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AGENDA :

RETRIBUTIE - TIJDELIJK TER BESCHIKKING STELLEN VAN ELEKTRICITEIT VOOR OPENLUCHTACTIVITEITEN HERZIENING
Punt 2

DE GEMEENTERAAD,
De zitting is openbaar,
Gelet op zijn besluit van 3 september 2015, houdende vaststelling van het retributiereglement m.b.t. het tijdelijk ter beschikking
stellen van elektriciteit voor openluchtactiviteiten;
Gelet op het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
Overwegende dat organisatoren van evenementen niet steeds op voorhand het vereiste vermogen kunnen bepalen en zich in het
reglement een eenvoudigere typering van elektrische fiches op de vaste elektriciteitskasten opdringt;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 24.01.2017 om het retributiereglement te wijzigen zodat
de keuzemogelijkheid tussen de verschillende stekkers op de vaste elektriciteitskasten wordt gereduceerd tot 3 typen i.p.v. 7;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur betreffende de coördinatie
van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op art. 42 § 3 en art. 43 § 2,15° van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht op de gemeenten,
inzonderheid art. 253;
Met

* 12 ja-stemmen : Stefaan Vincke, Pascal Vermeire, Kurt Demaria, Nicole Borny-Maeckelberghe, Frank van Wijk, Kurt
Beirens, Paul Meyers, Rudi Cattrysse, Peter Breemersch, Rudy Claus, Marleen Bouwens-De Soete en Kurt Devooght;
* 8 onthoudingen : Wilfried Vandaele, Mathieu Delbarge, Ronny Vandaele, Christine Beirens, Andrée Flahaut-Pouillon,
Hans Jonckheere, Hilda Dhont en Jonathan Devuyst;

Herziet zijn besluit dd. 03.09.2015;
BESLIST:
Art. 1. - Er wordt vanaf 1 april 2017 een gemeentelijke retributie gevestigd die verschuldigd is voor het verkrijgen van elektrische
stroom voor zover deze beschikbaar is via de bestaande vast opgestelde aansluitkasten van de gemeente en zijn installatie daar
normaal aansluitbaar is.
ALGEMENE BEPALINGEN
Het college van burgemeester en schepenen kan goedkeuring verlenen aan een aanvraag om tijdelijke aansluiting ter beschikking
te stellen onder naleving van volgende bepalingen:

1.

Een aanvrager kan enkel elektrische stroom verkrijgen voor zover deze beschikbaar is via de bestaande vast opgestelde
aansluitkasten van de gemeente en zijn installatie daar normaal aansluitbaar is. Deze lijst is geen limitatieve opsomming.
Adres + EAN-code
Dorpsstraat 44 DN01
EAN 541448860000275891

Type kast, voorzien van teller, verliesstroomschakelaar en automaten
Type 2: 3 x 400 Volt, 100 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 125 Ampère –
400 V

Driftweg 22 DN01
EAN 541448812000097843

Type 4: 3 x 230 Volt, 100 Ampère
6 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V
-

Driftweg 39 DN01
EAN 541448860012240009

Type: 3 x 230 Volt, 80 Ampère
10 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 16 Ampère –
230 V
-

Driftweg 140 DN01
EAN 541448812000097904

4 blauwe stopcontacten CEE: elk 3 fasen + aarding – 63 Ampère –
230 V

Type 4: 3 x 230 Volt, 100 Ampère
6 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V
-

Kennedylaan 15 DO01
EAN 54144886000098512

2 blauwe stopcontacten CEE: elk 3 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V

Type 4: 3 x 230 Volt, 100 Ampère
6 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V
-

Driftweg 8 DN01
EAN 541448812000097874

4 blauwe stopcontacten CEE: elk 3 fasen + aarding – 63 Ampère –
230 V

4 blauwe stopcontacten CEE: elk 3 fasen + aarding – 63 Ampère –
230 V

Type: 3 x 400 Volt, 100 Ampère
6 blauwe stopcontacten: elk 2 fasen + aarding– 16 Ampère – 230 V
-

4 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V

-

3 rode stopcontacten CEE: elk 3 fasen + neutre + aarding –
32 Ampère – 400 V

-

1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 63 Ampère –
400 V

Koninklijk Plein 4 DN01
EAN 541448812000008771

Type 2: 3 x 230 Volt, 63 Ampère
1 blauw stopcontact CEE: 3 fasen + aarding – 63 Ampère – 230 V

Leopoldlaan 13
EAN 541448860000219369

Type: 2 x 230 Volt, 32 Ampère
2 blauwe stopcontacten: elk 2 fasen + aarding– 16 Ampère – 230 V
-

