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Artikel 1 

Met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt er een 

retributie geheven op het gebruik van lokalen in het kasteel van Schoten. Deze lokalen worden ter 

beschikking gesteld voor vergaderingen, congressen, culturele activiteiten en beurzen, zowel met een 

openbaar als met een privaat karakter, al dan niet commercieel en ingericht door Schotense of niet-

Schotense verenigingen. Deze opsomming is niet limitatief. 

Artikel 2 

Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald: 

a) voor niet-commerciële doeleinden, tarief per dagdeel van 4 uur 

 Schotense vereniging Niet-Schotense vereniging 

Grote zaal (zonder inkomgeld) 55,00 euro 100,00 euro 

Grote zaal (met inkomgeld) 83,00 euro 150,00 euro 

Tentoonstellingsruimte als 

polyvalente zaal (zonder inkomgeld) 66,00 euro 120,00 euro 

Tentoonstellingsruimte als 

polyvalente zaal (met inkomgeld) 100,00 euro 180,00 euro 

Empirezaal (zonder inkomgeld) 28,00 euro 50,00 euro 

Empirezaal (met inkomgeld) 41,00 euro 75,00 euro 

Ridderzaal (zonder inkomgeld) 38,00 euro 70,00 euro 

Ridderzaal (met inkomgeld) 57,50 euro 105,00 euro 

Zolder (zonder inkomgeld) 33,00 euro 60,00 euro 

Zolder (met inkomgeld) 49,00 euro 90,00 euro 

Salon (zonder inkomgeld) 12,00 euro 20,00 euro 

Salon (met inkomgeld) 17,00 euro 30,00 euro 

Torenlokaal (zonder inkomgeld) 12,00 euro 20,00 euro 

Torenlokaal (met inkomgeld) 17,00 euro 30,00 euro 

Beheerraad (zonder inkomgeld) 12,00 euro 20,00 euro 

Beheerraad (met inkomgeld) 17,00 euro 30,00 euro 

Foyer 51,00 euro 85,00 euro 

 

 



b) voor commerciële doeleinden, tarief per dagdeel van 4 uur 

 Schotense vereniging Niet-Schotense vereniging 

Grote zaal 220,00 euro 400,00 euro 

Tentoonstellingsruimte als 

polyvalente zaal 110,00 euro 220,00 euro 

Empirezaal 110,00 euro 220,00 euro 

Ridderzaal 110,00 euro 220,00 euro 

Zolder 100,00 euro 200,00 euro 

Salon 70,00 euro 135,00 euro 

Torenlokaal 70,00 euro 135,00 euro 

Beheerraad 70,00 euro 135,00 euro 

c) tentoonstellingsruimte, tarief per dag van 10.00 uur tot 22.00 uur 

 Schotense vereniging Niet-Schotense vereniging 

voor niet-commercieel gebruik: 

- weekdag 50,00 euro 90,00 euro 

- zaterdag, zondag, feestdag 90,00 euro 175,00 euro 

voor commercieel gebruik 

- weekdag 175,00 euro 270,00 euro 

- zaterdag, zondag, feestdag 270,00 euro 350,00 euro 

Artikel 3 

Onder vereniging wordt verstaan: één persoon of een geheel van meerdere personen. Onder Schotense 

verenigingen zoals vermeld in onderhavig besluit worden verstaan deze verenigingen waarvan 

minimum 50 % der leden hun hoofdverblijfplaats in de gemeente Schoten hebben, ieder jaar op 1 

januari. Deze personen dragen immers reeds via andere kanalen bij in de oprichting en het in stand 

houden van de gemeentelijke infrastructuren. 

Voor Schotense verenigingen die minstens 6 maal per kalenderjaar hetzelfde lokaal gebruiken wordt 

een korting van 10 % toegepast op de tarieven vermeld in artikel 3 a) en 3 b). 

Artikel 4 

De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De retributie is verschuldigd door de 

vereniging die het gebruik van een of meerdere lokalen in het kasteel van Schoten aanvraagt. De 

betaling van de retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op 

rekeningnummer van het gemeentebestuur. 

Het bedrag van de retributie zal volledig worden aangerekend bij annulering van de 

tentoonstellingsruimte minder dan 6 maanden op voorhand, bij annulering van de grote zaal minder 

dan 8 weken op voorhand en bij annulering van de andere zalen of lokalen in het kasteel minder dan 1 

week op voorhand. Eventuele reeds betaalde bedragen worden niet terugbetaald. Afwijkingen kunnen 

worden toegestaan mits bewezen overmacht.  

Indien het gemeentebestuur door overmacht de gehuurde ruimten niet ter beschikking kan stellen, zal 

hiervoor geen schadevergoeding kunnen gevraagd worden. Enkel eventuele reeds betaalde bedragen 

kunnen worden terugbetaald. 

Artikel 5 

Het is de aanvrager niet toegelaten om het gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk af te staan of over te 

dragen aan derden. 

 



Artikel 6 

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

het oog op de invordering 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 7 

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

Gemeentedecreet.  

Artikel 8 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 

aan de provinciegouverneur.  


