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Kopie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015

Besluit GOEDGEKEURD
A-punten cultuur, sport, jeugd en onderwijs

Samenstelling
De heer Bart De Wever, burgemeester
De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer
Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla
Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
De heer Roel Verhaert, stadssecretaris

Iedereen aanwezig

111 2015_CBS_01777 Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen -
Retributiereglement. Gebruik zalen musea en
erfgoedinstellingen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
2013_GR_00688 - Retributiereglement - Gebruik zalen musea en erfgoedinstellingen -
Goedkeuring
2014_GR_00823 - Cultuur - vzw Antwerpen Kunstenstad. Omvorming eva-vzw op basis
motiveringsverslag. Statuten. Steminstructies - Goedkeuring
2014_CBS_09319 - Groepsarchitectuur - Integratie activiteiten vzw Antwerpen Open in de vzw
Musea en Erfgoed Antwerpen en naamswijziging tot vzw Antwerpen Cultuurstad.
Principebeslissing - Goedkeuring
2014_CBS_12076 - Cultuur - Musea en Erfgoed Antwerpen - Red Star Line Museum -
Afwijking prijs zaalverhuur - Goedkeuring

Aanleiding en context
De musea en erfgoedinstellingen van de stad stellen sinds geruime tijd zalen en ruimtes ter
beschikking van zowel interne als externe gebruikers voor de organisatie van lezingen, presentaties,
nocturnes en dergelijke meer.
Voor deze terbeschikkingstelling en de door de gebruiker eventueel verschuldigde vergoeding
bestaat een eenvormig kader onder de vorm van een retributiereglement, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 19 novemb aarnummer 688.er 2013, j

Volgens artikel 12 van het reglement heeft het college de bevoegdheid om gemotiveerd
uitzonderingen toe te staan. Het college gaf naar aanleiding van een uitzonderingsbesluit voor Red
Star Line Museum (28 november 2014, jaarnummer 12076) opdracht aan Musea en Erfgoed om het
retributiereglement te evalueren om het aantal geagendeerde uitzonderingen te beperken.

Juridische grond
De gecoördineerde grondwet verleent bij artikels 41, 162/2°, 170/paragraaf 4 en 173 aan de
gemeenten fiscale autonomie.
Artikel 42 par.3 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de
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gemeentelijke belastingen en retributies.
Artikel 43 par.2, 15° van het Gemeentedecreet bepaalt dat deze bevoegdheid niet aan het college van
burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd.
Artikel 186 van het Gemeentedecreet bepaalt de wijze van bekendmaking van de reglementen.

Argumentatie
De terbeschikkingstelling van ruimtes in de stedelijke musea en erfgoedinstellingen aan interne en
externe gebruikers biedt mogelijkheden voor alternatieve erfgoedontsluiting (bijvoorbeeld
zaalgebruik door een bedrijf gekoppeld aan vooraf een gegidste rondleiding in het museum), voor
het creëren en consolideren van netwerken ten bate van de museale werking en voor de werving van
extra inkomsten door middel van sponsoring. In elk van de gevallen betekent de
terbeschikkingstelling van de infrastructuur een uitbreiding of verdieping van het publieksbereik,
een aanzienlijke promotie voor het erfgoed en een extra financiële opbrengst.

Het is in het belang van de musea en erfgoedinstellingen – én van de stad als toeristische
aantrekkingspool – dat de mogelijkheden qua terbeschikkingstelling van museale infrastructuur
maximaal worden benut. Via deze weg nemen de werkingsmiddelen van de musea en
erfgoedinstellingen direct (uit de door de gebruikers verschuldigde retributie) en mogelijk ook
indirect (door sponsoring) toe, wat de zorg voor de collectie, de publiekswerking en dus de
uitstraling van de musea – bijgevolg de hele stad Antwerpen – ten goede komt.

Van retributie zijn vrijgesteld:

de stad, haar intern en extern verzelfstandigde stedelijke entiteiten en het OCMW van
Antwerpen;
activiteiten die kaderen in samenwerkingsverbanden om specifieke doelstellingen van de stad
Antwerpen te realiseren, voor zover deze expliciet als vrijstelling zijn opgenomen in een
overeenkomst met de stad Antwerpen of met de vzw Antwerpen Kunstenstad;
vriendenverenigingen van de stedelijke musea en erfgoedinstellingen;
activiteiten in geval van representatie, sponsorwerving en academische samenwerking tussen
erfgoed- en onderzoeksinstellingen.

Het college kan afwijkingen op de prijs toestaan op basis van een gemotiveerde beslissing.

