Retributie op de elektriciteits- en
watervoorziening voor evenementen met
commerciële doeleinden, kermisattracties
en circussen
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2019

Juridische grondslag
Artikel 173 van de Grondwet,
Artikel 40 § 3 , artikel 41 ° 14, artikelen 177 en 369 van het Decreet over het lokaal bestuur,
Bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen,
Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de gemeentefiscaliteit dd. 15 februari 2019.
Motivering
Bij evenementen met commerciële doeleinden, kermissen en circussen wordt door de stad de mogelijkheid
geboden om gebruik te maken van de nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water.
Het betreft hier de operationele aansluitingen en het verbruik, hiervoor worden door de stad diensten geleverd.
Het is verantwoord om hiervoor een passende vergoeding te vragen.
Artikel 1 : Basis voor de retributie
Voor een termijn ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt ten behoeve van de stad
Lier een retributie gevestigd op de nutsvoorzieningen van evenementen met commerciële doeleinden,
kermisattracties en circussen.
Artikel 2 : Tarieven
§ 1 elektriciteit :
De retributie op de elektriciteitsvoorziening van evenementen met commerciële doeleinden, kermisattracties en
circussen.
De retributie voor de aansluiting inclusief elektriciteitsverbruik wordt als volgt vastgesteld:
•
een aansluiting van 16 A, 220 V, monofasig: 7,00 euro per dag;
•
een aansluiting van 32 A, 220 V, monofasig: 8,50 euro per dag;
•
een aansluiting van 32 A, 380 V, driefasig: 17,50 euro per dag;
•
een aansluiting van 63 A, 380 V, driefasig: 210,00 euro per dag of 245,00 euro per weekend;
•
een aansluiting van 125 A, 380 V, driefasig: 245,00 euro per dag of 315,00 euro per weekend.
§ 2 water :
De retributie voor de aansluiting inclusief waterverbruik wordt als volgt vastgesteld:
•
een aansluiting en verbruik onder 4 m³: 50,00 euro per dag;
•
bijkomend verbruik wordt doorgerekend aan € 4,3/m³.
Artikel 3 : Jaarlijkse indexering
De tarieven vermeld in dit reglement worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex (basis 2004). Ze
worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar
volgens de formule:
R x I waarbij
i
R = tarief zoals vastgesteld in dit reglement
I = index van de maand december van het voorgaande jaar
i = index van de maand december 2019(basis 2004)
De aldus bekomen bedragen worden afgerond naar een veelvoud van 10 cent. Dit houdt in dat een geïndexeerd
bedrag dat eindigt op 1,2,3 en 4 eurocent wordt afgerond naar het lagere veelvoud van 10 cent. Het geïndexeerd
bedrag dat eindigt op 5,6,7, 8 en 9 eurocent wordt afgerond naar het hogere veelvoud van 10 cent.
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Artikel 4 : Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon of zijn vertegenwoordiger , die de aanvrager van
de aansluiting is.
Artikel 5 : Inning van de retributie - inning retributie elektriciteitsvoorziening
De aanvraag van de aansluiting gebeurt bij de stad via het daartoe door de stad ter beschikking gestelde
formulier, hierbij voegen ze een keuringsverslag van de aansluiting.
De inning gebeurt aan de hand van een door de stad uitgereikte factuur.
Bij gebreke aan betaling van de retributie kan het bedrag gevorderd worden overeenkomstig art. 177 van het
decreet lokaal bestuur.
Artikel 6 : Sancties
Het College van Burgemeester en Schepenen kan de aansluiting weigeren of weghalen indien niet voldaan is aan
de bepalingen van artikel 4 of aan aanvragers die een betaalachterstand hebben.
Artikel 7: Bekendmaking
Het reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en vervangt alle voorgaande reglementen.
Het wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 285, 286, inzonderheid § 1, 1° van het Decreet Lokaal
Bestuur.
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