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Beschrijving
Aanleiding en context
Er dient een retributiereglement te bestaan voor het ter beschikking stellen van elektriciteitskasten
voor elektriciteitsleveringen in laagspanning aan natuurlijke personen, verenigingen en andere
organisatoren van activiteiten op het openbaar domein.
Het huidige retributiereglement is reeds afgelopen.
De retributie zal ingevoerd worden vanaf 1 september 2020 en levert samen met de andere lokale
retributies en belastingen ontvangsten op die opgenomen zullen worden in de meerjarenplanning
(2020-2025).

Argumentatie
Aangezien het huidige retributiereglement reeds is afgelopen, wordt het vervangen door het nieuwe
retributiereglement en dit van 1 september 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 § 3, bepaalt: “De
gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente”.
Volgens artikel 41, 14° kunnen volgende bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en
schepenen worden toevertrouwd: “het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van
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de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en
vrijstellingen”.
In artikel 177, 2°, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 wordt de
mogelijkheid vermeld om de financieel directeur een dwangbevel te laten uitvaardigen bij niet-fiscale
schuldvorderingen, op voorwaarde dat ze onbetwist en opeisbaar zijn. Dit dwangbevel wordt
geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
Verder zijn nog relevant:
 het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 april 2016 betreffende het
retributiereglement "elektriciteitskasten";
 De Omzendbrief KB/ABB2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit.

Administratieve afhandeling
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
 de financiële dienst
 de dienst vrije tijd
 de technische dienst.
Het reglement zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website (conform artikel 287 van het
decreet over het lokaal bestuur).

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Met ingang van 1 september 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt ten
voordele van de gemeente een retributie gevestigd op elektriciteitskasten. De gemeente stelt vaste
gemeentelijke elektriciteitskasten ter beschikking aan natuurlijke personen, verenigingen en andere
organisatoren van activiteiten op het openbaar domein voor elektriciteitsleveringen in laagspanning.

Artikel 2
De gemeente dient vooraf toestemming te geven voor elke toegang tot de gemeentelijke
elektriciteitskast. De gebruiker van de elektriciteitskast mag deze niet voor andere doeleinden en ook
niet ten behoeve van derden aanwenden.

Artikel 3
De gebruiker richt de aanvraag voor de toegang tot de gemeentelijke elektriciteitskast op de
formulieren aan de gemeente, dit minstens één maand vóór de aanvang van de kermis of het
evenement. Kermisattracties richten hun aanvraag tot de gemeentelijke infodienst, alle andere
evenementen richten hun aanvraag tot het feestloket.

Artikel 4
Voor evenementen :
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De gebruiker betaalt voor de aansluiting op de elektriciteitskast met teller aan de gemeente een
forfaitair bedrag van € 25,00 en € 0,25 per verbruikte kWh boven de 50kWh.
De gebruiker betaalt voor de aansluiting op de elektriciteitskast zonder teller aan de gemeente een
forfaitair bedrag van € 25,00 voor de eerste dag en € 12,50 per extra dag met verbruik.
Voor kermissen :
De gebruiker betaalt een forfaitair bedrag van € 25,00 voor een monofasige aansluiting (230 Volt).
De gebruiker betaalt een forfaitair bedrag van € 35,00 voor een driefasige aansluiting (380 Volt).
De vergoeding is betaalbaar door storting op het rekeningnummer IBAN BE92 0910 0046 5023 en BIC
GKCCBEBB, na ontvangst van de factuur.

Artikel 5
Indien bij controle vastgesteld wordt dat er elektriciteit afgenomen wordt zonder dat hiertoe
voorafgaandelijk een aanvraag werd ingediend, zal de gebruiker van de elektriciteit het dubbele van
de normaal verschuldigde retributie moeten betalen. Wordt bij controle vastgesteld dat de afname van
elektriciteit niet verloopt zoals voorafgaandelijk was afgesproken, zal de gebruiker van de elektriciteit
het dubbele van de normaal verschuldigde retributie moeten betalen.

Artikel 6
De geschillen inzake dit retributiereglement zullen beslecht worden volgens de burgerlijke
rechtsprocedure.

Artikel 7
Bij niet-betaling van de onbetwiste en opeisbare retributie wordt de aanmaningsprocedure opgestart:
eerste aanmaning zonder kosten, tweede aanmaning met aanrekening van de kosten voor de
aangetekende zending, die bij niet-betaling leidt tot uitvaardiging van een dwangbevel door de
financieel directeur. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot (cfr.
artikel 177 van het decreet over het lokale bestuur van 22 december 2017).

Artikel 8
Marktkramers die tijdens de wekelijkse markten de elektriciteitskasten gebruiken, worden vrijgesteld
van deze retributie aangezien de kost begrepen is in de verschuldigde standplaatsvergoeding,
voorzien in het retributiereglement "standplaatsen markt".

Artikel 9
Het retributiereglement "elektriciteitskasten" van 7 april 2016 wordt opgeheven.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Voorzitter gemeenteraad
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Waarnemend algemeen directeur
Rik Bloemen
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