Musea en Erfgoed stelt een aantal aanpassingen aan de formules van het huidige retributiereglement
zaalverhuur voor. Deze betekenen een vermindering van het indienen van uitzonderingsbesluiten en
beantwoorden aan een marktconforme situatie.

In het huidige reglement is een formule kleine nocturne enkel voorzien voor het Museum aan de
Stroom (MAS). In 2014 ontvingen met name Rubenshuis en Red Star Line Museum verschillende
vragen voor een formule kleine nocturne. Dit is een terbeschikkingstelling na sluitingstijd van de
erfgoedinstelling met een beperkt aantal personen, voor een korte tijdsduur en zonder
terbeschikkingstelling van een ruimte voor catering. Dit werd telkens met een verlaagde prijs ten
opzichte van een gewone nocturne aan het college ter goedkeuring voorgelegd. De
erfgoedinstellingen zijn eveneens vragende partij voor een dergelijke bijkomende formule, die
logistiek eenvoudiger is en minder personeelsinzet vergt. De formule wordt nu met een aparte prijs
gebaseerd op aantal uren en benodigd personeel, ook voorzien voor Red Star Line Museum,
Rubenshuis, Museum Mayer van den Bergh en Museum Plantin-Moretus.

Op basis van externe aanvragen stelt Musea en Erfgoed ook een nieuwe formule voor waarbij de
terbeschikkingstelling van Rubenshuis en Kolveniershof gecombineerd wordt met de zaal Ludwig
Burchard, die zich in hetzelfde gebouwcomplex bevindt.
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Op basis van verschillende reacties van aanvragers stelt Musea en Erfgoed een verlaging van de
tarieven voor het Letterenhuis voor. De infrastructuur van het Letterenhuis vertoont beperkingen.
Dit wordt nu beter weerspiegeld in de prijs. Daartegenover staat het voorstel om het tarief van de
Nottebohmzaal in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te verhogen. De Erfgoedbibliotheek
wil de Nottebohmzaal meer ontsluiten en het unieke karakter van deze locatie in de verf zetten. Dit
vertaalt zich in een hoger tarief.

Daarnaast is ook een aanpassing met betrekking tot de financiële afhandeling nodig. In het
retributiereglement is bepaald dat de vzw Musea en Erfgoed Antwerpen de huurovereenkomsten
afsluit en de financiële gevolgen regelt. Op 12 september 2014, jaarnummer 9319, keurde het
college principieel goed dat de vzw Musea en Erfgoed Antwerpen als basis zal dienen voor een
eva-vzw die de activiteiten van Musea en Erfgoed Antwerpen en de vzw Antwerpen Open bundelt.
Op 20 oktober 2014, jaarnummer 823, keurde de gemeenteraad de statuten van deze eva-vzw onder
de naam Antwerpen Kunstenstad goed. Deze naamswijziging wordt in het retributiereglement
doorgevoerd.

Financiële gevolgen
Nee

Algemene financiële opmerkingen
De vzw Antwerpen Kunstenstad sluit de huurovereenkomsten af en regelt de financiële gevolgen. Er
worden geen minderinkomsten verwacht door de tariefaanpassingen.

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van:

Doelstellingen/projecten:

5 - Bruisende stad

1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde
grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

1SBR0301 - Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de
beeldvorming over heden en verleden van de stad

1SBR030104 - Doordachte marketing maakt cultureel erfgoed (instellingen)
interessant voor een groot publiek

5 - Bruisende stad

1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde
grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

1SBR0302 - Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot
participatie

3 / 12
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

info@stad.antwerpen.be



1.  

1SBR030202 - De stedelijke erfgoedinstellingen zijn fysiek, intellectueel en
financieel toegankelijk

Besluit

Artikel 1
Het college legt het aangepaste retributiereglement op het gebruik van de zalen van de musea en
erfgoedinstellingen beheerd door vzw Antwerpen Kunstenstad ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voor, met de uitbreiding van de formule kleine nocturne, de toevoeging van de formule Rubenshuis -
Kolveniershof - zaal Ludwig Burchard en tariefaanpassingen voor het Letterenhuis en de
Nottebohmzaal.

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak
CS/MNE en CS/LCB Het opstellen van een overkoepelend retributiereglement voor cultuur.

Artikel 3
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit:Retributiereglement_vzw_Antwerpen_Kunstenstad_NIEUW.pdf
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Retributiereglement voor het gebruik van de zalen van de musea en erfgoedinstellingen beheerd 

door vzw Antwerpen Kunstenstad 

Artikel 1 

Met ingang vanaf 6 april 2015 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de 

terbeschikkingstelling van de hierna vermelde zalen en locaties. 

