
 

Alternatieve Inkomsten - Sponsorreglementen
gemeenteraad - 28 mei 2019

1/8

Zitting van 28 mei 2019
Vrije tijd/Japanse tuin

Goedgekeurd

25 2019_GR_00131 Alternatieve Inkomsten - Sponsorreglementen - 
Vaststellen

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, 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 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; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, 
gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; de heer Hans Similon, 
gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, 
gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, 
gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, 
gemeenteraadslid; mevrouw Pinar Akbas, gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, 
gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, 
gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; mevrouw Brigitte Smets, 
gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, 
gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 23 stem(men) voor: Pinar Akbas; Anne Caelen; Rik Dehollogne; Frank Dewael; 
Joske Dexters; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; 
Inge Hendrikx; Nele Kelchtermans; Bert Lambrechts; Laurence Libert; Raf Martens; 
Dymfna Meynen; Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; 
Kevin Schouterden; Hans Similon; Steven Vandeput; Joost Venken
- 12 onthouding(en): Gerald Corthouts; Pieter Cuppens; Kim De Witte; Stefan 
Hendrickx; Maryam Jamshid; Peter Liefsoens; Karolien Mondelaers; Koen Ooms; 
Karolien Stevens; Frank Troosters; Tom Vandeput; Dietrich Vandereyken

Beschrijving

Aanleiding en context
In 2017 vierden we het 25-jarig bestaan van de Japanse Tuin. Het Yokoso-Festival 
bracht nog meer  animo voor de Japanse Tuin en Japan mee bij de toeristen en 
Hasselaren zelf. 

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Het wordt steeds duidelijker dat bezoekers van de 21ste eeuw meer authenticiteit 
en kwaliteit wensen bij hun bezoek en tijdens evenementen. Daarnaast vergt het 
onderhoud van de Tuin zelf, een kerntaak van de Stad Hasselt ook veel tijd en 
budget. Om daarom aan deze kwaliteits- en authenticiteitswensen te voldoen, zal 
gerekend worden op extra ondersteuning vanuit het (Japanse / Japan-gerelateerde 
/ Limburgse) bedrijfsleven.  Geïnteresseerde bedrijven kunnen op basis van het 
sponsorreglement een sponsoraanvraag doen en het college van burgemeester en 
schepenen kan dan beslissen of ze op deze aanvraag ingaan en voor welke 
tegenprestaties.

Ten alle tijde dient er ook op gelet te worden dat er geen logo's in de Japanse Tuin 
zelf zullen aangebracht worden. 

Argumentatie
Stad Hasselt wil ook steeds meer inzetten op het vinden van alternatieve 
inkomsten. Het sponsorreglement is daar een goed voorbeeld van.

Het is in lijn met het gelijkheidsbeginsel: iedereen kan een aanvraag tot 
sponsoring/business pakket indienen en het reglement wordt ook openbaar op de 
website gepubliceerd. Om het niet commercieel te maken, is het business pakket 
vooral een voordeliger aankooppakket van activiteiten in de Japanse Tuin en zit er 
een maximum op het aantal sponsorpakketten, waar wel logovermelding bij 
beloofd wordt. De authenticiteit van de Japanse Tuin wordt gewaarborgd door het 
weren van logo's in de Tuin zelf (wel op offline en online communicatiemiddelen). 
Daarnaast wordt bij sponsoren gekeken naar de kwalitatieve band met de Japanse 
Tuin (Japans bedrijf / aan Japan gerelateerd bedrijf / Limburgs bedrijf).

Ook naar de sponsoren toe zal transparant gecommuniceerd worden dat het 
bedrag effectief voor de Japanse Tuin gebruikt zal worden en wat hiermee 
gerealiseerd kan worden (jaarlijkse sponsorbijeenkomst na elk openingsseizoen). 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Afhankelijk van gekozen soort business pakket / sponsoring: 1000 euro / 5000 euro 
/ 10 000 euro per jaar

Ontvangsten op de raming voor sponsorinkomsten:
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- Actienummer: 2019140750

- Ramingnummer: 20190000081

- Budgetcode (ARK): 2019/7460200/5/0520/05

Advies
Financieel advies - Ontvangsten
Gunstig advies
1. Actie- en ramingsnummer 

Correct

2. Aanvraag boeking opbrengst

Van zodra de sponsoring def. is dient dit doorgegeven te worden aan financiën via 
het document aanvraag boeking ontvangst. 

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad stelt het sponsorreglement voor de Dienst Japanse Tuin vast.

