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GEMEENTERAAD: 20-12-2022 
INWERKINGTREDING: 01-07-2023 
RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN DIENSTEN, 
INFRASTRUCTUUR EN MATERIEEL, AANGEBODEN DOOR DE 
GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN 

Artikel 1. Heffingstermijn  
Met ingang van 1 juli 2023 wordt ten behoeve van de stad Sint-Niklaas een retributie 
geheven op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de 
gemeentelijke instellingen. 
 

Artikel 2. Retributieplichtige  
De retributie is verschuldigd door de persoon die gebruik maakt van een dienst, van de 
infrastructuur of van materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, ook indien 
voor het gebruik van de dienst de betrokkene zelf de tussenkomst van de gemeentelijke 
instellingen of de politie noodzakelijk heeft gemaakt. 
Naargelang de aard van het gebruik is de retributie verschuldigd voorafgaand aan het 
gebruik, bij het gebruik of achteraf na het gebruik van de dienst, de infrastructuur of het 
materieel. 
 

Artikel 3. Algemene bepalingen 
inzake de tarieven 
 
 

 
§ 1. Indexering van de tarieven 

De tarieven, omschreven als personeelskost, zijn gekoppeld aan het indexcijfer 
(gezondheidsindex) van de consumptieprijzen van augustus 2019.  
Zij zullen, te rekenen van 1 januari 2020 en verder elke daaropvolgende eerste 
januari, worden verhoogd of verlaagd overeenkomstig het verhoogde of verlaagde 
indexcijfer (gezondheidsindex) van de consumptieprijzen van de maand augustus 
die aan de bedoelde eerste januari voorafgaat, volgens volgende formule: 
Basistarief x gezondheidsindex augustus jaar voorafgaand aan wijziging. 
Gezondheidsindex augustus 2019 
De afrondingen van deze bedragen moeten als volgt gebeuren: 
• Voor tarieven van X,X00 EUR tot en met X,X25 EUR wordt afgerond naar het 

lagere tiende van een EUR; 
• Voor tarieven hoger dan X,X25 EUR tot en met X,X75 EUR wordt afgerond naar 

X,X5 EUR; 
• Voor tarieven hoger dan X,X75 EUR tot en met X,X99 EUR wordt afgerond naar 

het hogere tiende van een EUR. 
§ 2. Tarieven per eenheid 

Waar tarieven worden bepaald per eenheid (per vierkante meter, per lopende 
meter, per kwartier, per uur …), wordt steeds bedoeld per begonnen eenheid. 

§ 3. Online betalingen 
De tarieven in dit reglement zijn ook van toepassing indien de betaling ervan 
online gebeurt. Eventuele kosten van online betaling blijven ten laste van de stad. 

§ 4. Regeling inzake BTW 
A. Inzake BTW zijn de regels van de Circulaire 42/2015 van 10 december 2015 

en van de Circulaire 2017/C/91 van 22 december 2017 van toepassing. 
B. De tarieven zoals bepaald in artikel 6, zijn tarieven exclusief BTW, met 

uitzondering van de tarieven zoals bepaald in artikel 6 § 16.A.a, die tarieven 
inclusief BTW zijn. 

 
 

Artikel 4. Algemene bepalingen 
inzake de tarieftypes 
 
 

 
§ 1. Algemeen 

In een volgend artikel worden per beleidsveld de tarieven bepaald die voor diensten, 
infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen, 
aangerekend worden. De tarieven die in dit reglement worden aangegeven zijn steeds 
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de basistarieven. Naast deze basistarieven bestaan afgeleide tarieven die onder 
bepaalde voorwaarden van toepassing worden (zie § 2 hierna). 
Voor elk tarieftype zijn tarieven van toepassing die een percentage bedragen van de 
basistarieven. Welke tarieftypes van toepassing kunnen zijn, wordt per beleidsveld (en 
per tarief) opgenomen. 
Voor sommige beleidsvelden wordt van deze bepalingen afgeweken, maar dit wordt 
expliciet in het beleidsveld (en bij het tarief) vermeld. 

§ 2. Tarieftypes 
A. Basistarief (100 %) 

Dit is het tarief dat aangerekend wordt aan: 
a) De verenigingen van Sint-Niklaas die erkend zijn op basis van een gunstig 

advies van een adviesraad. 
b) De regulier gesubsidieerde verenigingen van Sint-Niklaas. 
c) De buurtcomités voor de organisatie van een buurtgerichte activiteit. 
Dit is het tarief zoals opgenomen in het reglement. 

B. Voordeeltarief (50 %) – afgeleid tarief 
Dit is het tarief dat aangerekend wordt aan: 
a) Voor jeugd: 

• De jeugdverenigingen van Sint-Niklaas die erkend zijn op basis van een 
gunstig advies van een adviesraad. 

• De jeugdafdelingen van de verenigingen van Sint-Niklaas die erkend zijn 
op basis van een gunstig advies van een adviesraad. 

• De jeugdafdelingen van de regulier gesubsidieerde verenigingen van 
Sint-Niklaas. 

• Sportverenigingen met jeugdwerking, i.c. ontlenen feestmateriaal (te 
identificeren a.d.h.v. de jaarlijkse subsidieaanvragen voor 
jeugdopleiding) 

• Individuele personen van Sint-Niklaas, jonger dan 18 jaar. 
b) Voor scholen: 

• De scholen van Sint-Niklaas met uitzondering bij langdurende 
'verhuringen', dan geldt het niet-commerciële tarief. 

c) Om sociale redenen: 
• De houders van een kansenpas of een begeleiderspas. 
• De houders van een ‘European Disability Card’ (EDC). 
• Instellingen van personen met een beperking of zieken van Sint-Niklaas 

(inclusief de door de sportraad erkende G-sportverenigingen van Sint-
Niklaas, de G-afdelingen van de door de sportraad erkende 
sportverenigingen van Sint-Niklaas en de door de adviesraad voor 
mensen met een beperking erkende verenigingen). 

• De inrichters van activiteiten ter ondersteuning van een goed doel. 
Een goed doel is een non-profit organisatie (stichting of vereniging) die 
private en/of publieke middelen, goederen of andere hulpmiddelen 
werft en deze beheert en besteedt om een doelstelling te 
verwezenlijken met het oog op een situatieverbetering van een andere 
groep/individu dan de oprichter(s)/leden zelf en waarvan de winst 100 % 
naar het goede doel gaat. 

d) Voor tentoonstellingen: 
• Het gebruik van lokalen voor tentoonstellingen door erfgoed- en 

beeldende kunsten verenigingen, erkend door de cultuurraad, gebeurt 
steeds aan het voordeeltarief (zie artikel 4 § 2.B).  

Dit tarief bedraagt de helft van het basistarief. 
C. Niet commercieel tarief (200 %) – afgeleid tarief 

Dit is het tarief dat aangerekend wordt aan: 
a) Niet erkende verenigingen en niet commerciële organisaties van Sint-

Niklaas. 
b) Scholen van buiten Sint-Niklaas. 
c)  Scholen van Sint-Niklaas bij langdurende verhuringen 
Dit tarief bedraagt tweemaal het basistarief. 

D. Commercieel tarief (400 %) – afgeleid tarief 
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Dit is het tarief dat aangerekend wordt aan: 
a) Verenigingen en organisaties van buiten Sint-Niklaas, behalve scholen. 
b) Commerciële organisaties. 
c)  Het gebruik van lokalen voor tentoonstellingen door lokale individuele 

kunstenaars gebeurt steeds aan het niet-commercieel tarief (zie artikel 4 § 
2.C). 

Dit tarief bedraagt viermaal het basistarief.           
 E.      Er wordt 100 % korting verleend op de tarieven voor: 

a)  Activiteiten waarvan het stadsbestuur medeorganisator is; als enkel 
de naam van de stad wordt vermeld op de publiciteit voor de activiteit, 
wordt het stadsbestuur niet  beschouwd als medeorganisator.  Deze 
activiteiten worden bepaald door een lijst via de dienst evenementen. 
b)  Activiteiten, georganiseerd binnen het kermisprogramma van de stad 
c)  De vakantiewerking van erkende speel- en sportpleinen 
d)  Alle wielerwedstrijden tijdens de periode van de zomerkermissen van 
Belsele (juni), Nieuwkerken (september), Sinaai (juli) en Sint-Niklaas 
(juli), tijdens de mei kermissen van Duizend Appels en Puivelde, de 
Paaskermis in Nieuwkerken en de wijkkermissen in Sinaai. 

  
Vrijstelling van deze retributie wordt verleend: (zie artikel 7) 

• Aan alle openbare besturen die handelen in uitvoering van hun 
wettelijke opdracht. 

• Aan alle stedelijke adviesraden (inclusief de dorpsraden). 
• Voor alle activiteiten ter promotie van de dienstverlening in eigen 

beheer. 
 
