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Gemeenteraad Goedgekeurd 

Besluit Zitting van 19 december 2017
Bespreekpunt Financiën/Ontvangsten

34 2017_GR_00286 Retributiereglement - Tarieven musea - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester; de heer Tom Vandeput, schepen; 
mevrouw Valerie Del Re, schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
de heer Gerald Corthouts, schepen; de heer Kevin Schouterden, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; 
de heer Joost Venken, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de 
heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, 
gemeenteraadslid; de heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de 
heer Koen Beulen, gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Steven Vandeput, gemeenteraadslid; de 
heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; de heer 
Rik Dehollogne, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, 
gemeenteraadslid; de heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; 
de heer Jan Wouters, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, gemeenteraadslid; de heer Peter Ramaekers, gemeenteraadslid; de 
heer Joost Laureys, waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
mevrouw Lies Jans, gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; mevrouw Sylvia Feytons, 
gemeenteraadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
Om een retributie te kunnen heffen, wordt er een retributiereglement opgesteld als wettelijke basis.

Argumentatie
Na ambtelijk overleg, het inwinnen van juridisch advies en overleg met de vriendenverenigingen van 
de stedelijke musea, werd de relatie met de museumvzw’s opnieuw gedefinieerd. Uitgaand van de 
principes van deugdelijk bestuur met prioritaire aandacht voor financiële transparantie en een 
duidelijke beslissingsstructuur en rolverdeling werd overeengekomen dat de vriendenverenigingen niet 
langer een operationele verantwoordelijkheid hebben in de musea. Dit heeft onder meer tot gevolg dat 
alle financiële stromen van de musea en de bijhorende procedures verlopen via de stad. Het betreft: 
vaststellen van toegangstarieven, verkoopsprijzen van artikelen in de museumshop of cafetaria.

Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 43, §2, 15°van het gemeentedecreet 

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van 
de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op de tarieven van de musea goed met ingang vanaf 
15 januari 2018.

Bijlagen
1. retributiereglement_musea.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris
Joost Laureys

de voorzitter 
Carlo Gysens



Artikel 1 – Duurtijd retributiereglement 

De retributie vastgesteld voor de tarieven voor het Jenevermuseum, Het Stadsmus en het Modemuseum gaat in 

op 15 januari 2018. 

Artikel 2 − Toegangstarieven 

Artikel 2.1 – Soorten toegangstarieven 

Per museum worden volgende retributies bepaald: standaardtarief, reductietarief, avondtarief en een sociaal 

tarief. 

Voor alle musea is het reductietarief van toepassing op dezelfde categorieën en gelden dezelfde vrijstellingen 

van retributie. 

Artikel 2.2 – Overzicht toegangstarieven 

 

museum 
 

standaardtarief reductietarief sociaal tarief avondtarief 

Jenevermuseum permanente 
presentatie, incl. 
tijdelijke 
tentoonstelling en 
consumptie 

7 euro 5 euro 3 euro 10 euro per 
bezoeker met 
minimum van 
150 euro 

Het Stadsmus permanente 
presentatie en 
tijdelijke 
tentoonstellingen 

gratis gratis gratis, ook 
luistergids 

75 euro 

Beiaardtoren permanente 
presentatie 

4 euro 2 euro n.v.t. n.v.t. 

Modemuseum tijdelijke 
tentoonstellingen 

8 euro 6 euro 3 euro 12 euro per 
bezoeker met 
minimum van 
180 euro 

 

Artikel 2.3 − Verminderingen 

Het reductietarief, zoals bepaald in artikel 2.2, is van toepassing voor volgende categorieën: 

 bezoekers ouder dan 65 jaar; 

 groepen vanaf 15 personen; 

 professionele doelgroepen: houders Klasse Lerarenkaart; 

 leden of kaarthouders van PASAR, OKV, Dagattracties Limburg, VTB/VAB, Touring/ARC Europe, Herita. 

 

Het sociaal tarief zoals bepaald in artikel 3.1, is van toepassing voor volgende categorieën: 

 bezoekers tussen 12 en 26 jaar; 

 bezoekers via het Fonds Vrijetijdsparticipatie 

 bezoekers via het Steunpunt Vakantieparticipatie. 

Artikel 2.4 − Vrijstellingen van retributie 

Volgende categorieën zijn vrijgesteld van retributie: 

 bezoekers jonger dan 12 jaar; 

 begeleiders van mindervalide bezoekers; 

 professionele doelgroepen op vertoon van een legitimatiebewijs: leden International Comité of 

Museums (ICOM), leden ICOM-Vlaanderen, pers, gidsen die rondleiden in de stedelijke musea Hasselt 

en leden van Limburgse Toeristische Gidsen, houders van de Riebedebiepas van vzw Toeristische 

Attracties; 

 de vrienden van de stedelijke musea van Hasselt; 

3/6
Retributiereglement - Tarieven musea
gemeenteraad - 19 december 2017



 houders van een UIT-pas van Hasselt; 

 houders van de 48u-kaart; 

 houders van een Belgische museumPASSmusées; 

 bezoekers bij opendeurdagen; 

 gasten op uitnodiging van het stadsbestuur, de organisatie en de directeur in het kader van 

representatie, promotie en marketing en netwerken. 

Artikel 2.5 – 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 een voorwaarde is voor deelname zoals bij Open 

Monumentendag, Dag van de wetenschap en Erfgoeddag of gewenst zoals bij de Hasseltse Jeneverfeesten, 

Kunstennacht enz., kunnen de musea voor alle bezoekers gratis toegankelijk gesteld worden. De gemeenteraad 

verleent machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van de opendeurdagen 

en de daarbij overeenstemmende vrijstelling van retributie. 

