Stad Leuven - financiën

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur in het
archief- en bibliotheekcomplex, Rijschoolstraat 4 te 3000 Leuven - wijziging
Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad

OPENBARE ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2001
De gemeenteraad,
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 1999 aangaande hetzelfde onderwerp;
Gelet op de invoering van de euro;
Overwegende dat de tarieven vanaf 1 januari 2002 in euro uitgedrukt dienen te worden;
Gelet op de besprekingen gevoerd in de raadscommissie ‘financiën, middenstand en toerisme’;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald op de artikelen 117 en 118;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen,
BESLUIT:
Artikel 1

auditorium en foyer (kant Diestsestraat, tweede verdieping)

§1 Retributies voor het auditorium en de foyer:
1. Leuvense verenigingen, per voorstelling: € 75,00
2. gastvoorstellingen (opvoeringen door derden) die worden georganiseerd door Leuvense
verenigingen, per voorstelling: € 150,00
3. congressen, symposia, colloquia en academische zittingen, per dag: € 200,00
4. alle andere verenigingen of organisatoren: 20 % op de bruto-ontvangst (min een
forfaitaire aftrek van 10 % voor BTW en/of auteursrechten), en een minimum van €
250,00 en een maximum van € 500,00
5. voorstellingen voor leerlingen van het kleuter-, lager en secundair onderwijs, per
uitvoering: € 75,00
6. repetitie of opbouw
- Leuvense verenigingen: € 37,50
- alle andere verenigingen: € 75,00
7. gebruik van de foyer
- Leuvense verenigingen: € 37,50
- alle andere verenigingen: € 75,00
De vergoeding onder de punten 1 en 2 geldt slechts voor zover het duurste plaatsbewijs het
bedrag van € 6,20 niet overschrijdt; bij overschrijding is de vergoeding onder punt 4 van
toepassing.
De vergoedingen worden verdubbeld op zon- en feestdagen.

Er wordt slechts één repetitie of opbouwdag toegestaan per voorstelling of reeks voorstellingen aan tarief 6. Extra repetitiedagen worden slechts toegestaan voor zover de
activiteitenkalender het toelaat; in dit geval gelden de vergoedingen onder de punten 1, 2
en 4.
Vanaf de derde dag onafgebroken gebruik (repetitie- of opbouwdag buiten beschouwing
gelaten) en voor zover geen bijkomende technische prestaties vereist zijn, wordt een
reductie van 50% op de retributies toegestaan.
§ 2 gebruiksvoorwaarden
In de onder § 1 punten 1-6 vermelde vergoedingen is de beschikking over één technicus
begrepen. Extra technici dienen vergoed te worden tegen een uurloon volgens de
toepasselijke weddeschalen.
De aanvrager krijgt de beschikking over de infrastructuur gedurende maximum 8 uren en
tussen 8 en 24 uur. In deze tijdspanne zijn de technische voorbereidingen van de
voorstelling, de manifestatie zelf en het opruimen inbegrepen. Personeelsprestaties die deze
duur overschrijden moeten vergoed worden als overwerk tegen een uurloon volgens de
toepasselijke weddeschalen; hieronder vallen ook eventuele extra poetsbeurten indien de
infrastructuur abnormaal bevuild wordt achtergelaten.
Indien de foyer in combinatie met het auditorium gehuurd wordt, is in de vergoeding de
beschikking over één personeelslid voorzien. Extra leden van het gelegenheidspersoneel
dienen vergoed te worden volgens de toepasselijke weddeschalen.
De uitbating van de foyer is strikt voorbehouden aan de concessiehouder van de cafetaria.
Enkel Leuvense verenigingen kunnen, mits toestemming van de concessiehouder van de
cafetaria, de foyer tijdens de pauze zelf uitbaten.
Artikel 2

tentoonstellingszaal (gelijkvloers kant Rijschoolstraat)

§ 1 retributie voor de tentoonstellingszaal
De retributie wordt forfaitair bepaald op € 250,00 voor de eerste week; vanaf de tweede
week geldt een vergoeding van € 125,00 per 7 dagen gebruik.
§ 2 gebruiksvoorwaarden
Indien er een beroep wordt gedaan op één of meerdere personeelsleden van de stad, andere
dan de huisbewaarder, is een bijkomende vergoeding verschuldigd volgens de
wedderegeling die op betrokkene(n) toepasselijk is.
Eventuele extra poetsbeurten indien de infrastructuur abnormaal bevuild werd
achtergelaten, dienen te worden vergoed volgens de toepasselijke weddeschalen.
Artikel 3

polyvalent lokaal, projectlokaal en foyer

§ 1 De retributies voor het gebruik voor sociaal-culturele activiteiten worden als volgt bepaald:
• €/uur 2,50 voor het projectlokaal aansluitend bij de archiefleeszaal, gelijkvloers
• €/uur 7,50 voor het polyvalent lokaal (inclusief keuken) op de tweede verdieping.
• foyer zie artikel 1 punt 7
Deze vergoedingen worden verdubbeld:
• voor een gebruik tussen 24.00 uur en 02.00 uur (sluitingstijd) en op zon- en feestdagen;
• voor verenigingen of particuliere organisatoren buiten Leuven.