§ 3. Annuleringsvergoedingen 
               a)  Administratieve kost bij een annulatie of wanneer de bestelling minder dan 41 
kalenderdagen (5 weken en 6 dagen) tot  
                   en met 15 kalenderdagen tot vóór de activiteit/het evenement wordt 
aangevraagd            50 % toepasselijk tarief + half uurloon forfaitair (zie art. 6 §1.A.a) 
               b)  Annulatie vanaf 14 kalenderdagen (2 weken) voor de activiteit/het evenement                 
100 % toepasselijk tarief  + half uurloon  

c)  Bijkomende bepalingen: 
Annulering van het gebruik van de lokalen en feestmateriaal moet steeds 
telefonisch en vervolgens via schriftelijke bevestiging of e-mail gebeuren. 
In geval van overmacht (ziekte, ongeval, sterfgeval ...) wordt het college van 
burgemeester en schepenen gemachtigd om, op basis van geldig 
bewijsmateriaal, te beslissen tot terugbetaling van reeds betaalde retributie.  
Er moet een oorzakelijk verband zijn met het evenement/de activiteit. 
 

 
Artikel 5. Algemene bepalingen 
inzake de verhuring van lokalen 
 
 

 
§ 1. Kortdurende verhuringen 

A. Omschrijving: 
Kortdurende verhuringen zijn steeds verhuringen per dag, tenzij anders 
bepaald bij het lokaal zelf. 

B. Principes: 
a) Alle lokalen die per dag kunnen verhuurd worden, zijn ingedeeld in een groep 

op basis van grootte, inrichting …. Er zijn 5 groepen vastgesteld.  
Tot welke groep een lokaal behoort, wordt aangegeven binnen het beleidsveld 
waartoe het lokaal behoort. 

b) Elke groep heeft een factor: 
• groep 1 = factor 1,00 
• groep 2 = factor 1,50 
• groep 3 = factor 3,00 
• groep 4 = factor 4,00 
• groep 5 = factor 8,00 
• groep 6 = factor 12.00 



 

  4 

c) Het tarief voor de verhuring van een lokaal omvat: 
• de verhuring, al of niet met inbegrip van het gebruik van de keuken, 

audiovisuele middelen, kortom alles wat beschikbaar is in het lokaal; 
• de verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid ingebruikname 

door derden 
de verzekering afstand van verhaal bij brand (voor schade door brand, 
ontploffing, glasbraak, waterschade ...). 
Het aanvangstarief voor de verhuring van een lokaal bedraagt
 
22,00 EUR per dag 

d)  Het basistarief per groep en per dag voor de verhuring van een lokaal wordt bekomen door 
vermenigvuldiging van het tarief per dag met de factor van de groep waartoe een lokaal 
behoort. 
Dit leidt tot volgende basistarieven (zie artikel 4 § 2.A aan 100 %): 

• voor groep 1 (x factor 1,00 =)
 
EUR per dag 22,00  

• voor groep 2 (x factor 1,50 =)
 
EUR per dag 22,00 33,00  

• voor groep 3 (x factor 3,00 =)
 
EUR per dag 22,00 66,00  

• voor groep 4 (x factor 4,00 =)
 
EUR per dag 22,00 88,00  

• voor groep 5 (x factor 8,00 =)
 
EUR per dag 22,00 176,00  

• voor groep 6 (x factor 12,00 =)
 
EUR per dag 22,00 264,00  

e)  Indien toepassing wordt gemaakt van een ander tarieftype dan het basistarief (zie 
artikel 4 § 2), gelden de toepasselijke percentages (50 %, 200 % of 400 %). 

§ 2. Langdurende verhuringen 
A. Omschrijving: 

Langdurende verhuringen zijn verhuringen voor tentoonstellingen, en verhuringen aan 
koren, muziekmaatschappijen, scholen of andere voor een dag in de week gedurende een 
jaar. 

B. Principes: 
a) Voor de berekening van het tarief per groep en per dag voor de verhuring van een 

lokaal voor langdurende verhuringen gelden dezelfde principes als voor de berekening 
van het basistarief per groep en per dag van een lokaal voor kortdurende verhuringen 
(zie artikel 5 § 1.B.a-d). 
Binnen elke groep wordt bijkomend rekening gehouden met de duur van de verhuring. Deze 
duur krijgt eveneens een factor: 

• voor een tentoonstelling van maximaal 5 dagen = factor 2,50 
• voor een tentoonstelling van maximaal 16 dagen = factor 4,00 
• voor een tentoonstelling van maximaal 23 dagen = factor 6,00 
• voor een jaar a rato van één dag per week voor harmonieën/koren/scholen/andere = factor 

7,00 
b) Het basistarief per groep en per dag voor de verhuring van een lokaal wordt bekomen door 

vermenigvuldiging van het tarief per dag met de factor van de duur van de verhuring. 
Dit leidt tot volgende basistarieven (zie artikel 4 § 2.A aan 100 %): 

• Groep 1 (basistarief per dag = 22,00 EUR): 
o Tentoonstelling van maximaal 5 dagen (basistarief per dag x factor 2,50 =)

 
55,00 EUR forfaitair 
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o Tentoonstelling van maximaal 16 dagen (basistarief per dag x factor 4 =)
 
88,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 23 dagen (basistarief per dag x factor 6 =)
 
132,00 EUR forfaitair 

o Harmonieën/koren/scholen/andere (basistarief per dag x factor 7 =)
 
154,00 EUR forfaitair 

• Groep 2 (basistarief per dag = 33,00 EUR): 
o Tentoonstelling van maximaal 5 dagen (basistarief per dag x factor 2,50 =)

 
82,50 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 16 dagen (basistarief per dag x factor 4 =)
 
132,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 23 dagen (basistarief per dag x factor 6 =)
 
198,00 EUR forfaitair 

o Harmonieën/koren/scholen/andere (basistarief per dag x factor 7 =)
 
231,00 EUR forfaitair 

• Groep 3 (basistarief per dag = 66,00 EUR): 
o Tentoonstelling van maximaal 5 dagen (basistarief per dag x factor 2,50 =)

 
165,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 16 dagen (basistarief per dag x factor 4 =)
 
264,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 23 dagen (basistarief per dag x factor 6 =)
 
396,00 EUR forfaitair 

o Harmonieën/koren/scholen/andere (basistarief per dag x factor 7 =)
 
462,00 EUR forfaitair 

• Groep 4 (basistarief per dag = 88,00 EUR): 
o Tentoonstelling van maximaal 5 dagen (basistarief per dag x factor 2,50 =)

 
220,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 16 dagen (basistarief per dag x factor 4 =)
 
352,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 23 dagen (basistarief per dag x factor 6 =)
 
528,00 EUR forfaitair 

o Harmonieën/koren/scholen/andere (basistarief per dag x factor 7 =)
 
616,00 EUR forfaitair 

• Groep 5 (basistarief per dag = 176,00 EUR): 
o Tentoonstelling van maximaal 5 dagen (basistarief per dag x factor 2,50 =)

 
440,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 16 dagen (basistarief per dag x factor 4 =)
 
704,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 23 dagen (basistarief per dag x factor 6 =)
 
1.056,00 EUR forfaitair 
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o Harmonieën/koren/scholen/andere (basistarief per dag x factor 7 =)
 
1.232,00 EUR forfaitair 

• Groep 6 (basistarief per dag = 264,00 EUR): 
o Tentoonstelling van maximaal 5 dagen (basistarief per dag x factor 2,50 =)

 
660,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 16 dagen (basistarief per dag x factor 4 =)
 
1.056,00 EUR forfaitair 

o Tentoonstelling van maximaal 23 dagen (basistarief per dag x factor 6 =)
 
1.584,00 EUR forfaitair 

o Harmonieën/koren/scholen/andere (basistarief per dag x factor 7 =)
 
1.848,00 EUR forfaitair 

c) Indien toepassing wordt gemaakt van een ander tarieftype dan het basistarief 
(zie artikel 4 § 2), gelden de toepasselijke percentages (50 %, 200 % of 400 %). 
Het gebruik van lokalen voor tentoonstellingen door erfgoed- en beeldende 
kunsten verenigingen, erkend door de cultuurraad, gebeurt steeds aan het 
voordeeltarief (zie artikel 4 § 2.B). 
Het gebruik van lokalen voor tentoonstellingen door lokale individuele 
kunstenaars gebeurt steeds aan het niet-commercieel tarief (zie artikel 4 § 2.C). 
 