Artikel 2 

Dit retributiereglement bepaalt wie de retributie verschuldigd is, wie vrijgesteld is, hoeveel de 

retributie bedraagt en op welke manier deze betaald moet worden. Specifieke voorwaarden en 

modaliteiten voor het gebruik van de locaties worden bepaald in de respectievelijke 

gebruiksreglementen. 

Artikel 3 - Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 

- zaal: gebouw of gedeelte ervan; 

- locatie: alle andere ruimten die ter beschikking worden gesteld; 

- weekdag: alle dagen van maandag tot en met vrijdag; 

- weekenddag: zaterdag en zondag. 

Artikel 4 – Vaststelling van de retributie 

Voor de locaties opgenomen in onderstaande tabel, worden de retributies bepaald op basis van: 

1. de aard en het doel van de activiteit; 

2. de tijdsduur van de terbeschikkingstelling; 

3. de aard en capaciteit van de zaal. 

4.1. Aard en doel van de activiteit: 

- Categorie I: socioculturele activiteiten zonder winstoogmerk, met als doel ontmoeting, 

culturele en sociale ontplooiing of bevordering van het verenigingsleven in Antwerpen. 

- Categorie II: commerciële en privé-activiteiten. 

4.2. Tijdsduur van de terbeschikkingstelling: 

 - tarieven per 4 uur en bijkomend per uur 

De tarieven voor de eerste 4 uur van de terbeschikkingstelling zijn vastgelegd in 

onderstaande tabellen. Voor kortere periodes wordt er steeds een tijdsblok van 4 uur 

aangerekend. 

Als de locatie langer dan 4 uur ter beschikking wordt gesteld, wordt er een tarief per 

bijkomend uur aangerekend. Dit tarief bedraagt een vierde van het vastgelegde tarief 

per 4 uur, waarbij de totaal verschuldigde retributie wordt afgerond tot de lagere euro. 

-dagtarief 
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Sommige ruimtes worden enkel ter beschikking gesteld per dag. In dat geval is er een 

dagtarief opgenomen in onderstaande tabel. Wat begrepen wordt onder één dag, wordt 

bepaald in de respectievelijke gebruiksreglementen. 

 -avondtarief 

 

De tarieven voor terbeschikkingstelling na sluitingstijd van de betreffende instelling 

worden onderverdeeld in een tarief voor een grote nocturne (maximum 5 uur: van 

18.00 uur tot 23.00 uur) en een kleine nocturne, met een geringer aantal personen en 

een kortere duur (maximum 3 uur: van 17.00 uur tot 20.00 uur of van 18.00 uur tot 

21.00 uur), zonder gebruik van een ruimte voor catering. 

 

4.3. Aard en capaciteit van de zaal 

 A. Auditoria 

 

Bedragen in euro 

  Tarief per eerste 4 uur Dagtarief Avondtarief 

Naam zaal Capaciteit Cat. I Cat. II Cat. I Cat. II Cat. I Cat. II 

Kolveniershof 

(Rubenianum): 

ontvangstzaal (gelijkvloers) 

en Burchardzaal (1e 

verdieping):  

tot 180 pers 

            

- weekdag    300,00 600,00 600,00 1200,00 n.v.t. n.v.t. 

- weekenddag     360,00 720,00 720,00 1440,00 n.v.t. n.v.t. 

Kolveniershof 

(Rubenianum): 

ontvangstzaal (gelijkvloers), 

Burchardzaal (1e verdieping) 

en binnentuin:  

tot 150 pers 

            

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1200,00 2400,00 

 - weekenddag    n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1440,00 2880,00 

Letterenhuis: Lode 

Baekelmans auditorium 

tot 185 pers 

            

 - weekdag     250,00 500,00 500,00 1000,00 n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   300,00 600,00 600,00 1200,00 n.v.t. n.v.t. 

Letterenhuis: hal, kleine 

vergaderzaal en Lode 

Baekelmans auditorium 

tot 185 pers 

            

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 750,00 1300,00 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 900,00 1560,00 
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B. Vergaderzalen 

Bedragen in euro 

  Tarief per eerste 4 uur Dagtarief Avondtarief 

Naam zaal Capaciteit Cat. I Cat. II Cat. I Cat. II Cat. I Cat. II 

Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience: 

Eekhoudkabinet: 

tot 18 pers 

            

- weekdag    100,00 200,00 200,00 400,00 n.v.t. n.v.t. 

