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Zitting van 23 maart 2021
Vrije tijd/Japanse tuin

Goedgekeurd

12 2021_GR_00079 Aanpassing Retributiereglement - Japanse Tuin - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne 
Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, 
gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, 
gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
Om een retributie te kunnen heffen dient er een reglement opgesteld te worden als 
wettelijke basis. Aanpassingen zijn op tijd en stond nodig om veranderingen in 
beleid en operationele werking te reflecteren. 

Argumentatie
In 2018 werd het retributiereglement aangepast voor commerciële en 
publieksdoeleinden. Het reglement dient nu aangepast te worden zodat bestaande 
tarieven aangepast en nieuwe tarieven kunnen opgenomen worden. 

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Om de aanpassingen overzichtelijk te maken, staan hieronder alle aanpassingen 
vermeld met uitleg:

- Houders van een Bokrijkabonnement: van €3 naar €4,5
Reeds goedgekeurd, zie besluit 2021_CBS_00392

- Personen met een fysieke handicap: van €4,5 naar €0 (vrijstelling) 
Het onderscheid tussen personen met een fysieke en mentale handicap was 
onrechtvaardig en moeilijk te definiëren waarbij de toepasbaarheid van het tarief 
door de baliemedewerker beoordeeld werd. Met deze aanpassing maken we beide 
tarieven gelijk aan elkaar en benadrukken de noodzaak dat een geldige pas moet 
aantonen dat de bezoeker in aanmerking komt voor de vrijstelling. 

- Sociaal tarief voor houders van een UiTpas
Reeds goedgekeurd, zie besluit 2020_CBS_00620 

- Huurtarieven voor derden: Zowel Tuin als Paviljoen worden verhoogd
De vorige tarieven waren gebaseerd op personeelskosten voor de uren van 
verhuur. Uit ervaring weten we nu dat er meer voorbereiding en opvolging nodig is 
voor en na de verhuur. De nieuwe tarieven incorporeren deze personeelsuren. 

- Verkopen: 
Bij de arrangementen is 'stuk taart voor groepen' verwijderd als optie. Dit was 
logistiek moeilijk te organiseren voor het team door gebrek aan onmiddellijke 
toegang tot voertuigen en een gebrek aan een vaste leverancier hiervoor. 

- Wandelingen en Workshops: 
WANDELING
1. Geleide wandeling op zondag: €3,5 naar €4 
2. Poëtische wandeling: €4 
WORKSHOPS
3. Theedemonstraties: €12 naar €14 
4. Ikebana lessen: €19 naar €14 
5. Kalligrafie lessen: €14 
6. Sake proeverijen:€19 naar €14 

We delen alle workshops op in 2 categorieën: wandelingen en workshops. De 
prijzen worden zo gelijk getrokken naar €4 voor wandelingen en €14 voor 
workshops. Dit heeft geen negatieve impact op de omzet en verlaagt de 
prijsdrempel om zo participatie aan te moedigen. Dit vereenvoudigt ook de nodige 
handelingen voor de ticketautomaat en baliemedewerker aan de kassa door het 
reduceren van 5 verschillende tarieven naar 2 tarieven. 

- Vrijstellingen:
Houders van een geldige UiTpas gedomicilieerd in Hasselt: Reeds goedgekeurd, 
zie besluit 2020_CBS_00620 
Huurtarief voor het paviljoen: 'bij toestemming van het diensthoofd van de Japanse 
tuin' is verwijderd zodat het conform andere retributiereglementen van de stad 
Hasselt is.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40 §1 van het decreet lokaal bestuur

Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de 
gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid ten aanzien van de 
aangelegenheden, vermeld in artikel 2.
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Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
MJP 000883 - toegangsgelden Japanse tuin 

ARK 70102000 Toegangsgelden

Basisbudget

Raming : 250.000 euro 

Advies
Financieel advies
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement voor de Japanse Tuin goed met 
ingang vanaf 1 april 2021. 