Artikel 6. Tarieven en 
toepasselijke tarieftypes 
 
 

 
§ 1. Voor alle gemeentelijke instellingen 

A. Tarieven 
a) Personeelskost voor werken en prestaties 

• Op werkdagen
 
44,00 EUR per uur  

• Op zaterdagen
 
55,00 EUR per uur 

• Op zondagen en wettelijke feestdagen
 
88,00 EUR per uur 

• Nachturen (tussen 22 uur en 6 uur)
 
 toepasselijk tarief +25 % 
Er wordt minimaal één kwartier aangerekend. 
Indien de werken of prestaties aanleiding geven tot verplaatsing van 
personeel, wordt de tijd van verplaatsing aangerekend als personeelskost. 

b) Fotokopieën en computerprints 
• Gemaakt in functie van de dienstverlening, tot en met het 10de exemplaar, 

voor zover het één kopie  
of afdruk per origineel exemplaar betreft
 
 gratis 

• Niet gemaakt in functie van de dienstverlening, bij meer dan één kopie of 
afdruk per origineel exemplaar,  
of vanaf het 11de originele exemplaar: 
o A4-formaat zwart-wit

 
0,15 EUR per bladzijde 

o A4-formaat kleur
 
0,60 EUR per bladzijde 

o Kopieerkaarten: 
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▪ Met een waarde van 10 kopieën A4-formaat
 
1,10 EUR per kaart 

▪ Met een waarde van 50 kopieën A4-formaat
 
5,50 EUR per kaart 

▪ Waarborg
 
2,20 EUR per kaart 

Volgende principes gelden: 
o 1 A5-formaat = ½ A4-formaat 
o 1 A3-formaat = 2 A4-formaat 

c) Uitprint van foto’s op meegebracht fotopapier 
• A4-formaat

 
1,10 EUR per print 

Volgende principes gelden: 
• 1 A3-formaat = 2 A4-formaat 
• 1 A2-formaat = 4 A4-formaat 

d) Planafdrukken 
Per afdruk
 
7,70 EUR per m² 

e) Scannen door eigen personeel
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 
met een minimum van
 
3,90 EUR per keer 

f) Diverse andere 
• Stratenplan met trage wegen

 
5,50 EUR per stuk 

• Stratenplan
 
0,60 EUR per stuk 

• Boodschappentas
 
1,10 EUR per stuk 

• Huisnummer
 
1,70 EUR per stuk 

• Ballonpin
 
3,30 EUR per stuk 

g) Verzendingskosten bij opsturen materieel
 
6,60 EUR forfaitair 

h) Afgifte van informatie in het kader van openbaarheid van bestuur op andere 
dragers zoals cd-rom, usb-stick …
 
 kostprijs 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§ 2. Inzake beheer van natuur, groen en bos (beleidsveld 0340)  
Inzake diensten voor toerisme ((beleidsveld 0520) 
Inzake musea (beleidsveld 0700) 
A. Tarieven 

a) Gidsbeurten (natuurgidsen, toeristische gidsen en museumgidsen) 
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• Overdag: 
o Per gidsbeurt van 2 uren

 
65,00 EUR forfaitair 

o Bijkomend
 
35,00 EUR per uur 

o Voor een volledige dag
 
155,00 EUR forfaitair 

• Nocturne: 
o Voor Sint-Niklase verenigingen

 
65,00 EUR forfaitair 

o Andere
 
65,00 EUR forfaitair + 2 uren (art. 6 § 1.A.a) 

b) Administratieve kost bij wijziging van een reservatie 
Vanaf 10 werkdagen voor de dag van het gepland bezoek
 
25,00 EUR forfaitair 

c) Annulering van een gidsbeurt 
• Tot 14 werkdagen voor de dag van het gepland bezoek

 
 gratis 

• Van 14 tot en met 10 werkdagen voor de dag van het gepland bezoek
 
30,00 EUR forfaitair 

• Van 9 tot en met 4 werkdagen voor de dag van het gepland bezoek
 
55,00
 
EUR forfaitair  

• Vanaf 3 werkdagen voor de dag van het gepland bezoek
 
 toepasselijk tarief gidsbeurt 

• Op de dag van het gepland bezoek of bij no-show
 
 toepasselijk tarief gidsbeurt 
Indien werd gereserveerd bij een horecazaak, wordt dit tarief verhoogd met 
de waarde van de horecaprestaties van de betrokken horecazaak. 

B. Tarieftypes 
a) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 7.A.a kunnen het basistarief en het 

voordeeltarief scholen van toepassing zijn. 
Kortingen: 
Bij bezoeken van Sint-Niklase verzorgingsinstellingen (ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg, revalidatie, psychiatrie, bijzondere jeugdzorg …) wordt 100 % 
korting toegestaan. 
Bij bezoeken van niet Sint-Niklase verzorgingsinstellingen (ouderenzorg, 
gehandicaptenzorg, revalidatie, psychiatrie, bijzondere jeugdzorg …) wordt 50 % 
korting toegestaan. 
Bij schoolbezoeken van niet Sint-Niklase scholen wordt 50 % korting toegestaan. 

b) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 7.A.b en c zijn enkel deze basistarieven 
van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes.  
Bij schoolbezoeken wordt 100 % korting toegestaan. 

§ 3. Inzake administratieve dienstverlening (beleidsveld 0130) 
A. Tarieven 

a) Huwelijken 
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• Op gewone werkdagen 50,00
 EUR forfaitair 

• Op zaterdag 125,00
 EUR forfaitair 

In deze tarieven is een huwelijksboekje inbegrepen. 
b) Afgifte van een lijst van personen (afgeleverd overeenkomstig artikel 7a van het 

KB van 16 juli 1992) 
• Personeelskost

 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

• Etiketten
 
0,03 EUR per etiket 

• Verzendingskosten
 
7,00 EUR forfaitair 

c) Afgifte van een kiezerslijst 
Per digitale lijst
 
28,00 EUR forfaitair 
Deze lijst wordt afgeleverd indien deze werd aangevraagd overeenkomstig de 
regels bepaald in artikel 20 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 
2011. 

d) Genealogische opzoeking 
Personeelskost
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

e) Afgifte van administratieve stukken 
• Elektronische identiteitskaart (e-ID): 

o Eerste e-ID of e-ID, uitgereikt ter vervanging van een vervallen, verloren 
of gestolen kaart
 
25,00 EUR per kaart 

o e-ID uitgereikt bij spoedprocedure na dringende aanvraag
 
120,00 EUR per kaart 

o e-ID uitgereikt bij spoedprocedure na zeer dringende aanvraag met 
centrale levering in Brussel
 
155,00 EUR per kaart 

• Elektronische verblijfskaart voor vreemdelingen (e-VK): 
o Eerste e-VK of e-VK, uitgereikt ter vervanging van een vervallen, verloren 

of gestolen kaart: 
▪ Gewone e-VK

 
25,00 EUR per kaart 

▪ Biometrische e-VK
 
25,00 EUR per kaart 

o e-VK uitgereikt bij spoedprocedure na dringende aanvraag
 
120,00 EUR per kaart 

• Voor een herdruk van de persoonlijke code
 
5,00 EUR per aanvraag 

• Afgifte van identiteitsbewijzen voor kinderen van minder dan 12 jaar: 
o Eerste kids-ID  en kids-ID, uitgereikt ter vervanging van een vervallen, 

verloren of gestolen kaart
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10,00 EUR per kids-ID 

o Kids-ID, uitgereikt bij spoedprocedure na dringende aanvraag
 
111,00 EUR per kids-ID 

o Kids-ID uitgereikt bij spoedprocedure na zeer dringende aanvraag met 
centrale levering in Brussel
 
150,00 EUR per kaart 

o Niet-elektronisch identiteitsbewijs met foto
 
2,00 EUR per bewijs 

• Internationale paspoorten (reispassen) 
o Reispas indien ouder dan 18 jaar                                   90,00

 EUR per reispas 
o Reispas indien tussen 12 en 18 jaar 60,00

 EUR per reispas 
o Reispas indien jonger dan 12 jaar 40,00

 EUR per reispas 
o Reispas indien ouder dan 18 jaar, uitgereikt bij spoedprocedure na 

dringende aanvraag
 
265,00 EUR per reispas 

o Reispas indien tussen 12 en 18 jaar, uitgereikt bij spoedprocedure na 
dringende aanvraag
 
235,00 EUR per reispas 

o Reispas indien jonger dan 12 jaar, uitgereikt bij spoedprocedure na 
dringende aanvraag
 
215,00 EUR per reispas 

o Reispas indien ouder dan 18 jaar, uitgereikt bij spoedprocedure na zeer 
dringende aanvraag  
met centrale levering in Brussel
 
345,00 EUR per reispas 

o Reispas indien tussen 12 en 18 jaar, uitgereikt bij spoedprocedure na zeer 
dringende aanvraag  
met centrale levering in Brussel
 
315,00 EUR per reispas 

o Reispas indien jonger dan 12 jaar, uitgereikt bij spoedprocedure na zeer 
dringende aanvraag  
met centrale levering in Brussel
 
275,00 EUR per reispas 

o Reisdocument vreemdeling ouder dan 18 jaar
 
70,00 EUR per reisdocument 

o Reisdocument vreemdeling tot 18 jaar
 
45,00 EUR per reisdocument 

o Reisdocument vreemdeling ouder dan 18 jaar, uitgereikt bij 
spoedprocedure na dringende aanvraag
 
245,00 EUR per reisdocument 

o Reisdocument vreemdeling tot 18 jaar, uitgereikt bij spoedprocedure na 
dringende aanvraag
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215,00 EUR per reisdocument 

• Rijbewijzen 
o Elektronisch rijbewijs: 

▪ Standaard
 
28,00 EUR per rijbewijs 

▪ Voorlopig
 
28,00 EUR per rijbewijs 

o Niet-elektronisch rijbewijs: 
▪ Internationaal

 
28,00 EUR per rijbewijs 

• Akten van voornaamswijziging 
o Bij toekenning van de voornaamswijziging

 
55,00 EUR per akte 

o Wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door vreemdelingen die 
de Belgische nationaliteit  
aanvragen en niet over een voornaam beschikken
 
 gratis 

o Wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door een transgender
 
 gratis 

o Bij weigering van de voornaamswijziging
 
 gratis 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

C. Vrijstellingen 
De retributie, zoals bedoeld in artikel 6 § 3.A.e, is niet verschuldigd voor: 
a) De administratieve stukken met betrekking tot activiteiten die als dusdanig reeds 

het voorwerp zijn van heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de 
gemeente. 

b) De administratieve stukken die krachtens een wet of een decreet of een 
overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve van de 
gemeente onderworpen zijn. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van 
reispassen belaste gemeente ambtshalve toekomen en waarvan in het besluit van 
de regent van 26 juli 1948 sprake is. 

c) De administratieve stukken ten behoeve van de gerechtelijke overheden, de 
openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de 
instellingen van openbaar nut. 