- weekenddag   120,00 240,00 240,00 480,00 n.v.t. n.v.t. 

Letterenhuis: kleine 

vergaderzaal 

tot 12 pers 

            

 - weekdag     50,00 100,00 100,00 200,00 n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   60,00 120,00 120,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Museum Plantin-Moretus: 

Plantin zolder 

tot 35 pers 

            

 - weekdag     150,00 300,00 300,00 600,00 n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   180,00 360,00 360,00 720,00 n.v.t. n.v.t. 

 

C. Erfgoedlocaties 

Bedragen in euro 

  
Tarief per 

eerste 4 uur Dagtarief 

Avondtarief 

kleine nocturne 

17u - 20u of 18u -

21u  max 3u, geen 

ruimte benut voor 

catering 

Avondtarief 

grote nocturne  

Naam zaal Capaciteit Cat. I 

Cat. 

II Cat. I Cat. II Cat. I Cat. II Cat. I Cat. II 

Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience: 

Nottebohmzaal 

tot 89 pers 

                

- weekdag    300,00 600,00 600,00 1200,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

- weekenddag 
  

360,00 720,00 720,00 1440,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience: 

hal, Nottebohmzaal en 

Eekhoudkabinet 

tot 89 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1600,00 3200,00 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1920,00 3840,00 
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Middelheimmuseum: 

hal, gelijkvloers 

kasteel (caféruimte en 

buitenterras via 

concessiehouder) en 

alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes 

kasteel tot 49 

pers, park tot 

500 pers 

                

 - weekdag  

- weekendddag 

  n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t 

n.v.t.. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

2500,00 

3000,00 

5000,00 

6000,00 

Museum aan de 

Stroom: alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes 

(excl het gebruik van 

zaal '9 Beaufort' op 

verdieping +9) 

tot 400 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3500,00 7000,00 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4200,00 8400,00 

Museum aan de 

Stroom: alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes 

en de 

wandelboulevard +8 

als 

receptieruimte(excl 

het gebruik van zaal '9 

Beaufort' op 

verdieping +9) 

tot 400 pers, 

receptieruimte 

op verdieping 

+8 tot 288 

pers 

                

 - weekdag  

-weekenddag 

  n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

4500,00 

5400,00 

9000,00 

10800,00 

Museum aan de 

Stroom: één 

museumbox (excl het 

gebruik van zaal '9 

Beaufort' op 

verdieping +9) 

tot 100 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1500,00 3000,00 n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1800,00 3600,00 n.v.t. n.v.t. 

Museum Mayer van 

den Bergh: 

publieksruimte en 

tentoonstellingszaal 

tot 80 pers 

200,00 400,00 400,00 800,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Museum Mayer van 

den Bergh: alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes  

tot 80 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1500,00 3000,00 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1800,00 3600,00 
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Museum Mayer van 

den Bergh: alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes  

tot 50 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 600,00 1200,00 n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 720,00 1440,00 n.v.t. n.v.t. 

Museum Plantin-

Moretus: zaal 6 

tot 25 pers 

                

 - weekdag     150,00 300,00 300,00 600,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   180,00 360,00 360,00 720,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Museum Plantin-

Moretus: Eetkamer 

tot 25 pers 

                

 - weekdag     150,00 300,00 300,00 600,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   180,00 360,00 360,00 720,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Museum Plantin-

Moretus: alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes 

met binnentuin 

tot 200 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2500,00 5000,00 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3000,00 6000,00 

Museum Plantin-

Moretus: alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes 

met binnentuin 

tot 30 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 600,00 1200,00 n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 720,00 1440,00 n.v.t. n.v.t. 

Museum Vleeshuis: 

gelijkvloers en kelder 

tot 150 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1500,00 3000,00 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1800,00 3600,00 

Red Star Line 

Museum: alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes 

en De loods 

tot 250 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3000,00 6000,00 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3600,00 7200,00 

Red Star Line 

Museum: alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes 

en De loods 

tot 150 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1500,00 3000,00 n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1800,00 3600,00 n.v.t. n.v.t. 
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Red Star Line 

Museum: alle voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes 

en De loods 

tot 50 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 750,00 1.500,00 n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 900,00 1.800,00 n.v.t. n.v.t. 

