
Gemeente Schoten 

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN 

VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 30 JANUARI 2014 IN OPENBARE VERGADERING 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT GEBRUIK ZOMERTENT 
 

De Raad, 

Besluit: 

Artikel 1 

Met ingang van 1 maart 2014 voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt er ten behoeve 

van de gemeente een retributie geheven op het gebruik van de zomertent die in het park van Schoten 

zal staan. De hal wordt ter beschikking gesteld voor concerten, feesten, voordrachten, sportactiviteiten, 

toneelopvoeringen, filmvoorstellingen, jeugdateliers, hobbybeoefening, beurzen, congressen met een 

openbaar karakter, georganiseerd door Schotense verenigingen. De opgave van de activiteiten is niet 

limitatief. 

Artikel 2 

De retributie is verschuldigd door de Schotense vereniging die het gebruik van de zomertent 

aanvraagt. 

Artikel 3 

Onder Schotense verenigingen worden als door de gemeente Schoten erkende verenigingen verstaan: 

verenigingen die een duidelijke band met de gemeente Schoten in de ruime zin kunnen aantonen. Bij 

twijfel neemt het college van burgemeester en schepenen de uiteindelijke beslissing. 

Artikel 4 

Het bedrag van de retributie wordt bepaald als volgt: 

- gebruik van de kleine hal: 225,00 euro per 24 uur 

- gebruik van de kleine en grote hal: 650,00 euro per 24 uur 

- waarborg: 500,00 euro. 

Artikel 5 

Het gemeentebestuur van Schoten, haar diensten en adviesraden, de lokale politie Schoten, het 

OCMW Schoten, Hello! Schoten en Park Happening Schoten kunnen gratis beschikken over de hallen. 

Artikel 6 

De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De retributie wordt eisbaar op het ogenblik 

dat van de openbare dienst gebruik wordt gemaakt. Het verschuldigde bedrag dient voorafgaandelijk 

betaald te worden na ontvangst van kennisgeving toelating gebruik.  

Artikel 7 

Art. 94 van het Gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met 

het oog op de inning van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan 

het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 

Artikel 8 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet.  

Artikel 9 

Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de provinciegouverneur. 


