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GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 

 

RETRIBUTIE RECEPTIEVE TENTOONSTELLINGEN  

 

 

Context 

Het cultuurcentrum programmeert, als één van de speerpunten in zijn programma, jaarlijks een 

aantal exposities. Een deel van deze exposities bestaat uit receptieve gasten die gebruik maken van 

de tentoonstellingslocaties van de stad Herentals. Er werd een retributiereglement opgesteld dat 

onder meer de verschuldigde sommen voor receptieve exposanten bevat. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 14/5/2013 het voorstel reglement receptieve 

tentoonstellingen principieel goed. 

 

Openbaar onderzoek 

Dit reglement wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van artikel 186 en 187 van het 

gemeentedecreet.  

 

Juridische grond 

Gemeentedecreet. 

Het decreet van 30/05/2008 over de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen en aanvullingen. 

 

Argumentatie 

Het huidig retributiereglement receptieve tentoonstellingen in de Lakenhal en het retributiere-

glement receptieve tentoonstellingen in kasteel Le Paige eindigen op 31/12/2013. Met de start van 

het nieuwe seizoen van het cultuurcentrum worden deze reglementen herzien. Het cultuurcentrum 

wil deze actualiseren en doet een aangepast voorstel van retributiereglement. 

Het cultuurcentrum toetste het voorstel van retributiereglement aan de drie criteria die door het 

bestuur werden gevraagd: inflatie, de reële kostprijs en benchmarking. Het schepencollege stelt op 

basis van deze onderzochte velden het hernieuwde reglement voor. Door het inrichten van 

receptieve expo’s haalt het cultuurcentrum geld op, daar waar het – als het zelf exposities zou 

moeten opnemen met eigen programmeringsmiddelen, er een kost tegenover zou staan vanuit deze 

budgetten. Om die reden is het zowel inhoudelijk als financieel een meerwaarde. 

Deze retributie helpt mee de financiële behoefte van de gemeente te verlichten. 

 

BESLUIT 

 

1. Algemene bepalingen 

 

De stad heft met ingang van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2019 een retributie op het 

receptieve gebruik van de tentoonstellingsruimte in de Lakenhal en in kasteel Le Paige. 

De stad baseert zich voor de berekening van de retributie per periode van drie weken (vier 

weekends). 

 

2. Belastingplichtige 

 

De retributie valt ten laste van de gebruiker die de tentoonstellingsruimte huurt. 

 

3. Grondslagen en tarief 
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De stad berekent het tarief op de volgende manier: 

Tentoonstellingsruimte Lakenhal:  

300 euro voor de gebruiker die gedomicilieerd is in Herentals  

450 euro voor de gebruiker die niet gedomicilieerd is in Herentals 

Tentoonstellingsruimte Le Paige 

400 euro voor de gebruiker die gedomicilieerd is in Herentals  

700 euro voor de gebruiker die niet gedomicilieerd is in Herentals. 

 

4. Vrijstellingen 

 

De gebruiker kan een vrijstelling krijgen als: 

- de expositie georganiseerd wordt door vzw Ter Vesten en de periode van twee maal drie 

weken (vier weekends) op jaarbasis niet wordt overschreden. 

 

5. Contantbetaling 

 

De retributie moet ten laatste één maand voordat de kunstenaar de tentoonstellingsruimte in 

gebruik neemt, betaald zijn, zo niet wordt de toegang tot de tentoonstellingsruimte geweigerd. 

 

6. Procedure 

 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het gemeentedecreet. 

 

 