Rubenshuis: alle 

voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes  

tot 100 pers, 

walking 

dinner: tot 60 

personen,  

diner: tot 40 

personen                 

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2500,00 5000,00 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3000,00 6000,00 

Rubenshuis: alle 

voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes  

tot 30 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 600,00 1200,00 n.v.t. n.v.t. 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 720,00 1440,00 n.v.t. n.v.t. 

Rubenshuis en 

Kolveniershof 

(Rubenianum): alle 

voor 

museumbezoekers 

toegankelijke ruimtes 

met binnenplaats en 

binnentuin 

Rubenshuis en 

gelijkvloers, 

binnentuin en 

Burchardzaal 

Kolveniershof 

tot 200 pers 

                

 - weekdag     n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3500,00 7000,00 

 - weekenddag   n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4200,00 8400,00 

   

Artikel 5 – Extra producten en diensten 

Als er extra producten of diensten ter beschikking worden gesteld, is dit terug te vinden in het 

gebruiksreglement van de betreffende zalen. 

Artikel 6 – Personeel 

Voor het ter beschikking stellen van personeel kan een uurloon aangerekend worden volgens 

vastgestelde uurlonen aan te rekenen aan derden, zoals meest recent goedgekeurd door de 

gemeenteraad van de stad Antwerpen. 

Artikel 7 – Waarborg 

De vzw Antwerpen Kunstenstad heeft het recht een waarborg te vragen, met een maximum van het 

dubbele van de verschuldigde retributie. 

10 / 12
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

info@stad.antwerpen.be



Artikel 8 – Reservatie en annuleringsregeling 

De wijze van reservatie en annulering wordt geregeld in de betreffende gebruiksreglementen. Als de 

aanvraag niet tijdig en conform het gebruiksreglement geannuleerd wordt, blijft de retributie 

verschuldigd. 

Artikel 9 – Schade 

Bij schade aan een ruimte, materiaal of meubilair of als deze niet worden achtergelaten zoals bepaald 

in het gebruiksreglement, worden de kosten voor herstelling en/of schoonmaak integraal doorgerekend 

aan de aanvrager van de ruimte. Als een waarborg betaald werd, zal deze gebruikt worden om deze 

kosten te recupereren. Het saldo blijft verschuldigd door de aanvrager van de ruimte. 

Artikel 10 – Vrijstellingen 

Van de retributie zijn vrijgesteld: 

- de stad, haar intern en extern verzelfstandigde stedelijke entiteiten en het OCMW van 

Antwerpen; 

- activiteiten die kaderen in samenwerkingsverbanden om specifieke doelstellingen van de stad 

Antwerpen te realiseren, voor zover deze expliciet als vrijstelling zijn opgenomen in een 

overeenkomst met de stad Antwerpen of met de vzw Antwerpen Kunstenstad; 

- vriendenverenigingen van de stedelijke musea en erfgoedinstellingen; 

- activiteiten in geval van representatie, sponsorwerving en academische samenwerking tussen 

erfgoed- en onderzoeksinstellingen. 

De vrijstelling geldt niet voor de retributies vermeld in Artikel 5 en 6 (extra producten en diensten en 

personeel). 

Artikel 11  

De  tarieven in dit reglement zijn exclusief btw en volgen de bepalingen van het wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde van 3 juli 1969 en latere wijzigingen. 

Artikel 12 – Aanpassing tarieven 

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen op de prijs toestaan omwille van 

opportuniteitsredenen op basis van een gemotiveerde beslissing. 

Artikel 13  

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de ruimte. 

Artikel 14 – Wijze van betaling 

Als de retributie niet op voorhand betaald werd, moet de retributie betaald worden binnen de 30 dagen 

na verzending van de factuur op het rekeningnummer van de vzw Antwerpen Kunstenstad, zoals 

vermeld op de factuur. 

Artikel 15  

Bij niet-tijdige betaling is de gebruiker een interest verschuldigd van 1,5 % per maand. Bij niet-tijdige 

betaling zal de vzw de betaling langs burgerlijke weg invorderen. Alle gerechtelijke en 
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buitengerechtelijke kosten die vzw Antwerpen Kunstenstad maakt om de gebruiker te dwingen tot het 

voldoen aan zijn verplichtingen, alsook die tot het verkrijgen van schadevergoeding vanwege de 

gebruiker, van welke aard dan ook, zijn voor rekening van de gebruiker en op eerste verzoek aan vzw 

Antwerpen Kunstenstad te voldoen. 

Artikel 16 - Geschillen 

Bij betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 

Artikel 17 – Inwerkingtreding 

Dit retributiereglement vervangt het vorige retributiereglement vanaf inwerkingtreding. 
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