§ 4. Inzake wegen (beleidsveld 0200) 
A. Tarieven 

a) Parkeerverbodsborden 
• Gebruik per set van 2 borden

 
 gratis 

• Bij laattijdig terugbrengen van de set
 
5,50 EUR per week te laat 

• Bij verlies of beschadiging
 
110,00 EUR per bord 

b) Diverse werken, uitgevoerd door gemeentelijke diensten 
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• Leggen, vernieuwen en herstellen van voetpaden, rechten, zakken en leveren 
van kantsteen, en andere werken: 
o Gebruik van: 

▪ Een vrachtwagen zonder kraan
 
15,00 EUR per uur 

▪ Een vrachtwagen met kraan
 
25,00 EUR per uur 

▪ Een laadschop of graafbak
 
32,00 EUR per uur 

▪ Een motorwals
 
18,00 EUR per uur 

▪ Een sleepwagen
 
36,00 EUR per uur 

▪ Een rioolreinigingsmachine
 
60,00 EUR per uur 

▪ Een mobiele kraan
 
55,00 EUR per uur 

▪ Een compressor
 
50,00 EUR per uur 

▪ Een trilplaat
 
20,00 EUR per uur 

▪ Een bandenlader
 
35,00 EUR per uur 

o Te verwerken materialen
 
 kostprijs 

o Signalisatieverkeersborden, -palen en toebehoren
 
 kostprijs 

o Personeelskost
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

• Schilderen en herschilderen van onderbroken gele lijnen langs de rijbaan
 
22,00 EUR per lopende meter 

• Schilderen en herschilderen van parkeerverbod op de rijbaan
 
220,00 EUR per parkeerverbod 

• Bewegwijzering in de industrieparken
 
100,00 EUR per wegwijzer 

• Administratieve kost
 
11,00 EUR per dossier 

• Installatie laadkabelgoten
 
210,00 EUR per lm 
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• Schilderen en herschilderen van volle witte lijnen langs de rijbaan
      
      22,00  EUR per lm 

• Plaatsen plooibaken
      
             50,00  EUR per stuk 

c) Vergunning voor overwelvingen van straatgrachten
 
11,00 EUR per vergunning 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§ 5. Inzake mobiliteit (beleidsvelden 0220 en 0290) 
A. Tarieven 

a) Diensten aangeboden door De Bareel 
• Stallen van fietsen en bromfietsen klasse A of B 

o Dagtarief (24 uur)
 
1,00 EUR forfaitair 

o Weektarief
 
4,00 EUR forfaitair 

o Maandtarief
 
10,00 EUR forfaitair 

o Kwartaaltarief
 
25,00 EUR forfaitair 

o Jaartarief
 
90,00 EUR forfaitair 

• Boetes en andere 
o Boete bij laattijdig afhalen van het voertuig: 

▪ Minder dan of gelijk aan vijf dagen
 
 dagtarief 

▪ Meer dan vijf dagen
 
 maandtarief 

o Voertuigen die langer dan twee maand in de fietsenstalling zijn 
achtergelaten zonder vereffening van het geldend tarief kunnen worden 
overgebracht naar de stedelijke fietsenstockeerplaats in de 
Kringloopwinkel, Heistraat 115 te Sint-Niklaas. Drie maanden na 
overbrenging worden ze van rechtswege eigendom van de stad. 

b) Waarborg voor badges voor dynamische palen
 
10,00 EUR per badge 

c) Ontlening verkeerspark 
• Door scholen die deel uitmaken van het scholentraject

 
 gratis 

• Door scholen die geen deel uitmaken van het scholentraject
 
55,00 EUR forfaitair 

• Door andere dan scholen: 
o Tijdens het weekend

 
55,00 EUR forfaitair 
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o Tijdens de week
 
85,00 EUR forfaitair 

d) Vergunningen 
voor de exploitatie van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder, afgeleverd in toepassing van het decreet van 20 april 
2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, zoals van 
kracht vóór de inwerkingtreding van het decreet van 29 maart 2019 betreffende 
het individueel bezoldigd personenvervoer 
en/of 
voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer, 
afgeleverd in toepassing van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het 
individueel bezoldigd personenvervoer 
• Tot 1 januari 2030

 
250,00 EUR per jaar 
voor zero-emissievoertuigen 

• Tot 1 januari 2025 
 
250,00 EUR per jaar 
voor voertuigen met een ecoscore van minstens 74 voor voertuigen met vijf 
zitplaatsen, van minstens 71 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen en 
van minstens 61 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen 
aan de definitie van een minibus, vermeld in artikel 1, §2, 48, van het 
koninklijk besluit van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de 
technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen 

• Voor alle andere voertuigen
 
350,00 EUR per jaar 

Tevens gelden volgende bijkomende bepalingen: 
• Deze tarieven gelden per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. 
• Deze tarieven zijn verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het 

moment waarop de vergunning wordt afgegeven. De vergunninghouder is de 
eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de 
vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar. 
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de 
exploitatie met een of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een 
retributieteruggave. Dit geldt eveneens voor de schorsing of de intrekking van 
een vergunning of het buiten werking stellen van een of meer voertuigen 
voor welke reden dan ook. 

• Deze tarieven worden aangepast volgens de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel 
van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand 
december van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de retributie verschuldigd 
is, te delen door het indexcijfer van de maand december van het jaar 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit decreet. 

e) Bestuurderspas  
voor elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer 
aanbiedt, overeenkomstig artikel 17 van het decreet van 29 maart 2019 
betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer en overeenkomstig artikel 
20 van het besluit van 08-11-2019 van de Vlaamse Regering betreffende de 
exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer 
Per bestuurderspas
 
20,00 EUR forfaitair 
Dit tarief wordt op 1 januari van elk jaar aangepast volgens de schommelingen 
van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door 
middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand 
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december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het 
indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van dit besluit. 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§ 6. Inzake ophalen en verwerken van huisvuil en overig afvalbeheer (beleidsvelden 0300 en 
0309): 
A. Tarieven 

a) Tarieven voor inzameling aan huis en voor alternatieve inzamelingswijzen 
• Restafval  

o Huisvuilzakken voor luiers
 
23,00 EUR per rol van 20 zakken 

o Bovengrondse afvalcontainers: 
▪ Container van 750 liter

 
9,10 EUR per container 

▪ Container van 1.000 liter
 
12,10 EUR per container 

• Gft 
o Labels voor het ophalen van groente-, fruit- en tuinafval 

▪ Voor het ophalen van een container van 40 liter
 
0,75 EUR per container 

▪ Voor het ophalen van een container van 120 liter
 
2,40 EUR per container 

▪ Voor het ophalen van een container van 240 liter
 
4,80 EUR per container 

Te verkrijgen per 10 labels. 
o Aankoop van een bijkomende container: 

▪ Voor een container van 40 liter
 
35,00 EUR per container 

▪ Voor een container van 120 liter
 
45,00 EUR per container 

▪ Voor een container van 240 liter
 
50,00 EUR per container 

• Pmd 
o Huisvuilzakken voor het ophalen van pmd

 
0,25 EUR per huisvuilzak 

o Huisvuilzakken voor het ophalen van pmd in hoogbouw (240 liter)
 
206,25 EUR per doos 

o Ondergrondse containers: 
▪ Voor gebruik ondergrondse containers

 
0,125 EUR per aanbieding van 30 liter 

• Papier en karton 
o Maandelijks ophalen aan huis

 
 gratis 
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o Bovengrondse afvalcontainers
 
 gratis 

o Ondergrondse afvalcontainers: 
▪ Voor gebruik ondergrondse containers

 
 gratis 

• Textiel 
Stickers voor driemaandelijks ophalen aan huis
 
 gratis 
Bovengrondse textielcontainer
 
 gratis 

• Snoeihout 
Driemaandelijks ophalen aan huis
 
 gratis 

• Glas 
o In glasbollen 

 gratis 
o Ondergrondse containers: 

