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DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING  - RETRIBUTIEREGLEMENT 

MET BETREKKING TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN STADSLOKALEN. 

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 

Bekendgemaakt op 19 december 2013       

   

  Omschrijving van de prestatie 

 

 Artikel 1  De Stad Gent heft een retributie voor: 

 het occasioneel gebruik van lokalen en sportinfrastructuur beheerd door het Departe-

ment Onderwijs en Opvoeding 

 bijkomende prestaties geleverd bij het gebruik van de lokalen 

 gebruik van lokalen door Kind en Gezin en organisaties die door Kind en Gezin zijn 

erkend. 

   

  Begripsomschrijving 

 

 Artikel 2  Als betoelaagde en/of erkende vereniging wordt beschouwd: een vereniging die op het ogen-

blik van de beschikbaarstellling wordt betoelaagd en/of erkend door het Stadsbestuur van Gent. 

Ingeval een vereniging een projectsubsidie ontvangt verkrijgt de vereniging het statuut van 

betoelaagde vereniging voor beschikbaarstellingen van lokalen verbonden aan het betoelaagde 

project. 

 De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging. Minimaal moet een belofte van toelage van-

wege het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. 

 Worden gelijkgesteld met de door de stad Gent betoelaagde en/of erkende verenigingen: 

1. de in de Stad Gent gevestigde onderwijsinstellingen  

2. instellingen waaraan fiscaal aftrekbare giften kunnen worden gestort en die opgenomen 

zijn in het WIB 92 artikel 104 ofwel opgenomen zijn in de lijst van de erkende instel-

lingen conform het WIB ’92, artikel 104, 3°,b,d,e,g,i,j,k,l  

Als regelmatige gebruiker wordt beschouwd: een vereniging die op vaste tijdstippen  minimaal 

2 activiteiten per maand tijdens het schooljaar, in het kader van de doelstelling(en) van de ver-

eniging, organiseert in de lokalen beheerd door het departement Onderwijs en Opvoeding 

  

  

 

 

 Artikel 3 

  

Tarief 

 

 

De retributie is verschuldigd per locatie en per uur : 

   
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 en 

volgende 

jaren 

Huur nutsvoorziening

en 

1,00 euro 1,00 euro 1,00 euro 1,00 euro 1,00 euro 1,00 euro 

activiteiten(*) door re

gelmatige gebruikers 

van lokalen die werke

n met jongeren tot en 

met 18 jaar. 

2,00 euro  2,00 euro 2,00 euro 2,00 euro 2,00 euro 2,50 euro 

activiteiten (*)door re

gelmatige gebruikers 

van lokalen voor educ

atieve opleidingen 

2,00 euro  2,00 euro 2,00 euro 2,00 euro 2,00 euro 2,50 euro 

activiteiten door beto

elaagde en/of erkende 

jeugdverenigingen 

5,00 euro 5,50 euro 5,50 euro 5,50 euro 5,50 euro 5,50 euro 

gh 
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sportactiviteiten voor 

minderjarigen van 

betoelaagde en/of 

erkende  sportvereni-

gingen  

5,00 euro 5,50 euro 5,50 euro 5,50 euro 5,50 euro 5,50 euro 

andere sportactivitei-

ten van betoelaagde 

en/of erkende sport-

verenigingen 

10,00 euro 

 

11,00 euro 11,00 euro 11,00 euro 11,00 euro 11,00 euro 

activiteiten van ande-

re betoelaagde en/of 

erkende  verenigingen 

10,00 euro 

 

11,00 euro 11,00 euro 11,00 euro 11,00 euro 11,00 euro 

activiteiten van niet 

betoelaagde en/of 

erkende verenigingen  

15,00 euro  16,50 euro 16,50 euro 16,50 euro 16,50 euro 16,50 euro 

 

  Ingeval van vrijstelling wordt in alle gevallen nutsvoorzieningen aangerekend. 

(*) enkel voor activiteiten die binnen het regelmatig gebruik van de vereniging vallen. 

   

 Artikel 4  De retributie voor volgende bijkomende prestaties bedraagt: 

  Schoonmaak: zoals bepaald in het Algemeen Huishoudelijk reglement voor het receptief ge-

bruik van de lokalen en/of gebouwen eigendom van de Stad Gent 

 

Afval:  zoals bepaald in het Algemeen Huishoudelijk reglement voor het receptief gebruik  

            van de lokalen en/of gebouwen eigendom van de Stad Gent. Voor achtergelaten afval 

            wordt een forfaitaire kost van 50,00 euro aangerekend 

 

Nutteloze alarmmeldingen: kostprijs 

 

Verzekering: zoals bepaald in het Algemeen Huishoudelijk reglement voor het receptief ge-

bruik van de lokalen en/of gebouwen eigendom van de Stad Gent 

 

Annulatiekosten: 50,00 euro conform de voorwaarden bepaald in het Algemeen Huishoudelijk 

Reglement voor het receptief gebruik van de lokalen en/of gebouwen eigen-

dom van de Stad Gent 

 

   

 Artikel 5  Voor stadslokalen die beschikbaar gesteld worden aan ‘Kind en Gezin’ en andere organisaties 

die door Kind en Gezin worden erkend, wordt steeds een forfaitair tarief aangerekend per raad-

plegingsdag. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

30 euro 33 euro 33 euro 33 euro 33 euro 33 euro 
 

   

   Schuldenaar 

 

 Artikel 6  De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het gebruik van de zaal 

aanvraagt. Werd de aanvraag gedaan door twee of meer belanghebbenden, dan zijn deze soli-

dair en ondeelbaar tot betaling gehouden. 

   

 

 

   Vrijstellingen 

 

 Artikel 7  Vrijstelling wordt verleend aan: 

1.  de door de stad opgerichte stedelijke adviesraden: enkel bij gebruik van lokalen in het kader 

van hun functie als adviesorgaan 

2.  verenigingen van stadspersoneel en gepensioneerd stadspersoneel: enkel bij gebruik van 

lokalen in het kader van hun eigen werking 

3.  stadsdiensten  

4.  gebruikers die rechtstreeks tot doel hebben financieel, materieel of pedagogisch bij te dra-

gen tot de werking van de school en de instellingen van het Departement Onderwijs en Op-

voeding 

5.  bredeschoolinitiatieven 
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5. autonome gemeentebedrijven opgericht op grond van de Nieuwe Gemeentewet, externe 

verzelfstandigde agentschappen van de Stad Gent  opgericht op grond van het Gemeentede-

creet van 15 juli 2005, het Havenbedrijf Gent, het OCMW Gent in het kader van hun eigen 

werking. 

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om in uitzonderingsgevallen 

accommodaties hetzij gratis ter beschikking te stellen hetzij af te wijken van de tarieven ver-

meld in artikel 3 van dit reglement. Deze uitzonderingsgevallen worden elk jaar ter bekrachti-

ging aan de gemeenteraad voorgelegd. 

   

 

  Betalingswijze 

 

 Artikel 8  De retributie wordt betaald via overschrijving binnen de dertig dagen nadat de betalingsuitno-

diging is verstuurd. 

   

  Algemene bepalingen 

 

 Artikel 9  Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 

euro administratiekosten aangerekend. 

 

Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig 

artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet, of gebeurlijk langs gerechtelijke weg. 

 

  Overgangsbepalingen 

 Artikel 10  De lokalen die reeds definitief waren toegewezen vóór de goedkeuring van het gewijzigd retri-

butiereglement door de gemeenteraad van december 2013,  vallen onder toepassing van de 

oude tariefregeling zoals bepaald in het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2008 en later 

meermaals gewijzigd. 
 


