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GEMEENTERAAD 1 APRIL 2014 

 

Retributiereglement gebruik elektriciteitskasten 

en waterverbruik 

 

Context 

De gemeenteraad stemde op 03/12/2013 een retributie op het gebruik van elektriciteitskasten en 

waterverbruik voor de periode 2014-2019. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

 

Argumentatie 

Bij toepassing van het nieuwe reglement is gebleken dat de kost voor het gebruik van de 

elektriciteitskasten te hoog berekend is nl. 1,25 euro/kwh/aansluiting volgens het reglement in 

bijlage. 1,25 euro/kwh/aansluiting moet worden vervangen door 0,20 euro/kwh/aansluiting. 

Artikel 3 van de retributie op het gebruik van elektriciteitskasten en waterverbruik moet worden 

aangepast. 

 

BESLUIT 

 

De gemeenteraad keurt het retributiereglement gebruik elektriciteitskasten en waterverbruik goed 

als volgt. 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft van 1 april 2014 tot en met 31 december 2019 een retributie op het gebruik van 

elektriciteitskasten en waterverbruik. 

 

2. Gebruiker 

 

De retributie is verschuldigd door verenigingen en inrichters manifestaties die gebruik maken van de 

elektriciteitskasten en waterverbruik. 

 

3. Grondslag en tarief 

 

De stad heft een retributie voor het gebruik van elektriciteit en water als volgt: 

 

• 0,20 euro per kwh verbruik voor het gebruik van elektriciteitskasten aan de hand van de 

meterstanden welke opgenomen worden door een aangestelde van de stad bij het begin en 

einde van de inrichting of manifestatie.  

• 3,95 euro per m³ waterverbruik aan de hand van meterstanden opgesteld door een 

aangestelde van de stad bij het begin en einde van de inrichting of manifestatie. 

 

4. Vrijstellingen 

 

Voor dit reglement zijn geen verminderingen van toepassing. 
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5. Betaling 

 

De vastgestelde retributie dient betaald te worden aan de financieel beheerder. De financieel 

beheerder levert kosteloos een ontvangstbewijs af.  

 

Activiteiten die meer dan één dag (24u) in beslag nemen:  

een voorschot gelijk aan 100 euro moet één maand voor de aanvang van de activiteit, tegen 

aflevering van ontvangstbewijs, in bewaring gegeven worden aan de financieel beheerder of zijn 

afgevaardigde. Ingeval deze niet gelijk is aan de reële schuld, berekend op basis van de gegevens 

waarover het stadsbestuur beschikt, wordt overgegaan tot terugbetaling van het verschil. 

 

Bij niet-minnelijke betaling voorziet het gemeentedecreet de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 

vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de 

retributie in te vorderen. 

 

6. Procedure 

 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 

afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet. 

 

7. Opheffing 

 

Het reglement retributie gebruik elektriciteitskasten en waterverbruik 2014-2019, zoals goedgekeurd 

door de gemeenteraad op 3 december 2013, wordt opgeheven met ingang van de inwerkingtreding 

van het onderhavige reglement. 

 

 


