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Financiën - Retributie op het gebruik van elektriciteitskasten en op het gebruik van waterstandpijpen.

De gemeenteraad,

In openbare vergadering

Regelgeving
• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
• Omzendbrief KB ABB 2019/2 over de gemeentefiscaliteit.
• Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Besluit : Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1:
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking voor onbepaalde duur.
Artikel 2: 
De retributie is verschuldigd door de gebruiker die de aansluiting op elektriciteit of water aanvraagt.
Artikel 3:
Het bedrag van de retributie is als volgt bepaald:
▪ De retributie op het gebruik van elektriciteitskasten en het verbruik van elektriciteit:

- € 5,00 per dag voor een aansluitpunt van 16 ampère
- € 20,00 per dag voor een aansluitpunt van 32 ampère
- € 37,50 per dag voor een aansluitpunt van 63 ampère

• De retributie op het gebruik van waterstandpijpen en het verbruik van water:
- Éénmalige vast kost per evenement voor de installatie en afbraak van de standpijp: € 35,00
- Verbruik van water (volgens meterstanden): € 5,00 m³

Artikel 4:
Deze retributie is niet van toepassing op kermissen, circussen, marktkramen en permanente inrichtingen. Voor 
deze specifieke regeling wordt verwezen naar het reglement van de belasting op standplaatsen voor kermissen, 
circussen, marktkramen en permanente inrichtingen.
Artikel 5:
De retributie dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de betalingsuitnodiging. 
Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt de retributie geïnd volgens de bepalingen van 
artikel 177 van het Decreet lokaal bestuur.
Artikel 6: 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.



Artikel 7:
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.

Namens de gemeenteraad,

De Algemeen directeur,
(get.) Carl Couckuyt.

De Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere.

Voor éénsluidend afschrift – Pittem, 8 juni 2022

De Algemeen directeur,
Carl Couckuyt.

De Burgemeester-voorzitter,
Ivan Delaere.
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