
Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 
Oost-Vlaanderen  

Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 27 november  2018 

Sint-Niklaas  
Gemeente 
Beveren 

WAREN AANWEZIG : 
Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; 

Marc Van de Vijver, burgemeester; 

J.Smet, K. Claus, B. Vlegels, I. De Meulemeester, R. Van Roeyen, F. Kegels, D. Tielens 
en D. Van Esbroeck, schepenen; 

R. Heirwegh, B. Stevenheydens, J. Schelfhout,  W. Maes, G. Tindemans, E. Smet, A. 
Buyl, L. Smet, J. Weyers, M. Goeminne, K. Hulstaert, V. Vincke, A. Cools, L. Van 
Dooren, M. Apers, I. Benali, J. Van De Perre, G. Noppe, H. Uyttersprot,  I. Lemmens, 

L. Van Den Bossche en K. Schelfhout, raadsleden. 

Jan Noppe, secretaris. 
 

 

RETRIBUTIE OP GELEIDE BEZOEKEN AAN BEZIENSWAARDIGHEDEN IN DE 

GEMEENTE – gecoördineerde versie 

De Raad, 

Overwegende dat het college van Burgemeester en Schepenen voorstelt het 
dagtarief voor gidsen aan te passen aangezien dit reeds gedurende 11 jaar 

onveranderde bleef;  

Overwegende dat er diverse redenen zijn om deze aanpassing te verantwoorden : 

verhoging levensduurte, permanente bijscholing is vereist, gids is verplicht een 

kwartier op voorhand aanwezig te zijn; 

Overwegende dat hiervoor artikel 2 van het huidige retributiereglement dient 
aangepast te worden; 

Gelet op het voorstel van de Gidsenvereniging; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; 

Besluit: 

Artikel 1: Vanaf 1 januari 2019 wordt voor de gemeente een retributie gevestigd op 

geleide bezoeken aan bezienswaardigheden in de gemeente. 

Artikel 2: De tarieven van deze retributie worden als volgt vastgesteld: 

 60 euro per gids voor elke begonnen gidsbeurt met een maximum van twee 
uren 

 30 euro per gids voor elk uur volgend op de eerste twee uren 

 150 euro per gids voor dagtarief van minstens 6 uren 

   0,50 euro per persoon voor de toegang tot het kasteel Cortewalle 

   voor gehele of gedeeltelijke begeleiding van groepen en personen in een andere 
taal dan de Nederlandse wordt een toeslag aangerekend van 25% per gids. 

Artikel 3: Het tarief voor de vergoeding van de gids is enkel van toepassing voor 
gidsbeurten uitgevoerd tijdens de diensturen door gemeentepersoneel. 

Elke gidsbeurt begonnen tijdens de diensturen wordt beschouwd als volledig 
vallend onder diensturen. 

Artikel 4: Van deze retributie worden vrijgesteld:  

. de groepen en personen die in het kader van open-deur-dagen of officiële 
gelegenheden aan georganiseerde bezoeken deelnemen waarbij het 
gemeentebestuur als (mede)-organisator optreedt. 

. kinderen uit kleuter- en lager onderwijs voor de toegang tot kasteel Cortewalle. 



Artikel 5: Bij kwijting zal een bewijs van betaling worden overhandigd.  Dit stuk zal 
op elk verzoek aan de begeleider moeten getoond worden. 

Artikel 6: In geval van niet-betaling na aanmaning zal het niet- betwiste gedeelte 

van de retributie ingevorderd worden via dwangbevel zoals bepaald in artikel 94 
van het Gemeentedecreet. Het betwiste gedeelte zal ingevorderd worden via 

gerechtelijke weg voor de burgerlijke rechtbank.  

Artikel 7: Indien een aangevraagde gidsbeurt niet doorgaat  zonder verwittiging 

ten minste drie dagen vooraf, dan zal aan de groep of persoon een bedrag van 25 
euro aangerekend worden. 

Artikel 8: Het reglement van 17 december 2013 wordt opgeheven.  

Artikel 9: Deze verordening zal aan de toezichthoudende overheid gezonden. 

Artikel 10 : Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet; 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

de secretaris, de voorzitter, 
J.Noppe J.De Wael 


