RETRIBUTIE VOOR HET TER BESCHIKKING
STELLEN VAN ELEKTRICITEIT OP OPENBARE
KERMISSEN
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019
Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 23 december 2019

Artikel 1.
Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025
wordt een retributie aangerekend voor het ter beschikking stellen van elektriciteit op
openbare kermissen op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2.
De gemeente stelt aan de foorexploitant een vaste gemeentelijke aansluitkast ter
beschikking voor elektriciteitsleveringen in laagspanning op een openbare plaats op
haar grondgebied, ten behoeve van foorattracties. De foorexploitant mag deze kast
niet voor andere doeleinden en ook niet ten behoeve van derden aanwenden.
De kandidaat-energiegebruiker richt de aanvraag voor de toegang aan de
gemeentelijke aansluitkast aan het college van burgemeester en schepenen, dit
minstens 60 kalenderdagen voor het betrokken evenement.
Hij bezorgt hiervoor een aanvraag per brief, of per e-mail gericht aan het college van
burgemeester en schepenen.
Volgende gegevens dienen te worden overgemaakt:
-

identiteit / adres / telefoonnummer / e-mailadres van de aanvrager;
situering en doel van het gebruik van de aansluitkast;
situering (adres);
eenfasig of driefasig;
tijdstip en periode van gebruik (aantal dagen).

De kandidaat-energiegebruiker kan voor alle inlichtingen terecht op de technische
dienst van de gemeente.
Het college van burgemeester en schepenen deelt binnen 15 kalenderdagen na
ontvangst van de aanvraag zijn beslissing mede aan de foorexploitant.

Artikel 3.
De retributie is verschuldigd door de foorexploitant, die toestemming heeft
verkregen voor het gebruik van de aansluitkast en betaalt aan de gemeente een ‘all
in’-vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke aansluitkast.
De retributie is forfaitair vastgelegd als volgt:
- voor éénfasig: 50 euro per kermis;
- voor driefasig: 100 euro per kermis.
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Artikel 4.
De retributie is betaalbaar door de foorexploitant op het ogenblik dat hem toegang
wordt verleend tot de meterkast. Bij gebrek aan betaling op het ogenblik dat hem
toegang wordt verleend tot de meterkast, zal de retributie betaald worden binnen de
30 dagen volgend op de verzending van de factuur.

Artikel 5.
De gemeentelijke afgevaardigde zet de installatie in dienst (er is een automaat per
stopcontact) op voorwaarde dat de foorexploitant een geldig attest voorlegt inzake
de jaarlijkse keuring van zijn binneninstallatie .
De gemeentelijke afgevaardigde wijst aan de foorexploitant het stopcontact
(nummer) / de stopcontacten (nummers) / stroomkring op de gemeentelijke
aansluitkast aan waartoe deze toegang bekomt en noteert de gegevens met het oog
op de controle tijdens het gebruik van de kast. De gemeentelijke aansluitkast moet
te allen tijde gemakkelijk toegankelijk blijven voor de gemeentelijke afgevaardigde,
zodat het toezicht steeds mogelijk is.
Met het oog op het aftakken van zijn eigen foorinstallatie levert de foorexploitant een
soepele kabel met versterkte buitenmantel volgens NBN C32-131 H07RN-F (CTFB-N)
van een aan het installatievermogen aangepaste geleider doorsnede en voorzien van
de overeenkomende industriële EN 60309-1 / en 60309-2 stekker, nl. minimum 5 G
6 met stekker 32 A of minimum 5 G 10 met stekker 63 A. Voor eenfasige
toepassingen moet H07RN-F (CTFB-N) kabel 3 G 6 of 3 G 10 worden gebruikt met
tweepolige stekker met aarding EN 60309-1 / EN 60309-2. Op het uiteinde van de
kabel is de naam aangebracht van de foorexploitant.
Indien voor de foorexploitant omwille van het regelmatig karakter een vaste
gemeentelijke aansluitkast voorzien is, wordt de aarding ter beschikking gesteld van
de foorexploitant. In dit geval moet de kabel die gebruikt wordt voor de verbinding
met de gemeentelijke aansluitkast uitgerust zijn met een groen/gele geleider.
Indien het om een plaats gaat met occasioneel karakter, moet de foorexploitant op
eigen kosten een aarding plaatsen. In dit geval moet hij de aarding laten controleren
door een erkend organisme. De aansluiting zal slechts na de controle kunnen worden
uitgevoerd. Een aansluitkabel die een groen/gele geleider bevat, mag niet
aangesloten worden op de aarding van de foorexploitant.
De foorexploitant zal bij iedere aansluiting van zijn verbindingskabel op de
gemeentelijke aansluitkast de continuïteit van de aardgeleider controleren. De
verbinding van de aardgeleider met het verdeelbord van de foorinstallatie moet op
een correcte wijze worden uitgevoerd.
Overeenkomstig artikel 97.02 van het AREI moeten de beschermingsgeleiders, welke
ook de voedingswijze is, met uitzondering van zeer lage voedingsspanning,
verbonden zijn met een aardelektrode, waarvan de spreidingsweerstand niet groter
is dan 500 Ohm.
Alle stroombanen van de installaties van de foorexploitant, met uitzondering van
deze, gevoed op zeer lage veiligheidsspanning, moeten ten minste beschermd zijn
door een automatische differentieelschakelaar waarvan de aanspreekstroom niet
groter is dan 100 mA of door een beschermingsinrichting tegen elektrische schokken
bij onrechtstreekse aanraking met een gelijkwaardige veiligheid. De test van de
automatische differentieelschakelaars zoals voorzien in artikel 85.12 van het AREI
dient door de foorexploitant te worden uitgevoerd onmiddellijk na de verbinding van
de stekker in de gemeentelijke aansluitkast. De test moet uitwijzen dat de voeding
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werkelijk onderbroken wordt.
Ieder verslag van een erkend keuringsorganisme moet de aanwezigheid van deze
differentieel-schakelaar vermelden.
De aarding en de differentieelschakelaar(s) van de installatie van de foorexploitant
dienen jaarlijks te worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme. De
gemeentelijke afgevaardigde heeft elk moment het recht om het attest inzake
jaarlijkse keuring van de foorexploitant in te zien.
Indien de gemeentelijke afgevaardigde oordeelt dat de bepalingen van het AREI
worden overtreden en/of dat de veiligheid in het gedrang komt, heeft hij de
bevoegdheid om alle verdere toegang onmiddellijk te weigeren. In geval van twijfel
kan hij een beroep doen op de know-how van de distributienetbeheerder.
Elke onrechtmatige toegang of onderhuring door de foorexploitant zal gerechtelijk
worden vervolgd.

Artikel 6.
De gemeente stelt naar best vermogen de aangeboden energie ter beschikking via
de aansluitkast aan de foorexploitant. Nochtans kan de gemeente niet aansprakelijk
worden gesteld voor onderbrekingen en dient zij in dit geval noch een
schadevergoeding noch een vermindering van de gebruiksvergoeding aan de
foorexploitant toe te staan.
De foorexploitant 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 gemeentelijke aansluitkast veroorzaakt. Hij dient de
gemeentelijke afgevaardigde onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke
beschadiging, afwijking of elke niet-conformiteit aan de wettelijke voorschriften die
hij redelijkerwijze kan vaststellen.
De foorexploitant dient verzekerd te zijn voor de schade die hij door het gebruik van
de gemeentelijke aansluitkast aan deze kast en aan derden kan veroorzaken.
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