STAD LEUVEN
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad
-----------------------------------------------------------------------------------ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2007
------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig :

Financiën -

de heer Tobback, burgemeester-voorzitter;
de heren Devlies, Brepoels, mevrouw Brouwers, de heren Robbeets, Vansina, mevrouwen
Vandevoort, Fannes en de heer Ridouani, schepenen;
mevrouw Aelvoet, de heren Bellens, Beckers, Bex, Braquené, Bruggemans, mevrouw
Ceysens, de heer Coninx, mevrouwen Dahmani, Demuynck, El Abouzi, de heren El
Khadraoui, Feyfer, Geleyns, Goyvaerts, mevrouwen Ilands, Jiroflée, Karrouche, Keirsebilck,
Kindekens, de heer Laeremans, mevrouwen Madrid, Mahani, de heren Mortelmans, Neefs,
mevrouw Nuyens, de heren Oversteyns, Ponsaerts, mevrouwen Saelens, Smolders, Van Hoof,
Van Rafelghem, Vanneck, de heer Verheyen, mevrouwen Verlinden en Wellens, raadsleden;
de heer Vriens, stadssecretaris

Retributiereglement op de bezoeken aan het stedelijke museum
‘Schatkamer van Sint-Pieter’ en het stadhuis – Wijziging - Goedkeuring

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2007 aangaande het retributiereglement op de
bezoeken aan de stedelijke musea en het stadhuis;
Gelet op de bouw van een nieuw museum waardoor de collectie van het museum Vander Kelen –
Mertens niet meer toegankelijk is en derhalve niet meer in het retributiereglement dient
opgenomen te worden;
Overwegende dat het combinatieticket stadhuis, Schatkamer van Sint-Pieter en een korte
wandeling vanaf 1 januari 2008 niet meer aangeboden wordt en vervangen wordt door een
geleide wandeling door de stad;
Overwegende dat een aanpassing van het retributiereglement hiervoor noodzakelijk is;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de besprekingen in de commissie financiën;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT :
Artikel 1

Er wordt een retributie geheven voor ieder bezoek aan de stedelijke musea en voor ieder
geleid bezoek aan het stadhuis.

Artikel 2

Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:

1. voor ieder geleid bezoek aan het stadhuis: € 2,00 per persoon;
2. voor ieder geleid bezoek aan het stedelijke museum ‘Schatkamer van Sint-Pieter’: € 2,50
per persoon.
Voor groepen van minimum 10 personen wordt de retributie vastgesteld op € 1,25 per
persoon.
Kunnen eveneens genieten van het groepstarief:
• de leden van de Federatie van toeristische gidsengroeperingen;
• de leden van de museumverenigingen en I.C.O.M. (international council of
museum);
• de houders van een culturele jongerenpas;
• de houders van een +3pas;
• de houders van de OKV-Museumkaart;
• studenten voorzien van een studentenkaart;
• inwoners van Leuven voor de bezoeken tijdens de weekdagen, op vertoon van hun
identiteitskaart;
• de erkende mindervalide en hun helpers;
• kinderen tussen 12 en 18 jaar;
• de leden van toeristische of culturele organisaties met nationale uitstraling, voor de
promoties waaraan het college haar medewerking verleent;
• de leden van de Stichting Vlaams Erfgoed;
• de bezoekers van de tentoonstellingen van de vzw Artes.Leuven.
3. voor het gebruik van de audiogids voor de ‘Schatkamer van Sint-Pieter’:
• € 1,50;
• € 1,75 voor de personen die genieten van het groepstarief vermeld onder punt 2.
4. voor een geleide wandeling door de stad: € 2,00 per persoon;
Artikel 3

De retributie voor een geleid bezoek van maximaal twee uur in groepsverband aan de
stedelijke musea bedraagt € 50,00 per groep van maximaal 25 personen voor jongeren tot
18 jaar en € 60,00 per groep van maximaal 25 personen voor volwassenen. Voor elk
begonnen uur volgend op de eerste twee uur wordt een bijkomende retributie van € 20,00
aangerekend.

Artikel 4

De retributie moet betaald worden voor de aanvang van de rondleiding of voor het
bezoek. De betaling wordt vastgesteld door het afleveren van een ticket, waarop het
bedrag van de retributie vermeld staat.

Artikel 5

Zijn van de retributie in artikel 2, punten 1, 2 en 4 vrijgesteld:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

de kinderen onder de 12 jaar;
de bezoeken aan de stedelijke musea ingericht en aangevraagd door
onderwijsinstellingen in het kader van een onderwijsactiviteit (schoolgroepen en
hun begeleiding);
de bezoeken tijdens opendeurdagen en speciale evenementen;
de bezoeken bij gelegenheid van toegestane recepties en vernissages;
de houders van een perskaart;
de bezoeken in het kader van toeristische promotieacties;
groepsbezoeken aan het stadhuis onder leiding van een gids;
de inwoners van Leuven voor de bezoeken op zon- en feestdagen, op vertoon van
hun identiteitskaart;

9)

de leden van de vzw “Vrienden Leuvense musea” en hun gezinsleden, wonende op
hetzelfde adres;
10) de bezoeken aan het stadhuis door leden van de Federatie van toeristische
gidsengroeperingen;
11) de houders van de lerarenkaart van de Vlaamse gemeenschap.

Artikel 6

Gedurende één week per jaar wordt de ‘Schatkamer van Sint-Pieter’ gratis opengesteld.
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de machtiging gegeven de data
van deze week vast te stellen.

Artikel 7

Het gemeenteraadsbesluit van 23 april 2007 aangaande het retributiereglement op de
bezoeken aan de stedelijke musea en het stadhuis worden opgeheven vanaf de datum van
het van kracht worden van onderhavig besluit.

Artikel 8

Onderhavig besluit wordt van kracht op 1 januari 2008.

Artikel 9

Dit besluit zal voor kennisneming naar de heer gouverneur gezonden worden.

Goedgekeurd met algemene stemmen.
Gedaan in zitting ten Stadhuize, datum als hierboven.
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de voorzitter

Gust Vriens

Louis Tobback

