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Goedkeuring retributie gebruik electriciteitskasten feestelijkheden
DE GEMEENTERAAD
Bevoegdheid
Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke
reglementen vaststelt houdende de gemeentelijke belastingen en retributies.
Artikel 253 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 dat het algemeen bestuurlijk toezicht op de besluiten
van de gemeenteraad betreffende de belastingen en de retributies regelt.
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 dat bepaalt dat de gemeenteraad de
gemeentelijke reglementen vaststelt houdende de gemeentelijke belastingen en retributies
Juridisch kader
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen;
De gemeenteraadsbeslissing dd.24 juni 2004 waarbij de voorwaarden voor het plaatsen van
elektriciteitskasten op het openbaar domein werden goedgekeurd;
De Omzendbrief BB 2018/2 dd. 20 juli 2018 met instructies voor de aanpassing van de meerjarenplannen
2014-2019 en de budgetten 2019.
Feiten en context
De elektriciteitskasten kunnen gebruikt worden voor het tijdelijk gebruik van elektriciteit bij markten, foren
en kermissen;
Er moet een tarief worden vastgesteld voor de administratieve en technische handelingen en het
elektriciteitsverbruik;
Vormvereisten
De Omzendbrief BB 2011/01 dd.10 juni 2011 – coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Motivering
Deze retributie is vereist om een kwaliteitsvol gemeentelijk beleid te financieren en het budget en het
financiële meerjarenplan in evenwicht te houden;
Financiële aspecten
//

Interne communicatie
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
De financieel directeur
De financiële dienst
Externe communicatie
Dit besluit wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt en treedt in werking op 1 januari 2019.
BESLUIT:
Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Marc De Pauw, Rose Leirens, Elsie Sierens, Sofie Vanden
Hove, Kristof Vercruyssen, Jan De Witte
Voor de fractie CD&V stemmen voor: Raymond Luyckx, André De Groote, Carolien Ongena, Blijde
Vercamer, Alain Torcq
Voor de fractie N-VA stemmen voor: Williame Raman, Renaat De Sutter, Eva Rombaut, Emmanuel
Anciaux, Dorothea Van Lyssebettens, Mia Vantomme, Marc Boxstaele
Voor de fractie Groen onthouden zich: Roger Lybeer
Voor de fractie SP.a onthouden zich: Etienne Balcaen, Marieke Kindt
Artikel 1. Algemeen
Met ingang van 1 januari 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt aan de gebruikers
van de elektriciteitskasten op het openbaar domein een retributie aangerekend op de gemeentelijke
dienstverlening en het elektriciteitsverbruik.
Artikel 2. Retributie
De retributie voor het elektriciteitsverbruik is verschuldigd per kWh.
Zij bedraagt het tarief per kWh dat door de elektriciteitsleverancier van dat ogenblik aan de gemeente wordt
aangerekend voor het enkelvoudig tarief.
Per aansluiting is bovendien een forfaitaire retributie verschuldigd van 12,50 EUR voor alle administratieve
en technische handelingen hieraan verbonden.
Artikel 3. Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de factuur.
Artikel 4. De invordering van de retributie zal gebeuren bij dwangbevel voor de niet-betwiste niet-fiscale
ontvangsten, en overeenkomstig de wetsbepalingen betreffende de burgerlijke rechtsprocedure voor de
betwiste niet-fiscale ontvangsten.
Artikel 5. Dit besluit wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt en treedt in werking op 1 januari
2019.
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