Stad Leuven
Financiën -

Retributiereglement op de elektriciteitsvoorziening van attracties op
kermissen – Wijziging - Goedkeuring
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

OPENBARE ZITTING VAN 30 MEI 2005
De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2004 aangaande hetzelfde onderwerp;
Gelet op de vrijmaking van de energiemarkt;
Overwegende dat voor de vrijmaking elke foorreiziger over een aansluiting beschikte waarvoor hij door
Electrabel werd gefactureerd;
Overwegende dat elke foorreiziger na de vrijmaking zelf zijn leverancier kan kiezen, met de nodige
logistieke problemen naar aansluitingen en de daarbij horende kosten toe;
Overwegende dat dit in praktijk niet haalbaar is en het de organisatie van de kermissen onmogelijk
maakt;
Overwegende dat het naar organisatie en naar kostenbesparing daarom aangewezen is dat de stad
Leuven een leverancier kiest, de factuur zelf betaalt en via een retributie de kosten verhaalt op de
foorreizigers;
Overwegende dat de gevraagde tarieven in het retributiereglement van 30 augustus 2004 te hoog bleken
in vergelijking met de uiteindelijke afrekening van Nuon;
Overwegende dat het dan ook aangewezen is de tarieven opnieuw vast te stellen;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie financiën;
Overwegende dat het eenvoudiger is de tarieven per dag vast te stellen in plaats van een onderscheid te
maken in de tarieven naargelang het aantal weekend dat een kermis duurt;
Gelet op artikelen 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1

Er wordt een retributie geheven voor een aansluiting op de elektriciteitsvoorziening van
attracties op kermissen.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de aansluiting.

Artikel 3

De retributie wordt vastgesteld op:
¾ een aansluiting van 20 A, 220 V, monofasig:

€ 6,00 per dag

¾ een aansluiting van 32 A, 220 V, monofasig:
¾ een aansluiting van 32 A, 380 V + N, driefasig:
¾ een aansluiting van 63 A, 380 V + N, driefasig:

€ 7,50 per dag
€ 16,80 per dag
€ 33,00 per dag

Aansluitingen voor vermogens boven de 63 A worden niet voorzien. Foorreizigers dienen
in zulk geval zelf een electrogroep te voorzien.
In deze tarieven zijn de kosten voor de aansluiting, voor het plaatsen van de kasten en voor
de administratie begrepen.
Artikel 4

De aanvraag dient te gebeuren via een door de dienst communicatie ter beschikking gesteld
formulier. De aanvrager moet een geldig keuringsbewijs van de elektrische installatie van
de betrokken attractie voorleggen, zonder dit keuringsbewijs wordt de aanvraag niet
behandeld.

Artikel 5

De retributie dient voor de aanvang van de opbouw van de kermis betaald te worden.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen kan de aansluiting weigeren of weghalen aan
de aanvragers die niet hebben voldaan aan de bepaling van de artikelen 4 en 5 of die in het
verleden niet geregeld betaalden.

Artikel 7

Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.

Artikel 8

Het besluit van 30 augustus 2004 wordt opgeheven vanaf de datum van het van kracht
worden van onderhavig besluit.

Artikel 9

Dit besluit zal voor kennisneming aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant gezonden worden.

Gedaan in zitting ten stadhuize, datum als hierboven.
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de burgemeester-voorzitter

(w.g.) Gust Vriens

(w.g.) Louis Tobback

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
afdeling Vlaamse Gemeenschap - dienst financiën
kenmerk VGF/BEL/160795/000
--------------------------------------------------------------Aan het college van burgemeester en schepenen van Leuven.
Deze beslissing is voor kennisneming aangenomen.
Leuven, 19 juli 2005
De gouverneur
(w.g.) Lodewijk De Witte
Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.
te Leuven, 6 september 2005
de stadssecretaris

de burgemeester

(w.g.) Gust Vriens

(w.g.) Louis Tobback

