Gemeenteraad
Zitting van 16 december 2019

Besluit
Financiën

Retributiereglement voor het gebruik van de ticketservice en van de
communicatiekubussen van Toerisme & UiT. - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Peter Roes;
de heer Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer
Wout Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van
Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De
Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement voor het gebruik van de
ticketservice en van de communicatiekubussen van Toerisme & UiT goed te keuren voor de periode van 1
januari 2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven werden niet aangepast.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement voor het gebruik van de
ticketservice en van de communicatiekubussen van Toerisme & UiT goed te keuren voor de periode van 1
januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40,41 en
177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
Argumentatie
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Bij het organiseren van een evenement of voorstelling kan er gebruik worden gemaakt van de
ticketservice en van de communicatiekubussen van de Stad Turnhout. Het is billijk om hiervoor een
vergoeding te vragen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7020000/BEL/0520.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie geheven op het gebruik van de ticketservice van Toerisme & UiT alsook op het gebruik van de
communicatiekubussen van Toerisme & UiT voor de organisatie van evenementen of voorstellingen op
het grondgebied van Turnhout.
Het gebruik van de ticketservice houdt in dat door Toerisme & UiT, online en aan de balie, tickets
verkocht worden en tickets afgedrukt worden voor het evenement of de voorstelling.
Het gebruik van de communicatiekubussen houdt in dat door Toerisme & UiT kubusdoeken worden
aangemaakt en opgehangen voor het evenement of de voorstelling.
Toerisme & UiT handelt onder het stadsbestuur van Turnhout.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het gebruik van de ticketservice
en/of van de communicatiekubussen heeft aangevraagd.
Artikel 3
tarief
RETRIBUTIE
Administratiekost gebruik ticketservice en/of communicatiekubussen per
aanvraag
Administratiekost per aanvraag
Administratiekost per laattijdige aanvraag

TARIEF

10 euro
20 euro

Onder laattijdig wordt verstaan:
 Enkel ticketservice: later dan 1 maand voor evenement/voorstelling.
 Ticketservice met communicatiekubussen: later dan 2 maanden voor
evenement/voorstelling.
 Enkel communicatiekubussen (bij volledig gratis evenement/voorstelling):
later dan 2 maanden voor evenement/voorstelling.

Ticketservice
Ticketfee per verkocht online ticket

0,50 euro
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Ticketfee per verkocht balie ticket

0,50 euro

Ticketfee per elk ander afgedrukt ticket (bijv. voor verkoop aan kassa, uitnodigingen,
VIP, …)

0,25 euro

Communicatiekubussen
Aanmaak kubusdoeken

Aanmaakprijs incl.
btw

Ophangen kubusdoeken 1 week (7 dagen) voor het evenement/de voorstelling

20 euro

Ophangen kubusdoeken 2 weken (14 dagen) voor het evenement/de voorstelling

40 euro

Artikel 4
annuleringen
§1. Algemeen:
Retributies voor aanmaak van kubusdoeken, die reeds gedrukt zijn, blijven verschuldigd en kunnen niet
terugbetaald worden, ongeacht het tijdstip waarop het evenement of de voorstelling wordt geannuleerd.
§2. Bij aanvraag ophangen kubusdoeken 1 week (7 dagen) voor het evenement/de voorstelling:
Retributies voor het ophangen van de kubusdoeken zijn niet langer verschuldigd en kunnen terugbetaald
worden als het evenement of de voorstelling 7 dagen voor de start schriftelijk wordt geannuleerd. De
administratiekost per aanvraag blijft wel verschuldigd.
Indien een evenement of voorstelling minder dan 7 dagen op voorhand wordt geannuleerd, blijft de
retributie voor het ophangen van de kubusdoeken en de administratiekost volledig verschuldigd.
§3. Bij aanvraag ophangen kubusdoeken 2 weken (14 dagen) voor het evenement/de voorstelling:
Retributies voor het ophangen van de kubusdoeken zijn niet langer verschuldigd en kunnen terugbetaald
worden als een evenement of voorstelling 14 dagen voor de start schriftelijk wordt geannuleerd. De
administratiekost per aanvraag blijft wel verschuldigd.
Indien een evenement of voorstelling minder dan 14 dagen op voorhand wordt geannuleerd, blijft de
retributie voor het ophangen van de kubusdoeken en de administratiekost volledig verschuldigd.
Artikel 5
vrijstellingen
Er wordt een vrijstelling verleend van de retributie voor het gebruik van de ticketservice en het gebruik
van communicatiekubussen voor volgende evenementen en voorstellingen:
 Evenementen of voorstellingen georganiseerd door de Stad Turnhout, het OCMW Turnhout, het
AGB Turnhout, de intern of extern verzelfstandigde agentschappen en de stedelijke adviesraden
indien de ticketservice en de communicatiekubussen gebruikt worden voor door hen zelf
ingerichte evenementen of voorstellingen. Ook kunnen de stedelijke adviesraden maximum 2
maal per jaar genieten van een vrijstelling van de retributie voor de aanmaak van de
kubusdoeken.
 Evenementen of voorstellingen georganiseerd door de convenantpartners van de Stad Turnhout
indien het evenement of voorstelling in het kader van hun convenant valt. Ook kunnen de
convenantpartners maximum 2 maal per jaar genieten van een vrijstelling van de retributie voor
de aanmaak van de kubusdoeken.
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 Door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde evenementen of voorstellingen
die duidelijk in functie van het goede doel worden georganiseerd en waarvan de opbrengst
integraal wordt overgemaakt aan dat goede doel.
 Evenementen of voorstellingen ter bevordering van het leven in de stad, bedoeld om de
contacten tussen de bewoners te bevorderen of om bezoekers de stad te laten ontdekken door
middel van feestelijkheden, mits de Stad Turnhout, ingevolge een beslissing van het college van
burgemeester en schepen, medeorganisator is.
Artikel 6
wijze van inning
De verschuldigde retributie voor de administratiekost voor het gebruik van de ticketservice of de
communicatiekubussen, of voor de aanmaak en ophangen van de kubusdoeken is betaalbaar binnen de
dertig dagen na toezending van de schuldvordering.
De verschuldigde retributie voor de ticketfee wordt verrekend met het ontvangen bedrag van de
ticketverkoop. Dit nettobedrag wordt doorgestort op de rekening van de aanvrager.
Artikel 7
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet-fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerrechtelijke
rechtbank wenden om de openstaande schuld in te vorderen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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