▪ Voor gebruik ondergrondse containers
 
 gratis 

• Ophalen grofvuil 
o Voor een hoeveelheid grofvuil van 0,00 tot 1,49 m³

 
60,00 EUR forfaitair 

o Voor een hoeveelheid grofvuil van 1,50 tot 1,99 m³
 
85,00 EUR forfaitair 

o Voor een hoeveelheid grofvuil van 2,00 tot 2,49 m³
 
110,00 EUR forfaitair 

o Voor een hoeveelheid grofvuil van 2,50 tot 2,99 m³
 
130,00 EUR forfaitair 

o Voor een hoeveelheid grofvuil van 3,00 tot 3,49 m³
 
155,00 EUR forfaitair 

o Voor een hoeveelheid grofvuil van 3,50 tot 3,99 m³
 
180,00 EUR forfaitair 

o Voor een hoeveelheid grofvuil van 4,00 m³
 
200,00 EUR forfaitair 

• Ophalen asbesthoudende golfplaten 
o Asbestplaatzak

 
30,00 EUR per zak 

o Asbestkuubzak
 
30,00 EUR per zak 

o Beschermingsset 
▪ Voor de eerste set

 
 gratis 



 

  17 

▪ Voor een bijkomende set
 
10,00 EUR per set 

o Composteerartikelen 
*     Compostvat   
   
  30,00 
EUR  
*     Beluchtingsstok   
   
  5,00   
EUR 
*     Compostbak   
   
  90,00 
EUR 
*     Aanbouwmodule   
   
  75,00 
EUR 

  
 b) Tarieven voor aanbieden in het recyclagepark door particulieren 

• Groenafval
 
0,04 EUR per kg 

• Bouw- en sloopafval
  
0,14 EUR per kg 

• Steenpuin
 
0,02 EUR per kg 

• Houtafval
 
0,05 EUR per kg 

• Grofvuil
  
0,28 EUR per kg 

• Asbesthoudend afval: 
o Per gezin tot 200 kg per jaar

 
 gratis 

o Indien hoger dan 200 kg
 
0,14 EUR per kg 

• Volgende fracties kunnen gratis aangeboden worden: 
AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), autobanden (maxi-
maal 4 stuks), glas (hol glas en vlak glas), harde plastic, herbruikbare 
goederen, kga (klein gevaarlijk afval), kledij, matrassen, oude metalen, papier 
en karton, piepschuim, plastic flessendoppen, plastic folie, p+md (verplicht 
aan te bieden in reglementaire blauwe zak) 

c) Tarieven voor aanbieden in het recyclagepark door niet-inwoners jaarlijks en 
forfaitair
 
dekkingsbijdrage per inwoner van het lopende jaar 
De dekkingsbijdrage wordt vastgelegd in het ondernemingsplan dat door de 
Buitengewone Algemene Vergadering van MIWA wordt goedgekeurd. 

      d)     Tarieven voor aanbieden in het kmo-recyclagepark (op onderstaande tarieven is 
BTW van toepassing) 
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• AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
 
 gratis 

• Asbest
 
0,14 EUR per kg 

• Autobanden (personenwagen, maximum 4 stuks)
 
 gratis 

• Bouwafval (steenpuin)
 
0,05 EUR per kg 

• Bouw- en sloopafval (asfalt, gyproc, …)
 
0,15 EUR per kg 

• EPS (isomo zuiver wit) 1.500 liter (aankoop per 5 zakken)
 
6,00 EUR per zak 

• Frituurolie
 
 gratis 

• Glas (flessen en bokalen)
 
 gratis 

• Glas (vlak)
 
0,07 EUR per kg 

• Glas (vlak en vervuild, inclusief kaders)
 
0,28 EUR per kg 

• Grof huisvuil
 
0,28 EUR per kg 

• Harde plastics
 
0,15 EUR per kg 

• Herbruikbare goederen
 
 gratis 

• Houtafval (hout B)
 
0,10 EUR per kg 

• Kga
 
0,80 EUR per kg 

• Motorolie
 
0,10 EUR per liter 

• Papier en karton
 
 
gratis  

• Plastiek (landbouwfolie)
 
0,10 EUR per kg 

• Plastiek (zuivere folie)
 
0,10 EUR per kg 
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• Schroot (ferro)
 
 gratis 

• Textiel
 
 gratis 

• TL-lampen
 
 gratis 

• Tuinafval gemengd
 
0,09 EUR per kg 

e) Tarieven voor diverse diensten 
• Gebruik van: 

o Een modderveger
 
51,00 EUR per uur 

o Een veegmachine
 
17,00 EUR per uur 

o Indien voornoemd gebruik gepaard gaat met inzet van personeel
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 
Er wordt minimaal één uur personeelskost aangerekend. 

o De weegbrug
 
3,00 EUR per weging 

• Aanlevering en verwerking van groenafval conform het kwaliteitshandboek: 
o Bermmaaisel

 
40,00 EUR per ton 

o Snoeihout 
▪ Aangeleverd door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

waarvan de stad deelgenoot is
 
30,00 EUR per ton 

o Gemengde fractie (snoeihout/bermmaaisel)
 
38,00 EUR per ton 

• Aanlevering en verwerking van groenafval niet conform het 
kwaliteitshandboek (grond met boomwortels)
 
40,00 EUR per ton 

• Verkoop van compost: 
Tot 2 ton
  
15,00 EUR per ton 
Van 2 tot 10 ton
 
11,00 EUR per ton 
Van 10 tot 100 ton
 
7,00 EUR per ton 
Meer dan 100 ton
 
2,50 EUR per ton  

 
 f) Ambtshalve opruiming van een sluikstort 

De tussenkomst van de gemeentelijke instellingen is noodzakelijk gemaakt door 
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iedere persoon die afvalstoffen achterlaat, bewaart of stort op openbare en private 
wegen, plaatsen en terreinen op het grondgebied van de stad, of er opdracht toe 
geeft, op een wijze die niet overeenstemt met het decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,  het 
algemeen politiereglement van de stad en andere wettelijke bepalingen. 
• Zwerfvuil

 
50,00 EUR forfaitair 

• Kleine sluikstort
 275,00 EUR forfaitair 

• Grote sluikstort
 760,00 EUR forfaitair 

• Indien de kosten hoger oplopen dan voor groot afval: 
o Bij opruimen door de stadsdiensten 

▪ Voor het transport (voertuig < 3,50 ton)
 
85,00 EUR forfaitair 

▪ Voor het transport (voertuig > 3,50 ton)
 
165,00 EUR forfaitair 

▪ Voor de verwerking van de afvalstoffen
 
0,25 EUR per kg 

▪ Voor het inzetten van personeel
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

o Bij opruimen door derden
 
 kostprijs 

 g)     Ambsthalve opruiming van een recipiënt
 30,00 EUR/stuk 

 
B.    Indexering tarieven 
De tarieven vermeld onder artikel 6 §6 A. a) voor wat de huisvuilzakken voor luiers betreft, 
artikel 6 §6 A. b) en artikel 6 §6 A. d) worden jaarlijks ingaande per 1 januari geïndexeerd 
en dit voor een eerste maal op 1 januari 2024, waarbij het geïndexeerde bedrag afgerond 
wordt op twee decimalen volgens de rekenkundige afronding (kleiner dan 5 afronding naar 
beneden, groter of gelijk aan 5, afronding naar boven) via onderstaande formule. 
 
Voor de berekening wordt het oorspronkelijk tarief vastgesteld op 01/01/2023 
vermenigvuldigd met de eindindex en gedeeld door de beginindex (consumptieprijsindex 
basisjaar 2023 op 1 januari 2023). 
 
K = P* c / C 
P = Tarief op 1 januari 2023 
C = consumptieprijsindex basisjaar 2013 op 1 januari 2023 
C = consumptieprijsindex basisjaar 2013 op 1 augustus van jaar x-1 
 
x = aanslagjaar 
k = het nieuwe tarief volgende de bovengenoemde afrondingsregels 
 
De herziene bedragen kunnen echter nooit de maximumtarieven zoals vastgesteld door 
OVAM overschrijden.  Bij overschrijding wordt automatisch het wettelijk vastgestelde 
maximumtarief gehanteerd. 

