Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur

Artikel 1 – Omschrijving retributie en tarief
Er wordt een retributie geheven op het gebruik van de culturele infrastructuur. De retributie is
verschuldigd door de aanvrager.
Zalen:






30CC/Schouwburg (Bondgenotenlaan 21)
30CC/Auditorium Minnepoort (Dirk Boutslaan 62)
30CC/Wagehuys (Brusselsestraat 63)
30CC/Kapel (Brusselsestraat 63)
30CC/Auditorium Tweebronnen (Rijschoolstraat 4)

§1 – Tarief
De retributie voor het gebruik van de infrastructuur, met inbegrip van het gebruik van water en
energie, wordt als volgt vastgesteld:

Schouwburg

Auditorium
Minnepoort

Wagehuys

Kapel

Auditorium
Tweebronnen

€ 300,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 600,00

€ 400,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 1.000,00

€ 400,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 1.000,00

€ 800,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 1.800,00

€ 1.200,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 300,00

€ 200,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 100,00

7) repetitie of opbouw:
- Leuvense verenigingen

€ 200,00

€ 150,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

- alle andere gebruikers

€ 400,00

€ 300,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 90,00

8) gebruik van de foyer:
- Leuvense verenigingen

€ 100,00

€ 60,00

€ 40,00

-

€ 40,00

- alle andere gebruikers

€ 200,00

€ 120,00

€ 80,00

-

€ 80,00

1)Leuvense verenigingen, die zellf
optreden – maximale toegangsprijs €
10,00. Indien de ticketverkoop via 30CC
loopt geldt de vergoeding sub 2

2) gastvoorstellingen, georganiseerd door
Leuvense verenigingen – maximale
toegangsprijs € 10,00

3) congressen, symposia, colloquia en
academische zittingen
4) Leuvense verenigingen, die
zelfoptreden (zonder beperking
toegangsprijs of commerciële doeleinden)

5) alle andere verenigingen of
organisatoren

6) besloten voorstellingen voor leerlingen
van het kleuter-, lager- en secundair
onderwijs, per uitvoering

Voor de podiummanifestaties gelden de tarieven per voorstelling.
De vermelde vergoeding worden verdubbeld op zondagen.
In deze retributies is de beschikking begrepen over maximaal drie technici voor de 30CC/schouwburg,
twee voor het 30CC/auditorium Minnepoort en het 30CC/Wagehuys en één technicus voor de
30CC/kapel en 30CC/auditorium Tweebronnen. Extra personeel kan ter beschikking worden gesteld
tegen een uurloon volgens de toepasselijke weddeschalen (€ 46,00 en jaarlijks indexeerbaar).
Er wordt slechts één repetitie of opbouwdag toegestaan per voorstelling of reeks voorstellingen. Een
opbouwdag of repetitie is steeds gekoppeld aan een voorstelling in de bewuste zaal en sluit
kalendermatig onmiddellijk aan op de speeldag(en).
Het gebruik van de foyers voor recepties is enkel mogelijk na en in combinatie met een activiteit in de
betrokken zaal. In de vergoeding is de beschikking over één personeelslid voorzien, extra leden van
het gelegenheidspersoneel dienen vergoed te worden volgens de toepasselijke weddeschalen (€
15,00 en jaarlijks indexeerbaar).
In de kapel worden geen recepties of andere activiteiten met drank / eetwaren toegestaan.
De uitbating van de foyers is strikt voorbehouden aan 30CC. Het is gebruikers niet toegelaten
dranken of eetwaren te verkopen. De foyers zijn in principe 45 minuten voor aanvang en anderhalf
uur na afloop van de voorstelling (uiterlijk tot 24.00 uur) toegankelijk.
De aanvrager krijgt aaneensluitend de beschikking over de infrastructuur gedurende maximum 12
uren tussen 09.00 en 01.00 uur, inclusief anderhalf uur pauzes voor het personeel. In deze tijdspanne
zijn de technische voorbereidingen van de voorstelling, de manifestatie zelf en het opruimen
begrepen. Personeelsprestaties kunnen deze duur maximaal met 2 uren overschrijden en moeten
worden vergoed als overwerk tegen een uurloon volgens de toepasselijke weddeschalen (€ 46,00 en
jaarlijks indexeerbaar).
Indien de infrastructuur abnormaal bevuild werd achtergelaten, worden extra poetsbeurten vergoed
tegen een uurloon volgens de toepasselijke weddeschalen (€ 46,00 en jaarlijks indexeerbaar).
§ 2 – gebruik piano’s
De retributies voor het gebruik van de piano’s worden als volgt bepaald:




concertvleugel (SB en AM):
vleugelpiano (AM, WH en SB):
buffetpiano (SB):

