Retributiereglement voor het gebruik van de zalen van de musea en
erfgoedinstellingen beheerd door vzw Musea en Erfgoed Antwerpen
Artikel 1
Voor de dienstjaren 2014 tot en met 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 verstaan 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 ter beschikkingstelling;
3. de aard en capaciteit van de zaal.
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 privéactiviteiten.
2. Tijdsduur van de terbeschikkingstelling:
• Tarieven per 4 uur en bijkomend per uur
De tarieven voor de eerste 4 uur van de ter beschikkingstelling 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
Sommige ruimtes worden enkel ter beschikking gesteld per dag. In dat geval is er een dagtarief
opgenomen in onderstaande tabel. Wat verstaan wordt onder één dag wordt bepaald in de
respectievelijke gebruiksreglementen.
3. Aard en capaciteit van de zaal:
Eekhoudkabinet (max. 18 personen)

Weekdag
Zaterdag

Tarief per eerste 4 uur
Cat. I
Cat. II
100
200
120
240

Dagtarief
Cat. I
200
240

Cat. II
400
480

Nottebohmzaal (max. 89 personen)

Weekdag
Zaterdag

Tarief per eerste 4 uur
Cat. I
Cat. II
300
600
360
720

Dagtarief
Cat. I
600
720

Cat. II
1.200
1.440

Nottebohmzaal, Eekhoudkabinet en hal (max. 89 personen)
Avondtarief grote nocturne
Cat. I
Cat. II
Weekdag
1.600
3.200
Zaterdag
1.920
3.840
Bedragen in euro.
Cat. I: non-profitorganisaties, Cat. II : commerciële organisaties en privépersonen
Verhuur is niet mogelijk op zon- en feestdagen

Artikel 5 – Extra producten en diensten
Als er extra producten of diensten ter beschikking worden gesteld, is dit is 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 Musea en Erfgoed Antwerpen heeft het recht een waarborg te vragen, met een maximum van het
dubbele van de verschuldigde retributie.
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 Musea en Erfgoed Antwerpen;
• 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 – Bevoegdheidsdelegatie aanpassing tarieven
De tarieven kunnen aangepast worden aan de reële kostprijs bij beslissing van het college van burgemeester en
schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan eveneens afwijkingen op de prijs toestaan omwille
van opportuniteitsredenen op basis van een gemotiveerde beslissing.
De tarieven in dit reglement worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan de consumptieprijsindex en ter
kennisgeving voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. De indexering wordt doorgevoerd van zodra
de toepassing ervan:
• op de basisbedragen tot en met 2.500,00 euro, vijftig euro of méér bedraagt; en
• op de basisbedragen méér dan 2.500,00 euro, honderd euro of méér bedraagt. In deze gevallen wordt de
indexering respectievelijk tot het lagere vijftigtal euro, dan wel naar het lagere honderdtal euro afgerond.
Het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 januari 2014 wordt gebruikt als basisindex.
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 Musea en Erfgoed Antwerpen, zoals vermeld op
de factuur.
Artikel 15
Bij niet-tijdige betaling is de gebruiker een interest verschuldigd van 1,5 % per maand. Bij niet-betaling zal de
vzw de betaling langs burgerlijke weg invorderen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die vzw
Musea en Erfgoed Antwerpen 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 Musea en Erfgoed Antwerpen te voldoen.
Artikel 16 – Geschillen
Bij betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