 
C. Tarieftypes 

Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 
§ 7. Inzake de lokale politie (beleidsveld 0400) 

A. Tarieven 
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a) Laten takelen van autovoertuigen tot maximum 3.500 kg 
• Takeling en overbrenging naar de stalplaats, of het autovoertuig ter plaatse 

van het takelvoertuig laten afhalen: 
o Tijdens de week overdag (8 – 18 uur)

 
95,00 EUR forfaitair 

o Tijdens de week buiten de normale werkuren (6 – 8 uur en 18 – 20 uur) 
en/of op zaterdag
 
105,00 EUR forfaitair 

o Tijdens de nacht (20 – 6 uur) en/of op zon- en feestdagen
 
125,01 EUR forfaitair 

• Onderweg zijn naar de plaats van takeling of ter plaatse komen zonder dat 
getakeld moet worden
 
54,99 EUR forfaitair 

• Voor de stalling van het voertuig ingaande vanaf de 15de dag van deze 
stalling
 1,65 EUR per dag 

b) Laten takelen van autovoertuigen van meer dan 3.500 kg 
• Takeling en overbrenging naar de stalplaats, of het autovoertuig ter plaatse 

van het takelvoertuig laten afhalen: 
o Tijdens de week overdag (8 – 18 uur)

 
302,50 EUR forfaitair 

o Tijdens de week buiten de normale werkuren (6 – 8 uur en 18 – 20 uur) 
en/of op zaterdag
 
363,00 EUR forfaitair 

o Tijdens de nacht (20 – 6 uur) en/of op zon- en feestdagen
 
423,50 EUR forfaitair 

• Onderweg zijn naar de plaats van takeling of ter plaatse komen zonder dat 
getakeld moet worden
 
302,50 EUR forfaitair 

• Voor de stalling van het voertuig ingaande vanaf de 15de dag van deze 
stalling
 15,13 EUR per dag 

c) Vervoer van personen
 
110,00 EUR per rit en per vervoerde persoon 
Dit is elk vervoer van dronken personen of personen die zich in een soortgelijke 
toestand bevinden ten gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatie 
verwekkende middelen.  Tevens vervoer van personen die bestuurlijk worden 
aangehouden (conform art 52 APR). 
Dit vervoer is het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het 
politievoertuig tot op het ogenblik dat betrokkene op zijn eindbestemming is 
gebracht. Dit is de meest aangewezen eindbestemming naargelang het geval 
(politiecommissariaat, thuis, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of 
feitelijk toezicht uitoefent, verpleeginstelling …). 
De retributie is verschuldigd van zodra de vervoerde persoon zijn 
eindbestemming heeft bereikt. 

d) Nodeloze alarmmeldingen
 
260,00 EUR per nodeloze alarmmelding 
Een alarm mag slechts aan de politie gemeld worden indien het alarmsignaal het 
gevolg is van een ongeoorloofde binnendringing of een poging daartoe. Indien 
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een inbraakalarm afgaat, moet men eerst vaststellen of er een (poging tot) 
ongeoorloofde indringing is, en indien ja, kan men dit alarm aan de politie 
melden. Slechts in deze gevallen spreekt men niet van een nodeloze 
alarmmelding. 
De retributie is altijd verschuldigd vanaf de derde nodeloze alarmmelding in 
hetzelfde jaar. 
De retributie is bij de eerste en/of de tweede nodeloze alarmmelding in hetzelfde 
jaar ook verschuldigd, wanneer binnen dertig minuten na de alarmoproep geen 
verantwoordelijke ter plaatse is. 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§ 8. Inzake land-, tuin- en bosbouw (beleidsveld 0530) 
A. Tarieven 

Afgifte van een slachtbewijs
 
11,00 EUR per bewijs 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§ 9. Inzake vergunnen (beleidsveld 0600) 
A. Tarieven 

a) Omgevingsvergunningen 
• Aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening)
 
28,00 EUR per aanvraag 

• Melding van het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
 
28,00 EUR per dossier 

• Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van 
stedenbouwkundige handelingen,  
vegetatiewijzigingen en/of kleinhandelsactiviteiten: 
o Vereenvoudigde procedure

 
28,00 EUR per aanvraag 

o Gewone procedure
 
110,00 EUR per aanvraag 

o Indien meerdere wooneenheden of bedrijfsunits
 
61,00 EUR per wooneenheid/bedrijfsunit 

• Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden: 
o Voor het dossier

 
110,00 EUR per aanvraag 

o Bijkomend per lot
 
61,00 EUR forfaitair 

• Aanvraag tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden
 
61,00 EUR per aanvraag 

• Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (art. 
104 van het  
omgevingsvergunningdecreet)
 
28,00 EUR per dossier 

• Regularisatieaanvraag met stedenbouwkundig aspect (bijkomend bij de 
dossierkosten)
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200,00 EUR per aanvraag 

• Minnelijke schikking
 
200,00 EUR per aanvraag 

• Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit
 
61,00 EUR per dossier 

• Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting 
of activiteit
 
28,00 EUR per dossier 

• Aanvraag van een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting klasse 1, 
al dan niet in combinatie  
met een stedenbouwkundige handeling, vegetatiewijziging en/of 
kleinhandelsactiviteit: 
o Vereenvoudigde procedure (mededeling kleine verandering)

 
28,00 EUR per aanvraag 

o Gewone procedure
 
275,00 EUR per aanvraag 

• Aanvraag van een omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichting klasse 2, 
al dan niet in combinatie  
met een stedenbouwkundige handeling, vegetatiewijziging en/of 
kleinhandelsactiviteit: 
o Vereenvoudigde procedure (mededeling kleine verandering)

 
110,00 EUR per aanvraag 

o Gewone procedure
 
275,00 EUR per aanvraag 

• Verzoek tot bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden op verzoek van 
de exploitant
 
61,00 EUR per dossier 

• Aanvraag tot omzetting van een milieuvergunning, verleend voor 20 jaar, 
naar een permanente  
omgevingsvergunning (art. 390 van het omgevingsvergunningdecreet)
 
28,00 EUR per aanvraag 

• Bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van 20 jaar 
van een omgevingsvergunning  
van onbepaalde duur (art 83 § 1, lid 3 van het omgevingsvergunningdecreet)
 
61,00 EUR per dossier 

• Aanvraag tot het houden van een projectvergadering (art. 8 van het 
omgevingsvergunningdecreet)
 
110,00 EUR per aanvraag 

• Aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening)
 
110,00 EUR per aanvraag 

• Digitaliseren van een analoge omgevingsvergunningaanvraag
 
165,00 EUR per aanvraag 
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•  Waarborg bij omgevingsvergunning voor een bronbemaling
 
275,00 EUR forfaitair 

• De belasting wordt verhoogd met de door de stad werkelijk gemaakte kosten, 
uitgezonderd de personeelskosten, voor de afhandeling van het dossier 
(kosten van de aangetekende zendingen, kosten van de publicatie, …). 
Deze kosten worden niet aangerekend in geval van een administratieve lus. 

b) Verstrekken van vastgoedinformatie 
• Elektronisch

 
88,00 EUR per dossier 

• Niet-elektronisch
 
132,00 EUR per dossier 

c) Verstrekken van milieukundige inlichtingen
 
55,00 EUR per perceel 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§ 10. Inzake overig woningbeleid (beleidsveld 0629) 
A. Tarieven 

Conformiteitsattesten (voor de aanvraag van een conformiteitsattest vanaf de tweede 
hercontrole na het opstarten van de administratieve procedure woningkwaliteit: 
• Voor een zelfstandige woning of een kamerwoning

 
90,00 EUR forfaitair 

• Verhoogd vanaf de 6de kamer met
 
15,0 EUR per kamer 

• Met een maximum voor het gebouw van
 
1.775,00 EUR forfaitair 

• Verzendingskosten dossier
 
7,00 EUR per dossier 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes.  De 
bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de formule: basistarief x 
gezondheidsindex november jaar voorafgaand aan wijziging 
         
       Gezondheidsindex 
november 2019 

C. Vrijstellingen 
De retributie, zoals bedoeld in artikel 6 § 10.A, is niet verschuldigd: 

• Aanvraag van een conformiteitsattest door het SVK 
• In het kader van een verhuring aan het SVK 
• aanvragen waarbij de administratieve procedure woningkwaliteit werd 

opgestart en waarbij de eigenaar herstelt voor er een besluit ongeschikt- 
en/of onbewoonbaarverklaring wordt genomen. 