Indien het polyvalent lokaal of de foyer voor tentoonstellingen gebruikt worden, wordt een
forfaitair gebruik gedurende minimum acht uur per dag aangerekend.
Bij gebruik van de aan elkaar grenzende foyer en polyvalent lokaal is de vergoeding voor
elk lokaal apart toepasselijk.
Verenigingen die deel uitmaken van een stedelijke adviesraad genieten een reductie van
25% op de in dit artikel vermelde tarieven.
§2

gebruiksvoorwaarden
Indien er een beroep wordt gedaan op één of meerdere personeelsleden van de stad, andere
dan de huisbewaarder, is een bijkomende vergoeding verschuldigd volgens de
wedderegeling die op betrokkene(n) toepasselijk is.
Eventuele extra poetsbeurten indien de infrastructuur abnormaal bevuild werd
achtergelaten, dienen te worden vergoed volgens de toepasselijke weddeschalen.

Artikel 4 Zijn vrijgesteld van het betalen van alle hoger vermelde retributies, voor de manifestaties
die zij zelf organiseren:
• de door de stad Leuven erkende adviesraden voor de activiteiten die beantwoorden aan
hun statutaire doelstellingen;
• de organisatoren van een benefietavond (maximaal tweemaal per jaar), mits:
een uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek gericht wordt aan het college van burgemeester
en schepenen,
de netto-opbrengst integraal naar een liefdadig werk gaat en onder voorwaarde dat het
college van burgemeester en schepenen hierop controle kan uitoefenen;
• de organisatoren van culturele manifestaties waarvan de stad mede-organisator is.
Artikel 5 Indien de aanvrager afziet van het gebruik wordt de retributie verminderd met de helft op
voorwaarde dat hij het college van burgemeester en schepenen hiervan uiterlijk drie
werkdagen voor het gebruik op de hoogte brengt. Het college van burgemeester en
schepenen kan, in uitzonderlijke gevallen, bij bewezen overmacht, de aanvrager ontslaan
van de volledige retributie. Zo de manifestatie niet kan doorgaan door de schuld van de
stad wordt de gestorte som volledig terugbetaald. Aan de aanvrager die in het bezit is van
een schriftelijke toelating van de stad, om gebruik te maken van de infrastructuur, kan, op
voorlegging van bewijsstukken, een schadevergoeding betaald worden die gelijk is aan
maximum het dubbele van de minimumretributie die hem werd aangerekend.
Artikel 6 De vergoeding voor het gebruik van de culturele infrastructuur zoals in dit
retributiereglement is vastgesteld, dient uiterlijk acht dagen vóór het gebruik betaald te
worden door storting of overschrijving op bankrekening nummer 091–0001624–04 van de
stad Leuven.
Artikel 7 Het college van burgemeester en schepenen kan de toegang tot de culturele infrastructuur
weigeren aan de aanvragers die niet hebben voldaan aan de bepaling van artikel 6 of die in
het verleden niet geregeld betaalden.
Artikel 8 Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.
Artikel 9 Onderhavig reglement wordt van kracht op 1 januari 2002.
Artikel 10 Het gemeenteraadsbesluit van 20 december 1999 aangaande hetzelfde onderwerp wordt
opgeheven vanaf het van kracht worden van onderhavig besluit.

Artikel 11 Dit besluit zal voor kennisgeving aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams–
Brabant gezonden worden.
Gedaan in zitting ten stadhuize, datum als hierboven.
Op last van de raad:
de stadssecretaris

de burgemeester-voorzitter

(w.g.) Paul Hennes

(w.g.) Louis Tobback

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
afdeling Vlaamse Gemeenschap - dienst financiën
kenmerk VGF/BEL/LW/cvs/126302
--------------------------------------------------------------Aan het college van burgemeester en schepenen van Leuven.
Deze beslissing is voor kennisneming aangenomen.
Leuven, 16 januari 2002
Namens de gouverneur
(w.g.) Geert Demarsin
adjunct van de directeur
Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.
te Leuven, 22 februari 2002
de stadssecretaris

de burgemeester

(w.g.) Paul Hennes

(w.g.) Louis Tobback

