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Retributiereglement op de terbeschikkingstelling van
elektriciteit aan marktkramers en foornijveraars. Goedkeuring
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de heer Luc Op de Beeck

Afwezig:
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Verontschuldigd:
de heer Wannes Starckx; de heer Tom Versmissen
Contactpersoon
Eric Pelckmans

Beschrijving
Aanleiding en context
Het dagtarief wordt geactualiseerd op basis van de werkelijke kostprijs en vastgelegd voor de
volgende periode.
Juridische grond
De bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikels 42 en 43.
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Het in de gemeenteraad van 28 juni 2012 goedgekeurde reglement op de invordering van niet-fiscale
schuldvorderingen en eventuele latere wijzigingen en aanvullingen terzake.
Argumentatie
De dienstverlening, het voorzien van de nodige installatie en de energiekosten zorgen voor extra
kosten waarvoor het aangewezen is om deze te verhalen via een retributie. Het aanrekenen van een
correcte kostprijs kan bijdragen tot een bewuster energiegebruik door de verbruikers.
Om praktische redenen wordt er voor geopteerd om een dagtarief toe te passen. Aangezien er een
duidelijk verschil is in aantal uren in het “daggebruik” van de elektriciteit tussen marktkramers en
foornijveraars, is het correct om een verschillend dagtarief toe te passen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode 7070000.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten
voordele van de stad een retributie geheven op de terbeschikkingstelling van elektriciteit aan
marktkramers en foornijveraars.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Als 1 of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen gebruik maken van eenzelfde aansluiting,
dienen zij zelf een verdeelsleutel op te maken en zijn elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk.
Artikel 3
aanvraag
Voor kermisattracties ( foornijveraars ) dient de aanvraag schriftelijk te gebeuren en minimum 2
maanden vóór aanvang van de kermis waarvoor elektriciteit wordt aangevraagd. Er mag maar 1
kermisattractie of verbruikstoestel per stekker aangesloten worden op de verdeelkasten.
De foornijveraar mag zoveel attracties aansluiten als waarvoor een contract werd afgesloten.
Voor abonnementhouders op de zaterdagmarkt en de markt te Zevendonk dient de aanvraag
schriftelijk te gebeuren bij de aanvraag van het abonnement voor de staanplaats.
De aanvrager mag de elektriciteit niet voor andere doeleinden aanwenden.
Artikel 4
tarief
Artikel 4.1: tarief voor marktkramers
De retributie bedraagt 1,40 euro per kVA vermogen per dag. Het aangerekende vermogen is het
vermogen zoals werd opgemeten door de stedelijke afgevaardigde.
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Voor niet-abonnementhouders op de zaterdagmarkt wordt een forfaitair dagtarief aangerekend van:
3 euro per gebruik van een stekker van 16A , monofasig en
9 euro per gebruik van een stekker van 32A - 63A, driefasig.
Artikel 4.2: tarief voor foornijveraars
De retributie bedraagt 2,60 euro per kVA vermogen per dag, met een minimumtarief van 50 euro
voor de duur van de kermis. Het aangerekende vermogen is het vermogen zoals werd opgemeten
door de stedelijke afgevaardigde.
Artikel 5
geldende afspraken
De stedelijke afgevaardigde zet de installatie in dienst nadat de kandidaat-energiegebruiker een geldig
attest voorlegde van keuring van de binneninstallatie. Bij een driefasen aansluiting zorgt de
kandidaat-energiegebruiker ervoor dat de 'belasting' gelijkmatig verdeeld wordt over de drie fasen.
De aansluitkast moet altijd gemakkelijk toegankelijk blijven voor de stedelijke afgevaardigde zodat
toezicht steeds mogelijk is. Indien de stedelijke afgevaardigde oordeelt dat de bepalingen van het
AREI worden overtreden en/of dat de veiligheid in het gedrang komt, heeft hij de bevoegdheid om de
aansluiting onmiddellijk te verbreken. In geval van twijfel kan hij een beroep doen op de know-how
van de netbeheerder. Elke onrechtmatige toegang of onderverhuring door de toegelaten gebruiker
stelt onmiddellijk een einde aan het gebruik van de aansluitkast en zal gerechtelijk worden vervolgd.
De Stad Turnhout stelt naar best vermogen de aangeboden energie ter beschikking via de aansluitkast
aan de gebruiker. De Stad Turnhout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en
dient in dit geval noch een schadevergoeding, noch een vermindering van de gebruiksvergoeding 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 stedelijke
aansluitkast veroorzaakt. Hij dient de stedelijke afgevaardigde onmiddellijk op de hoogte te stellen
van elke beschadiging, afwijking of elke niet-conformiteit aan de wettelijke voorschriften die hij
redelijkerwijze kan vaststellen.
Artikel 6
wijze van inning
De verschuldigde retributie is betaalbaar binnen de dertig dagen na de toezending van de vordering.
Voor de niet-abonnementhouders op de zaterdagmarkt en de markt te Zevendonk is de retributie
contant eisbaar op het ogenblik dat door de aanvrager om de dienstverlening wordt verzocht.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad

de stadssecretaris
Filip Buijs

de voorzitter
Luc Hermans
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