Artikel 3 – Tarieven omkaderend aanbod 

De stedelijke musea programmeren een -omkaderend aanbod gericht op diverse doelgroepen en weerkerende 

evenementen. De gemeenteraad verleent machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het 

vaststellen van de tarieven 

Artikel 3.1 – Overzicht tarieven programma’s 

 

programma standaardtarief reductietarief avondtarief 

Kwestie van smaak 5 euro per deelnemer met 
een minimum van 75 euro 

n.v.t n.v.t. 

Een borrel vol wetenschap 5 euro per deelnemer met 
een minimum van 75 euro 

n.v.t n.v.t 

Juniper Fix 30 euro per deelnemer met 
een minimum van 300 euro 

n.v.t n.v.t 

Jenever Foodies 30 euro per deelnemer met 
een minimum van 300 euro 

n.v.t 35 euro per deelnemer 
met een minimum van 
350 euro 

Chocolade en jenever 25 euro per deelnemer met 
een minimum van 250 euro 

n.v.t 30 euro per deelnemer 
met een minimum van 
300 euro 

Initiatie in de 
jeneverdegustatie 

20 euro per deelnemer met 
een minimum van 200 euro 

n.v.t 25 euro per deelnemer 
met een minimum van 
250 euro 

Masterclass Belgische 
Jeneverappellaties 

20 euro per deelnemer met 
een minimum van 200 euro 

n.v.t 25 euro per deelnemer 
met een minimum van 
250 euro 

Jazz’n Jenever (toegang + 
consumptie) 

12 euro 10 euro (voor houders 
van een Uit-pas Hasselt 
en vrienden van de 
stedelijke musea van 
Hasselt) 

n.v.t 

Luistergids 1 euro n.v.t. n.v.t 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 2 euro per deelnemer n.v.t. n.v.t 

Het Mussenkussen 2 euro per deelnemer n.v.t.  

Individuele 
museumzoektocht 

1 euro per deelnemer n.v.t. n.v.t. 
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 Op zoek naar de 
Langeman 

 Het geheim van 
de troubadour 

Schatten van Vlieg Gratis n.v.t. n.v.t 

Krokuskriebels Gratis n.v.t. n.v.t 

Kunstendag voor kinderen Gratis n.v.t. n.v.t 

Begeleid educatief 
programma voor het 
onderwijs 

 Op zoek naar de 
Langeman 

 Het geheim van 
de troubadour 

 Klas bouwt 
Hasselt 

 Tijdelijke expo 
Modemuseum 

 Bezoek 
Beiaardtoren 

 Ring the bells, 
workshop 

 Ring the bells 
bezoek 

5 euro per deelnemer met 
een minimum van 60 euro 

4 euro per deelnemer 
voor Hasseltse school 
met een minimum van 
60 euro 

n.v.t 

Speculaas bakken-begeleid 4 euro per deelnemer n.v.t. n.v.t 

Dood en begraven 
uitleenkoffer (onderwijs) 

15 euro met waarborg 25 
euro 

n.v.t. n.v.t 

Vakantiekampen en – 
workshops 

10 euro per dag per 
deelnemer 

n.v.t. n.v.t 

Lezing in het kader van 
Kleurboel 

€5 n.v.t. n.v.t 

Lezingenreeks Kunst en 
Erfgoed in de Kijker 

Gratis n.v.t. n.v.t 

Aperitiefconcertenreeks 
Muscadet 

Gratis n.v.t. n.v.t 

Hessels Ouër Gratis n.v.t. n.v.t 

Verjaardagsfeestjes 
Modemuseum  

80 euro (all-in) n.v.t. n.v.t 

 

Artikel 4 − Tarieven begeleiding door publieksbemiddelaars 

- Begeleiding bij een bezoek of programma in Nederlands: 30 euro per uur met een minimum van 60 

euro; 

- Begeleiding bij een bezoek of programma in een andere taal: 35 euro per uur met een minimum van 70 

euro; 

- Hasseltse onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van deze retributie onder volgende voorwaarden: 

 De onderwijsinstelling ligt op Hasselts grondgebied (Groot-Hasselt); 

 Het betreft basisscholen (incl. kleuteronderwijs), middelbare scholen, avondscholen 

(volwassenenonderwijs), UHasselt en de Limburgse hogescholen die een campus in Hasselt 

hebben (PXL, UCLL); 

 Het museumbezoek vindt plaats tijdens weekdagen en tussen 9 en 17 uur; 

 De groep bestaat uit regelmatig ingeschreven leerlingen en studenten; 

 De stad biedt een rondleiding in het Nederlands aan. Voor rondleidingen in een ander taal 

wordt de meerkost door de onderwijsinstelling betaald; 

 De groep wordt begeleid door minimum één leerkracht of docent; 
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 De activiteit staat vermeld in het gepubliceerde aanbod voor groepen en scholen. 

Artikel 5 − Tarieven verkochte producten 

De gemeenteraad verleent machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het vaststellen van 

de tarieven. 

Artikel 6 – Betaling retributie 

De retributie moet betaald worden tegen afgifte van een kwitantie. Bij gebrek aan contante betaling wordt een 

factuur toegezonden die moet betaald worden binnen de daarop vermelde termijn. Bij gebrek aan betaling in 

der minne zal de retributiegevorderd worden zoals bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet. 

Artikel 7 – Toezichthoudende overheid 

Dit besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
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