Bijlagen
1. Sponsorovereenkomst.pdf
2. Sponsorreglement_JapanseTuin.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

algemeen directeur
Koen Deconinck

voorzitter
Guido Fissette



 

 

 

Sponsorovereenkomst 
 
 
Tussen 
  EIZO Europe GmbH, Antwerpsesteenweg 22, 2860 Sint-Katelijne-Waver,  
  ondernemingsnummer BE08 4339 5204, vertegenwoordigd door  Steven  
  Stevens, (managing director?), hieronder aangeduid als EIZO Europe,  
 
en 
 
  Stad Hasselt, Limburgplein 1, 3500 Hasselt, btw-nummer BE02 0746 6964,  
  vertegenwoordigd door Steven Vandeput, burgemeester, en Koen Deconinck,  
  algemeen directeur, hieronder aangeduid als Stad Hasselt, 
 
wordt overeengekomen als volgt: 
 
Art. 1: Voorwerp van de overeenkomst 
 
Beide partijen wensen een sponsorovereenkomst (soort sponsoring: 
Chrysanten/sakura/momiji) af te sluiten in verband met sponsoring van (bedrijf) aan de 
dienst Japanse Tuin van de stad Hasselt. 
 
Art. 2: Duur van de overeenkomst 
 
De sponsoring en zijn tegenprestaties zijn geldig voor het seizoen van het jaar (…) van 
de Japanse Tuin.  
 
Art. 3: Prestaties van beide partijen: 
 
3.1 (BEDRIJF): 
(Bedrag te sponsoren, afhankelijk van gekozen sponsorprogramma) te storten op het 
rekeningnummer van de stad Hasselt, overeenkomstig instructies op de factuur die 
(bedrijf) zal ontvangen. 
 
3.2 STAD HASSELT: 
De tegenprestaties voor de (Momiji / Sakura / Chrysanten) sponsoring zoals 
beschreven in de bijlage “(naam van de bijlage)”. 
De Stad Hasselt zal op het einde van (jaar van de overeenkomst) een 
sponsorbijeenkomst organiseren, waarbij gepresenteerd wordt hoe de sponsorgelden 
gespendeerd zijn. 

   
Art. 4: 

 
De partijen verbinden er zich toe om de overeenkomst uit te voeren conform de geest 
van en de bedoeling van de partijen zoals uitvoerig besproken tijdens de 
onderhandelingen tussen de partijen voorafgaand bij het sluiten van de overeenkomst. 
De partijen verbinden er zich toe om alle redelijke handelingen te stellen of stappen te 
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ondernemen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering te goeder trouw van deze 
overeenkomst. 
 
Geen van de partijen mag de overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de andere partij. 
 
Art. 5: 

 
Deze overeenkomst is deelbaar. De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid, om gelijk 
welke reden, van een deel van deze overeenkomst, zal geen invloed hebben op de 
geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze overeenkomst.  

 
Art. 6: 

 
De afspraken in deze overeenkomst zijn onderworpen aan het reglement m.b.t. het 
innen van sponsorgelden van bedrijven voor de dienst Japanse Tuin van de stad 
Hasselt, zoals aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van 23 april 2019. 

 
Art. 7: 

 
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Bij geschillen zijn de 
rechtbanken gelegen van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd. 

 
 
Opgemaakt in 2 exemplaren te Hasselt op (datum). 
 
  
(bedrijf)     Voor het College van Burgemeester en Schepenen 
       
      Steven Vandeput 
      Burgemeester 
 
 
 
 
      Koen Deconinck 
      Algemeen directeur 
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Reglement op het innen van sponsorgelden van bedrijven voor de dienst 
Japanse Tuin – stad Hasselt 

 
Artikel 1: Toepassing 
 

Dit reglement is van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon die de dienst Japanse 

Tuin van de stad Hasselt wenst te sponsoren, door middel van het aangaan van een 

sponsorcontract, hierna genoemd “de sponsor”. 

Bij het aanmelden als sponsor (zie hierna), worden de bepalingen als opgenomen in dit 

reglement van toepassing en aanvaardt de sponsor de inhoud en de gelding hiervan. 

 
Artikel 2: De sponsorbijdragen 
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen één business pakket en twee soorten 
sponsorbijdragen: 
 

Soort sponsor   Aantal   Sponsorbijdrage__ 

1. Chrysantensponsoring  maximaal 3  € 10.000 per annum 

2. Sakura sponsoring  maximaal 6  € 5.000 per annum 

 

Business pakket  Aantal   Bijdrage                   

1. Momiji business pakket onbeperkt  € 1.000 per annum 
 
 
Artikel 3: De tegenprestaties 
 

Bij elke geldelijke sponsorbijdrage hoort een bijbehorende en passende tegenprestatie in 

de vorm van (de mogelijkheid tot het genereren van) media-exposure, gratis 

cultuurbelevingen in de Japanse Tuin en gratis toegangstickets. Deze tegenprestatie 

wordt nader omschreven in de met de sponsor gesloten overeenkomst.  

Stad Hasselt organiseert na elk seizoen van de Japanse Tuin een sponsorbijeenkomst 

waarbij gepresenteerd wordt wat er met de geïnde sponsorgelden gepresteerd werd. Het 

schriftelijk verslag hiervan wordt ook op de gemeenteraad van de stad Hasselt gebracht 

ter kennisname. 

 
Artikel 4: Aangaan en weigeren van sponsorgelden 
 

Indien meerdere kandidaten in aanmerking komen voor sponsoring, is het de stad Hasselt 

via het college van burgemeester en schepenen die bepaalt wie er het eerst in aanmerking 

komt. Voorrang wordt gegeven aan Japanse of sterk met Japan geaffilieerde bedrijven en 

daarna ook aan Limburgse bedrijven. 