Leopoldlaan 13
EAN 541448860001283048

2 blauw stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –

230 V
Type: 3 x 400 Volt, 63 Ampère
2 rode stopcontacten CEE: elk 3 fasen + neutre + aarding –
63 Ampère – 400 V
-

1 blauw stopcontact CEE: 2 fasen + aarding – 32 Ampère – 230 V

-

6 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding– 16 Ampère –
230 V

Monicastraat 17
EAN 541448860015681779

Type 2: 3 x 400 Volt, 63 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 63 Ampère –
400 V

Stationsstraat 1 DN01
EAN 541448860000275969

Type 2: 3 x 230 Volt, 100 Ampère

Vosseslag 116 DO01
EAN 541448860000275938

1 blauw stopcontact CEE: 3 fasen + aarding – 125 Ampère – 230 V

Type 3: 3 x 400 Volt, 100 Ampère
3 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V
-

2 rode stopcontacten CEE: elk 3 fasen + neutre + aarding –
63 Ampère – 400 V

Vosseslag 134 DO01
EAN 541448860012240061

Type 2: 3 x 400 Volt, 63 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 63 Ampère –
400 V

Warvinge 29 DO01
EAN 54144886000027952

Type 2: 3 x 400 Volt, 100 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 125 Ampère –
400 V

Wenduinesteenweg 13 DN01
EAN 541448860000892760

Type: 3 x 400 Volt, 100 Ampère
10 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V
-

Zeedijk-De Haan 45/Type 1
541448860015738589
Markt 1/C
EAN 541448812000099335

Type 2: 3 x 400 Volt, 63 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 63 Ampère – 400 V
Type 4: 3 x 230 Volt, 63 Ampère
6 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V
-

Markt 1/B
EAN 541448810000213577

4 blauwe stopcontacten CEE: elk 3 fasen + aarding – 63 Ampère –
230 V

Type 4: 3 x 230 Volt, 100 Ampère
6 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V
-

Zeedijk-Wenduine 1 DN01
EAN 541448860014477182

2 blauwe stopcontacten CEE: elk 3 fasen + aarding – 63 Ampère –
230 V

4 blauwe stopcontacten CEE: elk 3 fasen + aarding – 63 Ampère –
230 V

Type 4: 3 x 400 Volt, 100 Ampère
6 blauwe stopcontacten CEE: elk 2 fasen + aarding – 32 Ampère –
230 V
-

4 rode stopcontacten CEE: elk 3 fasen + neutre + aarding –
63 Ampère – 400 V

Zeedijk-Wenduine 81 DN02
EAN 541448860014939253

Type: 3 x 400 Volt, 63 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 63 Ampère –
400 V

Zeedijk-Wenduine 13 DN02
EAN 541448860015107484

Type: 3 x 400 Volt, 40 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 32 Ampère –
400 V
-

Zeedijk-Wenduine 16 DN02
EAN 541448860015108610

Type: 3 x 400 Volt, 40 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 32 Ampère –
400 V
-

Zeedijk-Wenduine 26 DN02
EAN 541448860015108702

1 blauw stopcontact CEE: 2 fasen + aarding – 32 Ampère – 230 V

Type: 3 x 400 Volt, 40 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 32 Ampère –
400 V
-

Zeedijk-Wenduine 63 DN02
EAN 541448860015108733

1 blauw stopcontact CEE: 2 fasen + aarding – 32 Ampère – 230 V

1 blauw stopcontact CEE: 2 fasen + aarding – 32 Ampère – 230 V

Type: 3 x 400 Volt, 40 Ampère
1 rood stopcontact CEE: 3 fasen + neutre + aarding – 32 Ampère –

400 V
-

1 blauw stopcontact CEE: 2 fasen + aarding – 32 Ampère – 230 V

2.

De elektrische stroom kan enkel verkregen worden volgens de beschikbare spanning (voltage) en het aantal fasen, de
beschikbare stroomsterkte (ampèrage), eventueel evenredig te verdelen onder de aanvragers.

3.

De aan te sluiten installatie dient volledig in orde te zijn met het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI) en mag
de veiligheid op geen enkele wijze in het gedrang brengen. De attesten die dit staven dienen overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen t.a.v. de dienst Publieke ruimte - Openbaar domein vóór de installatie op de vast opgestelde
aansluitkast wordt aangesloten.

4.

Indien tegenstrijdigheden met de geldende wet- en regelgeving worden vastgesteld, wordt geen stroom ter beschikking
gesteld.

5.

De gemeente doet het nodige om de stroom ter beschikking te stellen d.m.v. een schakelkast, aangesloten op de vast
opgestelde aansluitkast of het activeren van een stopcontact op de vast opgestelde aansluitkast.

6.