€ 500,00
€ 250,00
€ 125,00

Het stemmen en onderhoud van de piano’s is inbegrepen in deze retributies.
§ 3 – gebruik vestiaire
Voor het gebruik van de vestiaire bedraagt de vergoeding € 0,50 per persoon.

Artikel 2 – Indexatie
Vanaf 1 januari 2017 worden de tarieven (uitgezonderd het gebruik van de vestiaire) jaarlijks op 1
januari geïndexeerd aan de hand van de index van de consumptieprijzen via onderstaande formule,
waarbij het geïndexeerde bedrag naar een veelvoud van 1 euro wordt afgerond:

Artikel 3 - Vrijstellingen
Zijn vrijgesteld van het betalen van deze retributies, voor de manifestaties die zij zelf organiseren:





de door de stad erkende adviesraden voor de activiteiten die beantwoorden aan hun statutaire
doelstellingen;
Leuvense verenigingen als organisator van een benefietactiviteit (maximaal éénmaal per jaar
per vereniging én voor hetzelfde doel) mits:
o het initiatief de inhoudelijke en organisatorische goedkeuring wegdraagt van het
college van burgemeester en schepenen na schriftelijk verzoek;
o de netto-opbrengst integraal naar een liefdadig werk gaat en onder voorwaarde dat
het college van burgemeester en schepenen hierop controle kan uitoefenen;
de organisatoren van culturele manifestaties waarvan de stad medeorganisator is.

Artikel 4 – Bepalingen rond niet-gebruik
Indien de aanvrager afziet van het gebruik wordt de retributie verminderd met de helft, op voorwaarde
dat hij het college van burgemeester en schepenen hiervan uiterlijk tien werkdagen voor het gebruik
op de hoogte brengt. Nadien is de volledige gebruiksvergoeding verschuldigd.
Het college van burgemeester en schepenen kan, in uitzonderlijke gevallen, bij bewezen overmacht,
de aanvrager ontslaan van de volledige retributie. Zo de manifestatie niet kan doorgaan door de
schuld van de stad wordt de gestorte som volledig terugbetaald. Aan de aanvrager die in het bezit is
van een schriftelijke toelating van de stad om gebruik te maken van de infrastructuur, kan, op
voorlegging van bewijsstukken, een schadevergoeding betaald worden die gelijk is aan maximum het
dubbele van de minimumretributie die hem werd aangerekend.
Artikel 5 – Betaalwijze
De retributie dient op het eerste verzoek (en uiterlijk acht dagen vóór het gebruik) betaald te worden of
wordt onmiddellijk ingehouden op de inkomsten van de ticketverkoop. Bij gebrek aan betaling in der
minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het
gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.
Het college van burgemeester en schepenen kan de toegang tot de culturele infrastructuur weigeren
aan de aanvragers die niet hebben voldaan aan de bepaling van artikel 4 of die in het verleden niet
geregeld betaalden.
Artikel 6 – Algemene bepalingen
Onderhavig reglement wordt op 1 september 2015 van kracht.
Het gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2005 op het gebruik van de culturele infrastructuur wordt
opgeheven vanaf de datum van het in voege treden van dit reglement. Op de aanvragen tot gebruik
van de infrastructuur die werden ingediend voor het in voege treden van het nieuwe reglement worden
nog de tarieven volgens het gemeenteraadsbesluit van 29 augustus 2005 toegepast.
Dit besluit wordt voor kennisneming naar de gouverneur van Vlaams-Brabant gezonden worden.

