans ses attributions est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 3 mai 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des
Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du Territoire, des Monuments
et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté
publique et de la Coopération au développement,

Ch. PICQUE

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2007/31207]F. 2007 — 2174
10 MAI 2007. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale autorisant la Société bruxelloise de Gestion des Eaux à
participer au régime de pension organisé par la loi du 28 avril 1958
relative à la pension des membres du personnel de certains
organismes d’intérêt public et de leurs ayants droit

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du
personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants
droit, notamment l’article 1er;

Vu l’ordonnance du 11 juillet 1991 relative au régime de pension des
membres du personnel des organismes d’intérêt public dépendant de la
Région de Bruxelles-Capitale, notamment l’article 2;

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la
politique de l’eau, notamment l’article 26;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 16 février 2007;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 5 février 2007;
Vu le protocole n° 2007/11 du comité de secteur XV du 25 avril 2007;

Vu l’accord du Ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions donné le 10 mai 2007;

Sur la proposition de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et
de la Politique de l’eau;

Arrête :

Article 1er. La Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau est autorisée à
participer au régime de pension organisé par la loi du 28 avril 1958
relative à la pension des membres du personnel de certains organismes
d’intérêt public et de leurs ayants droit.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. La Ministre qui a l’Environnement, l’Energie et la Politique
de l’eau dans ses attributions est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 2007.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE

La Ministre chargée de l’Environnement,
de l’Energie et de la Politique de l’Eau,

E. HUYTEBROECK
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