Het college van burgemeester en schepenen kan een aanvraag tot sponsoring weigeren 

wanneer blijkt dat deze in strijd is met het algemeen belang. 
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Artikel 5: Aanmeldingsprocedure sponsoren 
 

Potentiële sponsoren die in aanmerking willen komen, kunnen zich daartoe aanmelden 

via het aanmeldformulier op de website van de Japanse Tuin: www.japansetuin.be.  

Het aanmeldformulier dient uiterlijk op 1 maart van het sponsorjaar volledig ingevuld door 

de dienst Japanse Tuin te zijn ontvangen om geldig te zijn voor het openingsseizoen van 

datzelfde jaar. Aanmeldformulieren die later ontvangen worden, gelden voor het 

openingsseizoen van het jaar nadien. Onvolledige aanmeldingen kunnen door dienst 

Japanse Tuin buiten beschouwing worden gelaten. 

De aanmeldformulieren worden maximum 3 weken na het indienen voorgelegd aan het 

college van burgemeester en schepenen van de stad Hasselt. Het college bepaalt wie 

eerst in aanmerking komt en kan de aanmelding aanvaarden of weigeren.  

Sponsoren die zich aangemeld hebben, worden de dag na de beslissing van het college 

op de hoogte gebracht van aanvaarding of weigering van hun aanmelding. Daarna 

worden de tegenprestaties onderhandeld op basis van het voorlopig ontwerp van 

tegenprestaties voor die soort sponsoring en worden de definitieve tegenprestaties 

vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Ook deze overeenkomst zal maximum 3 weken 

na opmaak voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen van de 

stad Hasselt ter aanvaarding of aanpassing. Zodra de overeenkomst aanvaard wordt door 

het college van burgemeester en schepenen, wordt de sponsor een ondertekend 

exemplaar van de overeenkomst bezorgd en treedt deze ook in werking. 

De sponsorovereenkomst is enkel geldig voor hetzelfde jaar waarvoor de aanvraag werd 

ingediend. Indien het daarop volgende jaar nog steeds interesse is in sponsoring, dient 

opnieuw een aanmeldformulier ingevuld te worden. 

Voor de overeengekomen sponsorgelden zal stad Hasselt na goedkeuring van de 

sponsorovereenkomst een factuur opsturen naar de sponsor met alle 

betalingsvoorwaarden op vermeld. 

 
Artikel 6: Gedragingen over en weer 
 

De partijen verbinden er zich toe om de sponsorovereenkomst uit te voeren conform de 

geest van en de bedoeling van de partijen zoals uitvoerig besproken tijdens de 

onderhandelingen tussen de partijen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. 

De partijen verbinden er zich toe om alle redelijke handelingen te stellen of stappen te 

ondernemen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering te goeder trouw van deze 

overeenkomst. 

Sponsoren zullen zich onthouden van gedragingen die de goede naam, de merken of de 

reputatie stad Hasselt kunnen schaden. Indien de sponsor zich hier niet aan houdt, heeft 

stad Hasselt het recht de overeenkomst met de sponsor per direct te beëindigen. Stad 

Hasselt heeft in een dergelijk geval voorts het recht alle vermeldingen van de naam en/of 

het logo van sponsor, dan wel iedere overige verwijzing naar het bedrijf of de persoon van 
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sponsor of donateur in relatie tot de Japanse Tuin, te verwijderen. De sponsor dient in 

een dergelijk geval iedere verwijzing naar de Japanse Tuin te staken. 

Geen van de partijen mag de overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de andere partij. 

 

Artikel 7: Restituties 
 

Sponsoren hebben in geen geval recht op (gedeeltelijke) restitutie van de overgemaakte 

sponsorgelden, enige andere vorm van compensatie en schadevergoeding indien de 

tegenprestaties niet de beoogde effecten of resultaten genereren.  

 
Artikel 8: Intellectuele eigendom en onafhankelijkheid 
 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Japanse Tuin, in de ruimste zin 

begrepen, berusten bij stad Hasselt en blijven te allen tijde bij de Stad Hasselt berusten.  

Sponsoring van de dienst Japanse Tuin, stad Hasselt zal in geen geval van invloed zijn 

op de beleidsvoering of de onafhankelijkheid van deze dienst en de stad Hasselt in zijn 

geheel. Indien stad Hasselt het vermoeden heeft dat de intenties van de sponsor niet 

stroken met het voorgaande uitgangspunt, dan behoudt de Stad Hasselt zich het recht 

voor de betrokkenheid van de desbetreffende partij bij de dienst Japanse Tuin te weigeren 

dan wel tussentijds te beëindigen.   

 

Artikel 9: Deelbaarheid reglement 
 

Dit reglement is deelbaar. De nietigheid of de niet-afdwingbaarheid, om gelijk welke 

reden, van een deel van dit reglement, zal geen invloed hebben op de geldigheid en 

afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van dit reglement.  

 

Artikel 10: Geschillen 
 

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Bij geschillen zijn de 

rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd. 
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