§ 11. Inzake parken en plantsoenen (beleidsveld 0680) 
A. Tarieven 

a) Bestrijden van eikenprocessierupsen op privaat domein 
• Preventieve bladbespuiting

 
35,00 EUR per locatie 

• Curatieve verwijdering van nesten
 
35,00 EUR per locatie 
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• Bestrijding op het domein van onderwijsinstellingen, erkende 
jeugdverenigingen en medische en  
welzijnsvoorzieningen
 
 gratis 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§ 12. Inzake musea (beleidsveld 0700) 
A. Tarieven 

a) Toegangsgelden 
• Mercatormuseum

  
6,00 EUR per ticket 

• Huis Janssens
 
6,00 EUR per ticket 

• Stem Zwijgershoek
 
6,00 EUR per ticket 

• Combitarief Mercatormuseum (op toekomstige SteM) en Huis Janssens (1 jaar 
geldig)
 
8,50 EUR per ticket 

Kortingen op de toegangsgelden 
• 25 % korting: 

o Voor groepen van meer dan 15 personen   
               4,50 EUR 

• 30 % korting: 
o Voor schoolbezoeken van niet Sint-Niklase scholen  

               4,00 EUR 
• 50 % korting: 

o Voor houders van een kansenpas    
              3,00 EUR 

o Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar    
              3,00 EUR 

• Gratis: 
o Voor schoolbezoeken van Sint-Niklase scholen 
o Voor houders van een lerarenkaart 
o Voor kinderen tot en met 12 jaar 
o Voor leden van Kunst in de Stad vzw, Breimuseum Sint-Niklaas vzw en de 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas vzw, op 
voorlegging van hun lidkaart van de vzw 

o Voor bezoekers die op zondag de musea bezoeken tussen 11 en 13 uur 
o Groepsbezoeken bewoners van verzorgingsinstelling uit Sint-Niklaas 
o houders MuseumPASS 
o begeleiders van mensen met een beperking (zowel bij individueel, groeps- 

als scholenbezoek) 
o houders European Disability Card 

b) Museumkaarten (één jaar geldig) 
 
 gratis 
Voor nieuwe inwoners van de stad, leden Museumcommissie, en 
gemeenteraadsleden. 

c) Breimuseum 
• Gebruik van handbreimachines en mechanische rond- en vlakmachines voor 

het ontwikkelen en uitvoeren van breistoffen: 
o Voor het gebruik machine en technische bijstand

 
3,50 EUR per uur 
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o Personeelskost voor het ontwikkelen, begeleiden en breien door een 
museummedewerker
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

• Gebruik van elektronische breimachines (met programmeren van de machine): 
o Voor het gebruik machine en technische bijstand

 
3,50 EUR per uur 

o Personeelskost voor het ontwikkelen, begeleiden en breien door een 
museummedewerker
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

• Gebruik door studenten: 
o Voor het eerste uur

 
 gratis 

o Vanaf het tweede uur
 
3,50 EUR per uur 

o Personeelskost voor de ontwikkelingskosten op één type machine
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

• Maatwerk voor scholen: 
o Grondstoffen

 
 kostprijs 

o Personeelskost
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

d) Andere 
• Stemmen van de vleugelpiano in de Salons

 
 kostprijs 

e) Lokalen 
o Piet Elshoutzaal Zwijgershoek

 
 tarieven van groep 2 

o Tentoonstellingszaal Zwijgershoek
 
 tarieven van groep 5 

• Voor langdurende verhuringen: 
o Piet Elshoutzaal Zwijgershoek

 
 tarieven van groep 2 

o Tentoonstellingszaal Zwijgershoek
 
 tarieven van groep 5 

B. Tarieftypes 
a) Enkel de basistarieven zoals bepaald in § 12.A.a tot en met § 12.A.d, zijn van 

toepassing, niet de afgeleide tarieftypes, met uitzondering van het gebruik en de 
technische bijstand van elektronische breimachines, waar ook het commercieel 
tarief van toepassing is. 

b) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 12.A.e, kunnen alle tarieftypes van 
toepassing zijn, met uitzondering van factor 7 (voor een jaar a rato van één dag 
per week) bij langdurende verhuringen. 

§ 13. Inzake cultuur en vrije tijd (beleidsvelden 0701 en 0709) 
A. Tarieven 

a) Lokalen voor kortdurende verhuringen 
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• Buurthuizen -vergader- e.a. lokalen: Baenslandwijk, Peter Benoitpark, 
Clementwijk, Reynaertpark, Rode Kruisstraat,  
Sint-Job (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• De Kouter Belsele – cultuurlokaal (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• Gemeentehuizen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai – raadzalen (CUL) 
 
 tarieven van groep 1 

• Huis van het Kind – instuifruimte (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• Paterskerk - zaal 3, ’t Dokzaal (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• Paterskerk – keuken (CUL)
  
 tarieven van groep 1 

• Troelant - vergaderlokaal (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• ’t Verschil - vergaderlokaal (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• Academies Beeld en Podium – klaslokalen (ACA)
 
 tarieven van groep 1 

• Vrije Ateliers  - klaslokalen (VA)
 
 tarieven van groep 1 

• Gemeentehuis Sinaai - Dorpshuis (CUL)
 
 tarieven van groep 2 

• Stadhuis Sint-Niklaas – Vredeszaal (EVE)
 
 tarieven van groep 2 

• Stedelijke basisscholen Gavertje Vier en de Droomballon - refters (CUL)
 
 tarieven van groep 2 

• Bib - Reynaertzaal (BIB)
 
 tarieven van groep 2 

• Academie Beeld – auditorium Greta Weyn (ACA)
 
 tarieven van groep 2 

• Vrije Ateliers  - Cafetaria (VA)
 
 tarieven van groep 2 

• Piet Elshout-zaal (SteM)
 
 tarieven van groep 2 

• Paterskerk - zaal 2, ‘t Koor (CUL)
 
 tarieven van groep 3 

• ’t Verschil  - polyvalente zaal (CUL)
 
 tarieven van groep 3 
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• Bib - Conferentiezaal (BIB)
 
 tarieven van groep 3 

• Academie Podium – Auditorium (ACA)
 
 tarieven van groep 3 

• Academie Podium – Balletzaal (ACA)
 
 tarieven van groep 3 

• De Klavers - polyvalente zaal (CUL)
 
 tarieven van groep 4 

• Stadhuis Sint-Niklaas – Trouwzaal (EVE)
 
 tarieven van groep 4 

• Troelant - polyvalente zaal (CUL)
 
 tarieven van groep 4 

• Academie Podium – A.v. Wilderodezaal (ACA)
 
 tarieven van groep 4 

• Academie Podium – Orkestklas (ACA)
 
 tarieven van groep 4 

• Academie Beeld – Annex (ACA)
 
 tarieven van groep 4 

• Academie Beeld – Vierkante zaal (ACA)
 
 tarieven van groep 4 

• Paterskerk - zaal 1, ’t Schip (CUL)
 
 tarieven van groep 5 

• Tentoonstellingszaal Zwijgershoek (SteM)
 
 tarieven van groep 5 

• Academie Beeld – Vierkante zaal + Annex (ACA)
 
 tarieven van groep 5 

• Stadhuis Sint-Niklaas – Receptiezaal (EVE)
 
 tarieven van groep 5 

• Paterskerk – geheel (CUL) – geen voordeeltarief toegestaan
 
 
tarieven van groep 6
 
  

b) Lokalen voor langdurende verhuringen 
• Buurthuizen -vergader- e.a. lokalen: Baenslandwijk, Peter Benoitpark, 

Clementwijk, Reynaertpark, Rode Kruisstraat,  
Sint-Job (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• De Kouter Belsele – cultuurlokaal (CUL)
 
 tarieven van groep 1 
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• Gemeentehuizen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai – raadzalen (CUL) 
 
 tarieven van groep 1 

• Huis van het Kind – instuifruimte (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• Paterskerk - zaal 3, ’t Dokzaal (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• Paterskerk – keuken (CUL)
  
 tarieven van groep 1 

• Troelant - vergaderlokaal (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• ’t Verschil - vergaderlokaal (CUL)
 
 tarieven van groep 1 

• Academies Beeld en Podium – klaslokalen (ACA)
 
 tarieven van groep 1 

• Vrije Ateliers  - klaslokalen (VA)
 
 tarieven van groep 1 

• Gemeentehuis Sinaai - Dorpshuis (CUL)
 
 tarieven van groep 2 

• Stadhuis Sint-Niklaas – Vredeszaal (EVE)
 
 tarieven van groep 2 

• Piet Elshout-zaal (SteM)
 
 tarieven van groep 2 

• Paterskerk - zaal 2, ‘t Koor (CUL)
 
 tarieven van groep 3 

• ’t Verschil  - polyvalente zaal (CUL)
 
 tarieven van groep 3 

• Academie Podium – Balletzaal (ACA)
 
 tarieven van groep 3 

• De Klavers - polyvalente zaal(CUL)
 
 tarieven van groep 4 

• Stadhuis Sint-Niklaas – Trouwzaal (EVE)
 
 tarieven van groep 4 

• Troelant - polyvalente zaal (CUL)
 
 tarieven van groep 4 

• Academie Podium – A.v. Wilderodezaal (ACA)
 
 tarieven van groep 4 

• Academie Podium – Orkestklas (ACA)
 
 tarieven van groep 4 
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• Academie Beeld – Annex (ACA)
 
 tarieven van groep 4 

• Academie Beeld – Vierkante zaal (ACA)
 
 tarieven van groep 4 
 

• Paterskerk - zaal 1, ’t Schip (CUL)
 
 tarieven van groep 5 

• Tentoonstellingszaal Zwijgershoek (SteM)
 
 tarieven van groep 5 

• Academie Beeld – Vierkante zaal + Annex (ACA)
 
 tarieven van groep 5 

• Paterskerk – geheel (CUL) – geen voordeeltarief toegestaan
 
 tarieven van groep 6 

c) Andere locaties 
• VP-plein (buitenlocatie) 

o Op de dag(en) van de activiteit
 
460,00 EUR per dag 

o Op de dag(en) van opbouw en afbraak: 
▪ Gedurende 3 dagen van opbouw en afbraak

 
 gratis 

▪ Vanaf 4 tot 6 dagen van opbouw en afbraak
 
 15 % van het toepasselijk tarief 

▪ Vanaf 7 dagen van opbouw en afbraak
 
 25 % van het toepasselijk tarief 

o Waarborg
 
400,00 EUR forfaitair 

       d)  Schoonmaaktarieven Paterskerk (afh. van zaal en tarieftype zoals in art. 4 §2) 
o ’t Schip  basistarief, voordeeltarief, niet-commercieel tarief  

