
 

 

FINANCIEN 
Financiën - Retributiereglement op de verkoop op de verkoop van erfgoed- en toeristische 
publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen – beslissing 

 

Datum vaststelling beslissing door gemeenteraad: 25 juni 2020 
Datum bekendmaking beslissing op website: 2 juli 2020 

Artikel 1.- Er wordt een retributie vastgesteld op de verkoop van erfgoed- en toeristische 
publicaties, promo-materiaal, geleide bezoeken en arrangementen. 
 
Artikel 2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de publicatie, promo-materiaal of  
diegene die een deelname aan geleide bezoek/arrangement aanvraagt. 
 
Artikel 3.-  
§ 1. De gemeenteraad legt de voorwaarden vast tot het heffen van de retributie en delegeert aan 
het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om het tarief (indien niet bepaald) en 
de wijze van inning vast te stellen. 
§ 2. In haar tarievenbeleid streeft het college van burgemeester en schepenen naar 
toegankelijkheid en laagdrempeligheid. 
§ 3. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om te oordelen in geval van 
geschillen. 
 
Artikel 4.- Voorwaarden heffen retributie voor:  
A. Erfgoedpublicaties 

1. Publicaties uitgegeven door of in samenwerking met de gemeente  
 de verkoopprijs wordt bepaald door het aantal oplagen en de kosten voor druk 
 een verlaging van 20 % van de verkoopprijs is toegestaan bij lancering van de publicatie 
 vijf jaar na uitgifte wordt de publicatie toegevoegd aan de relatiegeschenken 
 tien jaar na uitgifte, bewaart de dienst archief nog 10 exemplaren en gaan 10 

exemplaren naar de boekenverkoop van de bibliotheek 
2. Publicaties uitgegeven door externe auteurs 

 de publicaties worden verkocht aan de opgelegde prijs van de externe auteur 
3. a. Erfgoedpublicatie: Erfgoeddag of Open Monumentendag (prints in eigen beheer) 

 afdrukken oplage (intern) van 100 stuks in kleur voor aanbieding op de dag zelf 
oplage kleiner of gelijk aan 40 pagina’s  5,00 EUR 
oplage groter dan 40 pagina’s  10,00 EUR  

 de publicatie wordt gratis digitaal aangeboden op de website voorzien van een  
watermerk 

b. Erfgoedpublicatie: 11 november viering 
 de publicatie wordt gratis aangeboden voor de bezoekers van de viering 
 de publicatie wordt gratis digitaal aangeboden op de website voorzien van een 

watermerk 
B. Toeristische publicaties 

1. publicaties uitgegeven door of in samenwerking met de gemeente 
 de publicatie wordt gratis digitaal ter beschikking gesteld op onze website  



 op specifieke vraag kan een print worden gemaakt van de publicatie tegen de prijs van 
de kopieservice, afgerond naar de volgend 0,50 EUR 

2. publicaties van derden 
 verkoop volgens aangeduide prijs op de publicatie 
 bij ontbreken van de verkoopprijs worden de publicaties verkocht aan de bruto-

aankoopprijs 
 publicaties die na verloop van tijd niet meer up to date zijn en niet vervangen worden 

door een nieuwe uitgave worden uit het aanbod genomen. 10 exemplaren gaan naar de 
boekenverkoop van de bibliotheek 

C. Promo-materiaal 
 magnumfles – Zillegemse Leeuw:   10,00 EUR per stuk 
 promo-artikelen en gadgets worden verkocht aan de bruto-aankoopprijs, afgerond 

naar de volgende 0,50 EUR 
D. Geleide bezoeken 

 geleid bezoek:  50,00 EUR 
 geleid bezoek brouwerij: 75,00 EUR (inclusief consumptie) 

E. Toeristische arrangementen (rondleidingen) voor individuele deelnemers  
 arrangementen voor volwassenen op het grondgebied Zedelgem op vooraf 

vastgestelde tijdstippen met een minimum van 5 deelnemers (inclusief consumptie) :  
5,00 EUR per volwassene (+12 jarigen) (gratis voor –12 jarigen) 

 arrangementen enkel voor -12 jarigen op het grondgebied Zedelgem op vooraf 
vastgestelde tijdstippen met een minimum van 5 deelnemers :  
5,00 EUR per –12 jarige (inclusief consumptie) 

F. Arrangementen in kader van jumelages georganiseerd door de gemeente 
 voorrang van deelname voor inwoners van Zedelgem 
 mogelijkheid van inschrijving op wachtlijst door personen van buiten de gemeente om 

(na voorrang inwoners) de resterende vrije plaatsen in te vullen 
 prijsbepaling : de gemeente neemt de helft van de vervoerskosten op zich. Alle andere 

kosten worden integraal doorgerekend aan de deelnemers 
 bij annulatie van de deelname gebeurt een terugbetaling van de deelnameprijs enkel 

op grond van medische redenen (met doktersattest) 
 

Artikel 4bis.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomstig 
de invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten. 
 
Artikel 5.- Het reglement treedt in voege na goedkeuring van de gemeenteraad en vervangt alle 
voorgaande reglementen inzake deze materie. 
 
Artikel 6.- Het belastingreglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 286, 287 en 288 
van het decreet lokaal bestuur. 
 
Artikel 7.- De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter 
kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 
december 2017 en latere wijzigingen. 
 

 

 

 
 
 


