STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 mei 2020 - Openbare zitting
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Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El
Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande,
Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert
Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El
Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van
den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

FINANCIËN. Goedkeuring tot intekening van de stad op het volledig aan haar
toegewezen deel, meer bepaald 49.161, nieuwe aandelen Apt, en verzoek aan
Iverlek dit te financieren volgens een individueel financieringsvoorstel zonder
eigen inbreng.

De beslissing wordt genomen met 34 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marc Hendrickx,
Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Tine Van den
Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas
Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine
Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Zohra Hadnan) en 7 onthoudingen
(Frank Creyelman, Catherine François, Karel Geys, Farid Bennasser, Ingrid Kluppels, Kenzo
Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

17 april 2020 Brief IVERLEK: Uitnodiging intekening uitgifte aandelen Apt.
Collegebeslissing 04.05.2020 – punt 32: verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•
•

•
•

De raad van bestuur van IVERLEK heeft in december 2019 beslist in te tekenen op nieuwe
aandelen Publi-T voor een totaal investeringsbedrag van 11,99 miljoen euro. Ook de
andere Vlaamse vennoten hebben ingetekend.
Publi-T is de holding die de hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert met een belang
van 44,87%. De holding staat dus in voor de publieke verankering van een onderneming
met een ontegensprekelijk strategische positie in het energiesysteem en speelt bij
uitbreiding een rol in de bevoorradingszekerheid van ons land.
Elia heeft in het voorjaar 2019 een kapitaalverhoging doorgevoerd om het eigen vermogen
te versterken, de onderzeese kabel met het Verenigd Koninkrijk (Nemo Link) te financieren
en het ontwikkelingsplan in het kader van de energietransitie uit te voeren.
IVERLEK biedt nu aan haar deelnemers de mogelijkheid te participeren in deze investering
en te genieten van de bijhorende winsten. Hiertoe heeft IVERLEK beslist om over te gaan
tot de uitgifte van 561.843 nieuwe aandelen Apt. De nieuwe aandelen worden uitgegeven
aan een eenheidsprijs van 21,34 euro. Behoudens onverwachte omstandigheden zal de
(bruto)dividendopbrengst op de nieuwe aandelen 3,2% bedragen.

•

•
•

•

•

•

•

Aan Mechelen worden 49.161 nieuwe aandelen Apt aangeboden voor een totaal bedrag van
1.049.095,74 euro. Indien bepaalde deelnemers binnen IVERLEK niet of onvoldoende
intekenen op hun aangeboden pakket nieuwe aandelen, dan kan de stad intekenen op
bijkomende aandelen.
De stad kan volledig of deels intekenen en dit financieren met eigen middelen of opteren
voor een (interne) financiering binnen IVERLEK.
De interne financiering binnen IVERLEK kan enerzijds gebeuren door herschikking binnen
het beschikbaar eigen vermogen t.b.v. 620K euro, en anderzijds met een banklening
afgesloten door IVERLEK voor een periode van 5 jaar met jaarlijkse vaste aflossingen en
vaste rentevoet t.b.v. 428K euro of een jaarlijkse aflossing van 85K euro.
Het beschikbaar eigen vermogen binnen IVERLEK is een soort opgebouwde reserve
bestaande uit niet-uitgekeerde winsten van het verleden. Binnen IVERLEK wordt immers
maar 85% van het resultaat jaarlijks uitgekeerd aan haar deelnemers. De resterende 15%
wordt per individuele rekening jaarlijks opgespaard. Het gebruik van deze reserve door de
stad heeft bovendien het voordeel dat hiervoor geen schulden dienen te worden aangegaan
wat bijdraagt aan de gestelde ambities uit het bestuursakkoord tot schuldafname.
Indien gebruik wordt gemaakt van bovenstaande herschikking van het eigen vermogen, en
de stad wil intekenen op het volledig aan haar aangeboden aandelenpakket dan dient er
nog 428K te worden gefinancierd. Zowel in de hypothese dat de stad hiervoor zelf de
nodige financiering aanlevert (via CP’s of via lange termijn kredieten) of via een interne
financiering via IVERLEK op 5 jaar zal dit tot een tijdelijke toename van de schuld
aanleiding geven.
Door deel te nemen aan de intekening op de nieuwe aandelen Apt binnen IVERLEK kan de
stad evenwel bijdragen aan een verdere (nationale) verankering van Elia via Publi-T, en
draagt de stad onrechtstreeks bij aan toekomstige investeringen voor de energietransitie
en investeringen die bijdragen aan de bevoorradingszekerheid van ons land. De vraag of de
lokale besturen daar in de eerste plaats voor moeten zorgen is bij uitstek een politieke
beslissing.
De stad krijgt tot 30 juni 2020 de tijd om in te schrijven op hun proportioneel deel, bekend
te maken of ze eventuele extra aandelen willen verwerven en de gewenste
financieringsvorm te kiezen. Volgens de actuele planning zal de hele operatie vervolgens
worden gefinaliseerd in januari 2021.

Juridische grond
•
•

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer in het bijzonder de artikelen
2, 40 en 41 en Deel 3 Titel 3.
De stad Mechelen is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging IVERLEK, en IVERLEK
is aandeelhouder van Publi-T.

Financiële gevolgen
•
•
•

De stad kan zonder schuldtoename of eigen financiering intekenen op 29.093 nieuwe
aandelen Apt binnen IVERLEK. Hiertoe zal binnen IVERLEK een herschikking gebeuren van
het beschikbaar eigen vermogen t.b.v. 620.864,52 euro.
De stad kan hiernaast nog intekenen op 20.068 nieuwe aandelen Apt waarvoor evenwel
bijkomende financiering t.b.v 428.231,22 dient te worden gezocht.
Binnen IVERLEK kan een financiering worden aangegaan van 428.231,22 euro op 5 jaar
tegen een marktconforme rente (op vandaag 0,2% à 0,3% JKP). De jaarlijkse aflossingen
en rente worden afgehouden met de winsten die volgens het meerjarenplan van IVERLEK
sowieso niet voor uitkering waren voorzien. De aflossingen kunnen gebeuren zonder de
vooropgestelde dividenden uit de sectoren Publi-T en Publigas te verlagen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen
Apt binnen IVERLEK, in casu 49.161 aandelen aan een eenheidsprijs van EUR 21,34 voor een
totaal bedrag van EUR 1.049.095,74.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het
financieringsvoorstel van IVERLEK zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april
2020.
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Artikel 3
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële
diensten van Fluvius.
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