Bijlagen
1. Tarieven en Retributiereglement_JT Update 2021.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_00620 - Geïntegreerd participatiebeleid  - Invoering uitpas - verslag 

stuurgroep - uitrol Uitpas - Goedkeuren
 2021_CBS_00392 - Samenwerking in het kader van Bokrijkabonnement  - 

Jenevermuseum, Modemuseum en Japanse Tuin - 2021 - Goedkeuren
 2018_GR_00038 - Retributiereglement - Japanse Tuin - Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



JAPANSE TUIN – TARIEVEN EN RETRIBUTIEREGLEMENT  
 

Artikel 1  
 
Met ingang vanaf 1 april 2021 worden de toegangstarieven van de Japanse Tuin als volgt vastgesteld:  
 
Artikel 1.1 INKOMTARIEVEN  
 
Tijdens de openingsuren  
 

• Normaal tarief individuele bezoekers : 6,00 euro per persoon  
25,00 euro per abonnement (geldig voor een seizoen tijdens de openingsuren)  
 

• Reductietarief: 4,50 euro per persoon  
Leden van groepen van meer dan 15 personen  
Senioren 65+  
Houders van een BILL-pas, Dagtoerisme Limburg Pas of kaarthouders van Herita vzw  
Houders van een Bokrijkabonnement 
 

• Halve prijs: 3 euro per persoon 
Sociaal tarief (reservatie via Steunpunt Vakantieparticipatie of Fonds Vrijetijdsparticipatie)  
 

• Schooltarief: 1,00 euro per persoon  
Schoolklassen (+12 jaar)  
Houders van een geldige studentenkaart  
Sociaal tarief voor houders van een UiTpas  
 
Buiten de openingsuren  

• Geen toelating voor individuele bezoekers  

• Groep van meer dan 15 personen: 9,00 euro per persoon  

• Fotoreportages zonder commerciële doeleinden (max. 4 uur):  
12,00 euro per persoon met een minimum van 60,00 euro  
Fotograferen in het ceremoniehuis is 100 euro extra betalen  

• Videoreportages zonder commerciële doeleinden (max. 4 uur):  
12,00 euro per persoon met een minimum van 60,00 euro  
Opnames in het ceremoniehuis is 100 euro extra betalen  

 

Artikel 1.2 HUURTARIEVEN VOOR DERDEN  
 
1. Tuin (exclusief gebouwen, enkel op maandag of buiten de openingsuren en -periode):  

• 300,00 euro voor 4 uur  

• 500,00 euro voor 8 uur  

 
2. Ceremoniehuis:  

• 400,00 euro voor de eerste 2 uren + 50,00 euro voor elk extra uur  
 
3. Paviljoen (Okando):  

• 250,00 euro voor 4 uur  

• 400, 00 euro voor 8 uur  
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Reductietarief op huurtarief bij commerciële foto- of videoreportage waarbij men de Japanse Tuin 
duidelijk en zonder kost vermeld in het eindproduct: 50%  
 
Artikel 1.3 VERKOPEN  
 
1. Dranken  
Drank in automaat: 1,00 euro per stuk  
Frisdranken, koffie en thee: 1,50 euro per stuk  
Overige dranken: 2,00 euro per stuk  
 
2. Arrangementen  
Koffie / thee met een wafeltje voor groepen: 2,50 euro per persoon 
Drankenforfait zakelijke vergaderingen (non-alcoholisch) voor 4 uur: 5 euro per persoon  
Drankenforfait zakelijke vergaderingen (non-alcoholisch) voor 8 uur: 7 euro per persoon  
Drankenforfait zakelijke vergaderingen (cava, wijn, Leffe inclusief) voor 4 uur: 10 euro per persoon  
Drankenforfait zakelijke vergaderingen (cava, wijn, Leffe inclusief) voor 8 uur: 20 euro per persoon  
 
Artikel 1.4 WANDELINGEN EN WORKSHOPS  
Deze prijzen zijn exclusief het inkomtarief van de Japanse Tuin.  
 
