PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 20 december 2018 .
Aanwezig:
Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad
Jo Roggen, burgemeester
Chris Jamar, derde schepen
Benny Munten, Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Eva Prouvé, Sandy Monette, Monique
Adams, Johan Guldix, Glenn Huveneers, gemeenteraadsleden
Herman Stiers, Algemeen directeur
Verontschuldigd:
Elke Allard, Rik Lassaut, Roland Strouven, Ria Schepmans, schepenen
Bart Andries, Kevin Huybrechts, gemeenteraadsleden
In openbare zitting
Retributie op het gebruik van mobiele en vaste meterkasten.
De gemeenteraad
Juridische basis:
1. Het gemeentedecreet, inzonderheid art.42 § 3 en 253 § 1,3°.
2. De omzendbrief BA-2008/07 van 18 juli 2008.
3. De omzendbrief BB-2011/01 “Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit” van 10
juni 2011.
Voorgaande:
1. De gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014 houdende “Retributie op het gebruik van mobiele en
vaste meterkasten”.
2. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2018 houdende
“Reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein aanpassing.”.
3. De gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2018 houdende “Retributie op het gebruik van mobiele en
vaste meterkasten – aanpassing.”
Probleemstelling:
De belastingen en retributies dienen door de gemeenteraad vastgesteld te worden voor de aanslagjaren
2019 tot en met 2024.
Motivering:
De kosten voor het gebruik van mobiele en vaste meterkasten en aansluitingen op gebouwen worden
gerecupereerd.
De retributie op de vaste kasten wordt berekend naar het aantal te gebruiken aansluitpunten per kast.
De retributie is niet van toepassing op de standhouders van de wekelijkse markt.

Met 9 stemmen voor (Jean-Pierre Nyns, Jo Roggen, Chris Jamar, Benny Munten, Bart Vlayen,
Germain Vandezande, Eva Prouvé, Sandy Monette, Johan Guldix), 3 onthoudingen (Ingrid Claes,
Monique Adams, Glenn Huveneers)
Artikel 1.
Ten bate van de gemeente wordt er voor de dienstjaren 2019 tot en met 2024 een retributie ingesteld voor
gebruik van mobiele en vaste meterkasten en aansluitingen op gebouwen.
Artikel 2.
De retributie als volgt samen te stellen:
- Mobiele kasten: de kosten van verbruik en aansluitkost die de Infrax (PBE) aanrekent, integraal door te
rekenen aan de aanvrager.
- Vaste kasten of gemeentelijk gebouw:
- de aansluiting op een blauwe knop (220 V) bedraagt €10/dag;
- de aansluiting op een rode knop (380 V) bedraagt € 20/dag.
Artikel 3.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 4.
Deze retributie is met ingang van 01 januari 2019 niet van toepassing op de standhouders van de
wekelijkse markt.
Artikel 5.
Afschrift van deze beslissing zal via het digitaal loket overgemaakt worden aan de toezichthoudende
overheid.
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