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Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor de verkoop
van tickets cultuurcentrum: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een retributiereglement voor de verkoop van tickets cultuurcentrum. Dit reglement
geldt nog tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Na evaluatie wordt het
reglement aangepast.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Herentals heeft een retributiereglement voor de verkoop van tickets cultuurcentrum. Dit reglement
geldt nog tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden. Na evaluatie wordt het
reglement aangepast. In het kader van de samenwerking met ’t Pact worden er prijsafspraken
gemaakt en kunnen er andere kortingen toegestaan worden. Leden van de Gezinsbond krijgen 3 euro
korting. Het vrijetijdspastarief wordt uitgebreid naar de steden Heist-op-den-Berg en Geel. En tot slot
wordt er een vermindering toegestaan aan individuele leerlingen die kunnen aantonen dat ze één
ticket bestellen in het kader van een schoolopdracht. Het college van burgemeester en schepenen

wordt gemachtigd tot het vaststellen en wijzigingen van de prijs per ticket, vriendenpas en
verzendingskost.
Over het retributiereglement op verkoop tickets cultuurcentrum werden geen adviezen
geformuleerd. Het ontwerpreglement blijft ongewijzigd.

Besluit
De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:
Retributies 2020-2025
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE VERKOOP VAN TICKETS CULTUURCENTRUM
1. Algemene bepalingen
De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op de verkoop van
tickets voor het cultuurcentrum.
Doel: Het cultuurcentrum biedt voorstellingen aan waarvoor een retributie wordt gevraagd. Dit
reglement regelt de retributies die gelden voor de tickets voor voorstellingen die geprogrammeerd
worden door het cultuurcentrum.
2. Gebruiker
De retributie is verschuldigd door de koper van tickets voor een voorstelling in het programma van
het cultuurcentrum.
3. Bepaling van het tarief.
De stad berekent het tarief op de volgende manier:
 prijs per ticket
 aankoop vriendenpas
 verzendingskost
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het vaststellen en wijzigingen van
de prijs per ticket, vriendenpas en verzendingskost.
4. Verminderingen
De houder van een vriendenpas kan een vermindering krijgen:
 van 3 euro per voorstelling. Enkel bij voorstellingen aangeboden binnen de samenwerking
van ’t pact, kunnen andere kortingen worden toegepast.
Een lid van de gezinsbond kan vermindering krijgen:
 van 3 euro per familievoorstelling.

Leerlingen kunnen vermindering krijgen:
 individueel in schoolopdracht: 50% korting per voorstelling, geprogrammeerd door het
cultuurcentrum
 in klasverband (minimum 10 leerlingen): 50% korting per voorstelling geprogrammeerd door
het cultuurcentrum en één gratis toegangsticket voor één begeleidende leerkracht per 10
leerlingen.
De houder van een vrijetijdspas van Herentals, Heist-op-den-Berg of Geel:
 50% per voorstelling. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen houders van
een vrijetijdspas uit te breiden tot houders van een vrijetijdspas van andere gemeenten, als
dezelfde doelgroep wordt beoogd en als deze houders van een Herentalse vrijetijdspas in de
respectievelijke gemeente dezelfde korting genieten.
Cumulaties van verminderingstarieven worden niet toegelaten. De aanvrager vraagt het voor hem
meest gunstige verminderingstarief. De verminderingstarieven moeten aangevraagd worden bij
aankoop van een toegangstickets. Latere aanvragen worden niet meer in aanmerking genomen.
5. Betaling
De retributie moet cash, via bankcontact of online betaald worden. Als contante betaling niet
mogelijk is, wordt de retributie betaald via overschrijving 30 dagen na factuurdatum of na verzoek
tot betaling.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.
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