De aanvrager dient minstens 1 maand vóór de gewenste aansluitingsdatum een aanvraag in te dienen bij het college van
burgemeester en schepenen, met per aansluiting vermelding van:
identiteit van de aanvrager: naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en contactpersoon
doel van het gebruik / omschrijving van de activiteit;
precieze locatie van de activiteit / aansluiting;
spanning (230 V of 400 V) van de aan te sluiten installatie;
stroomsterkte (ampère) zoals vermeld op de verliesstroomschakelaar van de aan te sluiten installatie;
totaal opgesteld vermogen (Watt);
aard van de stekker van de aan te sluiten installatie (tweefasig of driefasig);
gewenste datum van aansluiting en van afkoppeling van de installatie.
Opmerking: er kan enkel aangesloten/afgekoppeld worden op dagen en uren die vallen binnen de normale
prestatietijden van de gemeentelijke dienst werken in eigen beheer.

7.

Een verkregen aansluiting mag niet onderverhuurd worden. De afgevaardigde van de gemeente heeft steeds en op elk
moment recht van toegang tot de installatie met het oog op het nazien van de conformiteit.

8.

De gemeente stelt naar best vermogen de aangeboden energie ter beschikking van de aanvrager. Nochtans kan de gemeente
niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen, noch voor enige schadevergoeding of vermindering van de
gebruiksvergoeding.

9.

De aanvrager dient zelf de nodige schikkingen te treffen om iedere oorzaak van beschadiging of onderbreking van de
stroomtoevoer te vermijden. Hij is aansprakelijk voor alle schade die hij door onoordeelkundig gebruik aan de gemeentelijke
aansluitkast(en) of aan het openbaar distributienet veroorzaakt.

10. Indien de elektrische voeding moet hersteld worden na een onderbreking die te wijten is aan de aanvrager, worden de
daaraan verbonden kosten aangerekend tegen kostprijs.
11. De uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan consumenten
verkopen zijn vrijgesteld van de gebruiksvergoeding voor elektriciteit tijdens de data van de kermissen, zoals vermeld in het
lastenboek van kermissen. Buiten de kermisperiode dient de gebruiksvergoeding voor elektriciteit betaald te worden zoals
vermeld in onderhavig reglement.
12. Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op gemotiveerd verzoek beslissingen treffen omtrent
gebruiksvergoedingen die afwijken van het reglement.
Art. 2. - De retributie is verschuldigd door de aanvrager die gebruik wenst te maken van de tijdelijke aansluiting.
Art. 3. - Het bedrag van de retributies per aangevraagde stekker op de vaste elektriciteitskast wordt vastgesteld als volgt:

kleur stekker
blauw

spanning (Volt)
230

type
(F = fase)
2F

kostprijs aansluiting +
verbruik 1ste dag (1)
€ 40,00

forfait vanaf 2de dag
(2)
€ 5,00

blauw
rood
(1):

(2):

230
400

3F
3F

€ 50,00
€ 50,00

€ 20,00
€ 40,00

retributie voor het ter beschikking stellen van de tijdelijke elektrische aansluiting door de afdeling Openbaar domein op
de goedgekeurde plaats, evenals het aan- en afkoppelen ervan,
inclusief het forfaitaire huurgeld en verbruik voor de
eerste dag (dag van
terbeschikkingstelling).
bijkomend forfaitair bedrag per dag, voor huur en verbruik, vanaf de tweede dag.

De retributies worden als volgt in toepassing gebracht:
Voor privaat gebruik: 100% ten laste van de aanvrager.
Voor organisaties van plaatselijke verenigingen, van plaatselijke adviesraden, van gebuurtekringen en organisaties die met het
gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten: 50% ten laste van de aanvrager.
Voor organisaties met een duidelijke sociale inslag is de retributie gratis.
Alle door de aanvrager of onder zijn verantwoordelijkheid beschadigde of niet teruggegeven materialen worden steeds
volledig tegen kostprijs (voor 100% zonder vermindering) aangerekend aan de aanvrager.
Art. 4. - De retributie is vóór de gewenste aansluitingsdatum op verzoek van het gemeentebestuur te betalen in handen van de
financieel beheerder of zijn gemachtigde.
Art. 5. - Deze beslissing wordt van kracht vanaf 1 april 2017. Het vorige reglement wordt ingetrokken vanaf de inwerkingtreding
van het huidig reglement.
Art. 6. - Onderhavig besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegestuurd.

Namens de gemeenteraad,
Op last :
De gemeentesecretaris,
get. Franky MUSEEUW

De voorzitter,
get. Kurt DEVOOGHT

Voor eensluidend extract,
(art. 126 NGW - machtiging burgemeester dd. 01.02.2017)
de gemeentesecretaris,

Franky MUSEEUW

