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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
31. Betreft: GR/2019/227 - Retributiereglement inzake de terbeschikkingstelling van 

elektriciteit. Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 173; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 december 2013 houdende de vaststelling van het 
retributiereglement betreffende de terbeschikkingstelling van elektriciteit; 
Gelet op artikel 40 §3 en artikel 41, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur, zoals gewijzigd door 
art. 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 
december 2017 over het Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk 
aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Overwegende dat het billijk lijkt om een retributie te vestigen op de terbeschikkingstelling van 
elektriciteit; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen:  

Art. 1.- Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op de terbeschikkingstelling van elektriciteit voor foren, markten en 
openluchtevenementen. De elektriciteit wordt ter beschikking gesteld door middel van vaste 
gemeentelijke aansluitkasten voor aanlevering van elektriciteit in laagspanning op een openbare 
plaats op het grondgebied van de gemeente. Deze kast mag niet voor andere doeleinden en niet 
ten behoeve van derden worden aangewend.  
Art. 2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager.  
Art. 3.- De tarieven van de retributie worden als volgt vastgesteld: 
A. Markten 
Een ‘all-in’ vergoeding wordt aangerekend voor het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast. 

 Vermogen tot 3 kVA : € 4 per halve dag 

 Vermogen tot 6 kVA : € 8 per halve dag 
B. Openluchtevenementen 
Een ‘all-in’ vergoeding wordt aangerekend voor het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast. 

 Vermogen tot 5 kVA: € 25 per dag 
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 Vermogen tot 15 kVA: € 40 per dag 

 Vermogen tot 25 kVA: € 80 per dag 

 Vermogen tot 40kVA: € 120 per dag 
C. Foren 
Een ‘all-in’ vergoeding wordt aangerekend voor het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast. 

     Eenfasige aansluiting                    Driefasige aansluiting 
Vermogen     1ste week             Bijkomende            1ste week             Bijkomende 
                                               week                                                 week 

0,5 kVA        €   85,79                €   4,72                  nvt                        nvt 

1 kVA           €   87,36                €   6,29                  nvt                        nvt 

1,5 kVA        €   89.72                €   8,65                  nvt                        nvt 

2 kVA           €   91,29                € 10,22                  € 136,00                €   12,58 

2,5 kVA        €   94,44                € 13,37                  € 139,15                €   15,73 

3 kVA           €   96,80                € 15,37                  € 142,30                €   18,88 

3,5 kVA        €   97,59                € 16,52                  € 143,87                €   20,45 

4 kVA           €   99,16                € 18,09                  € 147,02                €   23,60 

4,5 kVA        € 101,52                € 20,45                  € 149,37                €   25,95 

5 kVA           € 103,88                € 22,81                  € 152,52                €   29,10 

6 kVA           € 107,81                € 26,74                  € 159,60                €   36,18 

7 kVA           € 110,17                € 29,10                  € 165,89                €   42,47 

8 kVA           € 112,53                € 31,46                  € 171,40                €   47,98 

9 kVA           nvt                        nvt                        € 177,69                €   54,27 

10 kVA         nvt                        nvt                        € 183,98                €   60,56 

11 kVA         nvt                        nvt                        € 185,55                €   62,13 

12 kVA         nvt                        nvt                        € 187,91                €   64,49 

13 kVA         nvt                        nvt                        € 191,06                €   67,64 

14 kVA         nvt                        nvt                        € 195,78                €   72,36 

15 kVA         nvt                        nvt                        € 201,28                €   77,86 

16 kVA         nvt                        nvt                        € 206,00                €   82,58 

17 kVA         nvt                        nvt                        € 211,51                €   88,09 

18 kVA         nvt                        nvt                        € 217,02                €   93,59 

19 kVA         nvt                        nvt                        € 221,73                €   98,31 

20 kVA         nvt                        nvt                        € 227,24                € 103,82 

Art. 4.- Om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijke aansluitkasten, dient een 
schriftelijke aanvraag te worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, 
tenminste 60 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit, met uitzondering van markten.  
De aanvraag moet volgende gegevens bevatten: 

 Identiteit van de aanvrager, met inbegrip van adres, telefoonnummer, emailadres; 

 Ondernemingsnummer van de aanvrager; 

 Situering en doel van het gebruik van de aansluitkast; 

 Opgesteld vermogen; 

 Eenfasige of driefasige aansluiting; 

 Tijdstip en periode van gebruik (aantal dagen). 
Voor markten dient de aanvraag te worden gericht aan de gemeentelijke afgevaardigde die 
hierin een beslissing neemt.  
De gemeentelijke afgevaardigde zet de installatie in dienst (er is een automaat per stopcontact) 
op voorwaarde dat de aanvrager een geldig attest voorlegt inzake de jaarlijkse keuring van zijn 
binneninstallatie.  
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De gemeentelijke afgevaardigde wijst aan de aanvrager het nummer van de stopcontacten aan 
waartoe deze toegang bekomt en noteert de gegevens met het oog op de controle tijdens het 
gebruik van de gemeentelijke aansluitkast. Deze moet ten allen tijde gemakkelijk toegankelijk 
blijven voor de gemeentelijke afgevaardigde in het kader van mogelijk toezicht.  
Met het oog op het aftakken van de eigen installatie, levert de aanvrager een soepele kabel met 
een tweepolige stekker 32A (2P32A voor eenfasige) en/of een vijfpolige stekker 63A (5 P63A voor 
driefasige).  
De gemeentelijke afgevaardigde heeft op elk moment het recht om het attest inzake jaarlijkse 
keuring van de binneninstallatie van de aanvrager in te zien.  
Indien de gemeentelijke afgevaardigde oordeelt dat de bepalingen van het AREI worden 
overtreden en/of dat de veiligheid in het gedrang komt, heeft hij de bevoegdheid om alle 
verdere toegang onmiddellijk te weigeren.  
Voor de aansluiting aan de gemeentelijke aansluitkast, dient bij markten en foren, aan het 
uiteinde van de kabel een label te worden aangebracht met de naam van de aanvrager.  
De kandidaat-energiegebruiker kan voor alle inlichtingen terecht op de technische dienst van het 
gemeentebestuur.  
Art. 5.- Het gemeentebestuur stelt naar best vermogen de aangeboden energie ter beschikking 
via de aansluitkast aan de gebruiker. Nochtans kan het gemeentebestuur niet aansprakelijk 
worden gesteld voor onderbrekingen en dient zij in dit geval noch een schadevergoeding, noch 
een vermindering van de verbruiksvergoeding toe te staan.  
De gebruiker dient de nodige schikkingen te treffen om iedere oorzaak van beschadiging te 
vermijden. Hij is aansprakelijk voor alle schade die hij door onoordeelkundig gebruik aan de 
gemeentelijke aansluitkast veroorzaakt. Hij dient de gemeentelijke afgevaardigde onmiddellijk 
op de hoogte te stellen van elke beschadiging, afwijking of elke niet-conformiteit aan de 
wettelijke voorschriften die hij redelijkerwijze kan vaststellen.  
De gebruiker dient verzekerd te zijn voor de schade die hij door het gebruik van de 
gemeentelijke aansluitkast, aan deze kast en aan derden kan veroorzaken.  
Art. 6.- De retributie dient contant te worden betaald aan de gemeentelijke afgevaardigde voor 
niet-vaste standplaatshouders op de wekelijkse markt.  
Voor foren, openluchtevenementen en vaste standplaatshouders van de wekelijkse markt, wordt 
de retributie geïnd bij wijze van factuur.  
Art. 7.- De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 

De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
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