WANDELING 
1. Geleide wandeling op zondag: 4 euro per persoon per wandeling  

2. Poëtische wandeling: 4 euro per persoon per wandeling  
WORKSHOPS 

3. Theedemonstraties: 14 euro per persoon per demonstratie  

4. Ikebana lessen: 14 euro per persoon per les  

5. Kalligrafie lessen: 14 euro per persoon per les  

6. Sake proeverijen: 14 euro per persoon per proeverij  
 
Artikel 2  
 
Artikel 2.1 VRIJSTELLINGEN  
 
Van de inkomtarieven zijn vrijgesteld:  

• Bezoekers jonger dan 12 jaar.  

• Personen met een handicap, dit kan onder andere aangetoond worden door het tonen van 
een European Disability Card, plus één begeleider.  

• Houders van een geldige UiTpas gedomicilieerd in Hasselt  

• Trouwend koppel in trouwkledij 

• Mensen in cosplay (Japanse popcultuur) en traditionele Japanse kledij omdat zij een extra 
karakter geven aan de Tuin wanneer ze die bezoeken.  

• Professionele doelgroepen op vertoon van legitimatiebewijs: 

o Publiekswerkers: gidsen die lid zijn van Limburgse Toeristische gidsen, Vlaamse 
Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen en andere Belgische 
gidsenorganisaties, publiekswerkers die gidsen in de Stedelijke Musea;  

o Pers;  

o Houders van een lerarenkaart;  
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o Eenmalig voor 2 personen voor houders van een Educpass paspoort, in ruil voor te 
gebruiken contactgegevens van de leraar;  

o Een geldige Riebedebiepas uitgegeven door vzw Toeristische Attracties;  

o Gasten op uitnodiging van het stadsbestuur, de organisatie en het diensthoofd in het 

kader van representatie, promotie en marketing en netwerken.  

o Houders van een gastticket  

 

Indien men niet voldoet aan alle voorwaarden van de vrijstelling is het tarief zoals bepaald in artikel 1 
van toepassing  

Van het huurtarief voor het paviljoen zijn vrijgesteld:  

• Evenementen of activiteiten binnen de werking van de tuin. 

• Activiteiten in de vorm van een cursus waarvan de deelnemers aan de inrichter moeten 
betalen op voorwaarde dat de deelnemers van de cursus ook het reguliere inkomgeld 
betalen.  

 

Artikel 2.2 TIJDELIJKE ACTIES  

In het kader van tijdelijke marketingacties kunnen speciale tarieven gelden op voorwaarde dat 
hierover een overeenkomst is afgesloten. De gemeenteraad verleent machtiging aan het college van 
burgemeester en schepenen tot het vaststellen van de tarieven.  

In het kader van evenementen waarbij gratis toegang of gereduceerde tarieven een voorwaarde zijn 
voor deelname, zoals Open Tuindagen of Erfgoeddag, kan de Japanse Tuin voor alle bezoekers gratis 
of aan gereduceerd tarief toegankelijk gesteld worden.  

De gemeenteraad geeft machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het 
vaststellen van gereduceerde tarieven tijdens bepaalde evenementen, bv. 3 euro toegang voor 
volwassenen op het evenement “Koinobori – Kinderdag”.  

 

Artikel 3  

De gemeenteraad verleent machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het 
vaststellen van de tarieven van verkochte producten bij de kassa van de Japanse Tuin.  

 

Artikel 4  

De retributie moet ter plaatse of online betaald worden tegen afgifte van een kwitantie.  

Bij gebrek aan onmiddellijke betaling wordt een factuur toegezonden welke betaald dient te worden 
binnen de termijn zoals op de factuur vermeld.  

Bij niet-betaling van de retributie zal deze ingevorderd worden conform artikel 177 van het decreet 
lokaal bestuur. Indien de retributie wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden ingevorderd.  
 

Artikel 5  

Dit besluit vervangt het reglement Japanse tuin goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 maart 
2018 vanaf 1 april 2021.  

 

Artikel 6  

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 288 van het decreet over het 
lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt 
bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal 
bestuur.  
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