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TITEL 

Agendapunt : Retributie op het gebruik van diverse zalen en locaties in 

Hemiksem: 2020 - 2025 

  

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 

In het verleden bestond er enkel een retributie reglement voor het gebruik van 
de binnen koer van de abdij.  Aangezien ook voor diverse andere zalen en 

locaties regelmatig aanvragen binnenkomen, is het wenselijk deze mee op te 
nemen in een uitgebreider retributie reglement. 
 
Feiten en context 

niet van toepassing 
 

Juridische grond 

•artikel 170, §4 van de Grondwet 
•het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en 
artikel 41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  
 

Advies 

niet van toepassing 
 

Argumentatie 

Aangezien ook voor diverse andere zalen en locaties regelmatig aanvragen 
binnenkomen, is het wenselijk deze mee op te nemen in een uitgebreider 
retributie reglement. 

 
Financiële gevolgen 
Financiële gevolgen voorzien 2025E1-17 
 

Besluit 
20 stemmen voor: Luc Bouckaert (CD&V-groen), Kristien Vingerhoets (Sp.a-
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waazienHgeire), Koen Scholiers (CD&V-groen), Jenne Meyvis (CD&V-groen), 
Caroline Van Vracem (CD&V-groen), Annick De Wever (CD&V-groen), Eddy 

De Herdt (Hemiksem Vooruit), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Stefan Van 
Linden (Sp.a-waazienHgeire), Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit), Helke Verdick 
(N-VA), Rita Goossens (N-VA), Kris Verbeeck (CD&V-groen), Kurt Verberckt 
(CD&V-groen), Jozef Van Havere (CD&V-groen), Birgit De bondt (OPEN VLD), 
Jill Van Wijnsberghe (CD&V-groen), Rodney Talboom (Sp.a-waazienHgeire), 
Inneke Varewyck (N-VA) en Bert Cools (VLAAMS BELANG) 

 
 
Artikel 1 - retributieplichtige en inning 

Er wordt voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en die eindigt op 
31.12.2025 een retributie gevestigd op het gebruik van diverse zalen en 
locaties in Hemiksem. 

 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager. De retributie wordt 
ingevorderd via factuur. 
 
Categorie A: 

Gemeentelijke diensten, adviesraden, ivebica en scholen uit Hemiksem. 
GRATIS 
 
Categorie B: 
Door de gemeentelijke adviesraden erkende verenigingen uit Hemiksem: 50% 
korting op de tarieven vermeld in artikel 2 

 
Categorie C: 
alle andere aanvragers  
 
Artikel 2 - Beschikbare zalen en locaties 

Locaties 

huren locaties voor professionele filmopnames: 250 euro per dag 
Deze zaal kan door alle categorieën gehuurd worden. 
 
Zalen 

Scheldezaal: 100 euro per dag + 20 euro verwarming per dag (indien nodig) 
Deze zaal kan enkel aangevraagd worden door categorie A en B. 

 
zaal boven bibliotheek: 10 euro per dag + 5 euro verwarming per dag (indien 
nodig) 
Deze zaal kan door alle categorieën gehuurd worden. 
 

1e verdieping centrale gang Administratief Centrum: 30 euro per dag  (geen 
verwarming mogelijk) 
Deze zaal kan enkel aangevraagd worden door categorie A en B. 
 
Gelijkvloerse gang in Depot Deluxe: 30 euro per dag (geen verwarming 
mogelijk) 

Deze zaal kan enkel aangevraagd worden door categorie A en B. 
 
Turnzaal Regenboogschool: 100 euro per dag (geen verwarming mogelijk) 
Deze zaal kan enkel aangevraagd worden door categorie A en B. 
 
Artikel 3 - Modaliteiten 

Deze aanvraag gebeurt schriftelijk, ten minste één maand voor de gevraagde 
datum en vermeldt : titel, datum, aanvangsuur, vermoedelijke duur, aard en 
verloop van de activiteiten, de eventuele toegangsprijs en de naam en het 
adres van de verantwoordelijke voor de inrichting 
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Elke retributieplichtige is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de 

noodzakelijke verzekeringen. 
 

Artikel 4 - bezwaar 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het 
college van 

burgemeester en schepenen. 
 
Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 
•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn 
vertegenwoordiger 
•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 

belastingen@hemiksem.be 
 

Artikel 5 -Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur 
van 22 december 2017. 

 
 
 
 

Namens de gemeenteraad 
 

 
(get.) Luc Schroyens 
algemeen directeur 

(get.) Rodney Talboom 
voorzitter 

 
Voor eensluidend uittreksel 

 
 
 
 
Luc Schroyens 
algemeen directeur 

Luc Bouckaert 
burgemeester 

 


