
 

 

 

Retributiereglement voor elektriciteitsvoorziening bij kermissen aanslagjaren 2023, 2024 en 2025 

Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd ten 
laste van de uitbaters van kermisattracties te Berlaar Centrum, Heikant en Station, die een beroep doen op de gemeente 
voor elektriciteitsvoorziening.  

Artikel 2 

Volgende tarieven worden vastgesteld: 

• monofasige aansluiting: 47 euro (exclusief btw) 

• driefasige aansluiting: 70 euro (exclusief btw) 

Het bedrag van de retributie geldt per aansluiting per kermis. 

Artikel 3 

Enkel de uitbater die voor zijn installatie(s) een positief keuringsverslag voorlegt, kan op de gemeente een beroep doen 
voor elektriciteitsvoorziening (max. 50 ampère per attractie) bij kermissen. Dit enkel bij toestemming van de 
verantwoordelijke van de elektriciteit aangesteld door de gemeente. Indien geen toestemming dient de uitbater zich zelf 
te voorzien van stroom (d.m.v. stroomgenerator). 

Artikel 4 

De retributie is verschuldigd door de uitbater en dient samen met de retributie van de kermisinrichting vóór de vervaldag 
vermeld op de factuur betaald te worden door overschrijving op de financiële rekening van het gemeentebestuur, 
namelijk 097-l1102010-l90. 

Artikel 5 

Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-lfiscale schuldvorderingen kan de financieel directeur een 
dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een 
burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur en vóór 
de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 

Artikel 6 

Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening als 
definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden toegezonden. 

Artikel 5 

Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en 
wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van 
toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de 
noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de 
vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve euro. 
 



 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2022.  

  

Anja Neels,            Walter Horemans  

De algemeen directeur          De voorzitter van de gemeenteraad  
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