 
75,00 EUR 

o ’t Schip commercieel
 
150,00 EUR 

o ’t Koor basistarief, voordeeltarief, niet-commercieel tarief  
 
50,00 EUR 

o ’t Koor commercieel
 
100,00 EUR 

o ’t Doksaal basistarief, voordeeltarief, niet-commercieel tarief  
 
25,00 EUR 

o ’t Doksaal commercieel tarief
 
50,00 EUR 

o Keuken basistarief, voordeeltarief, niet-commercieel tarief  
 
25,00 EUR 
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o Keuken commercieel tarief
 
50,00 EUR 

o Geheel basistarief, voordeeltarief, niet-commercieel tarief  
 
175,00 EUR 

o Geheel commercieel
 
350,00 EUR    

B. Tarieftypes 
a) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 13.A.a tot met b, kunnen alle tarieftypes 

van toepassing zijn. 
b) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 13.A.c zijn enkel basistarief en 

voordeeltarief van toepassing. Aan wie behoort tot de tarieftypes niet 
commercieel en commercieel tarief, zal het basistarief aangerekend worden. 

§ 14. Inzake het cultuurcentrum (beleidsveld 0702) 
A. Tarieftypes 

• Type 1: Gebruik door andere verenigingen, erkend door de cultuurraad, en 
gebruik door scholen van Sint-Niklaas 

• Type 2: Gebruik door verenigingen voor podiumkunsten of muziek, erkend 
door de cultuurraad, voor eigen optredens / Jeugd- en sociale verhuring met 
standplaats en/of doel(groep) binnen Sint-Niklaas: 

• Type 3: Niet commerciële verhuringen - Jeugd- en sociale verhuring met 
standplaats en/of doel(groep) binnen Sint-Niklaas / Jeugd- en sociale 
verhuring met standplaats en doel buiten Sint-Niklaas: 

• Type4: Commerciële verhuringen: 
B. Tarieven 

a) Voorstellingen 
o Stadsschouwburg 

- Type 1 :       
   365,00  EUR per voorstelling 

- Type 2 :       
   245,00  EUR per voorstelling 

- Type 3:      
   545,00  EUR per voorstelling 

- Type 4:       
   2.180,00 EUR per voorstelling 

o Museumtheater  
- Type 1 :       

   145,00 EUR per voorstelling 
- Type 2 :       

   100,00 EUR per voorstelling 
- Type 3:      

   220,00 EUR per voorstelling 
- Type 4:       

   875,00 EUR per voorstelling 
o Klavers – polyvalente zaal voor podiumkunsten MET techniek 

- Type 1 :       
   132,00 EUR per voorstelling 

- Type 2 :       
   66,00 EUR per voorstelling 

- Type 3:      
   n.v.t. 

- Type 4:       
   n.v.t. 

b) Repetities 
o Stadsschouwburg 

- Type 1 :       
   gratis 
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- Type 2 :       
   gratis 

- Type 3:      
   275,00   EUR per repetitie 

- Type 4:       
   1090,00 EUR per repetitie 

o Museumtheater  
- Type 1 :       

   gratis 
- Type 2 :       

   gratis  
- Type 3:      

   110,00 EUR per repetitie 
- Type 4:       

   440,00 EUR per repetitie 
o Klavers – polyvalente zaal voor podiumkunsten MET techniek 

- Eerste twee repetities    
   gratis 

- Vanaf de derde repetitie    
- Type 1 :       

   66,00 EUR per repetitie 
- Type 2 :       

   33,00 EUR per voorstelling 
- Type 3:      

   n.v.t. 
- Type 4:       

   n.v.t. 
 

c) Gebruik van filmprojecties 
o Stadsschouwburg 

- Type 1 :       
   190, 00 EUR per aansluitende periode 

- Type 2 :       
   190, 00 EUR per aansluitende periode 

- Type 3:       
   280, 00 EUR per aansluitende periode 

- Type 4:       
   550, 00 EUR per aansluitende periode 

o Museumtheater  
- Type 1 :       

   75, 00   EUR per aansluitende periode 
- Type 2 :       

   75, 00   EUR per aansluitende periode 
- Type 3:       

   115, 00 EUR per aansluitende periode 
- Type 4:       

   115, 00 EUR per aansluitende periode 
d) Gebruik van de vleugelpiano 

o Stadsschouwburg 
- Type 1 :       

   165, 00 EUR per stembeurt 
- Type 2 :       

   165, 00 EUR per stembeurt 
- Type 3:       

   220, 00 EUR per stembeurt 
- Type 4:       

   440, 00 EUR per stembeurt 
e) Gebruik van de balletvloer 

o Stadsschouwburg en Klavers (polyvalente zaal) 
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- Type 1 :       
   55, 00 EUR per aansluitende periode 

- Type 2 :       
   55, 00 EUR per aansluitende periode 

- Type 3:       
   85, 00 EUR per aansluitende periode 

- Type 4:       
   85, 00 EUR per aansluitende periode 

f) Ticketreservatie  
o Stadsschouwburg en Museumtheater 

- Type 1 :       
   0,30 EUR per ticket 

- Type 2 :       
   0,30 EUR per ticket 

- Type 3:      
   1,50 EUR per ticket 

- Type 4:       
   1,50 EUR per ticket 

o Museumtheater  
- Type 1 :       

   145,00 EUR per ticket 
- Type 2 :       

   100,00 EUR per ticket 
- Type 3:      

   220,00 EUR per ticket 
- Type 4:       

   875,00 EUR per ticket 
g) Andere voor schouwburg en museumtheater 

• Uitprinten van tickets volgens het zaalplan 0,35 EUR per ticket 
• Technische ondersteuning  

(volgens afspraak - per dag): 
o Stadsschouwburg en Museumtheater 

- Type 1 :       
   85,00   EUR per dag 

- Type 2 :       
   55,00   EUR per dag 

- Type 3:      
   125,00 EUR per dag 

- Type 4:       
   500,00 EUR per dag 

(afwijking - per dagdeel*): 
o Stadsschouwburg en Museumtheater 

- Type 1 :       
   85,00   EUR per dagdeel 

- Type 2 :       
   55,00   EUR per dagdeel 

- Type 3:      
   125,00 EUR per dagdeel 

- Type 4:       
   500,00 EUR per dagdeel 

 
Er zijn drie dagdelen: ’s morgens van 8u tot 13u, ’s middags van 13u tot 18u 
en ’s avonds van 18u tot 23u.  

§ 15. Inzake bibliotheek (beleidsveld 0703) 
A. Tarieven 

a) Lidmaatschap
 
 gratis 

b) Leengelden en boetegelden 
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• Leengelden: 
o Voor films, games gratis 

• Boetegelden: 
o Voor alle materialen met uitzondering van Sprintermaterialen

 
0,30 EUR per stuk per uitleendag (max. 10 EUR/materiaal) 

o Voor Sprintermaterialen
 
0,50 EUR per stuk per uitleendag (max. 10 EUR/materiaal) 

o Kosten opmaak factuur
 
6,50 EUR 

De boete gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn. 
c) Beschadiging of verlies 

Bij beschadiging of verlies dient de lener het materiaal te vergoeden. 
Per overgenomen materiaal wordt een administratieve 
kost aangerekend ten bedrage van
 
2,50 EUR per materiaal 
Bij schade worden volgende verwerkingskosten aangerekend: 
• Bij lichte beschadiging

 
1,00 EUR per hersteld blad 

• Vervangen niet noodzakelijke bijlage of onderdeel
 
1,50 tot 2,50 EUR per doos 

d) IBL-vergoeding (openbare en wetenschappelijke bibliotheken) 
Per aangevraagd stuk 
per stuk uit een openbare bib
 
 
3,00 EUR forfaitair  
per stuk uit een wetenschappelijke bib 
 
 8,00 EUR forfaitair 
voor leesgroepen IBL-vergoeding
 
 
gratis  
niet-afhalen IBL
 
 3,00 EUR / stuk 
reservering (niet-aanwezige) materialen
 
 
2,00 EUR/ reservering  
Deze vergoeding wordt verhoogd met de kosten die door de uitlenende 
bibliotheek worden aangerekend. Daarbij gelden de normale leen- en 
boetegelden. 

e) Diverse andere 
• Reservering van aanwezige materialen

 
1,00 EUR per reservering 

• Reservering van niet-aanwezige materialen
 
2,00 EUR per reservering 

• Boekenkoffer
 
12,00 EUR per boekenkoffer 
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Boete per ontbrekend werk uit de boekenkoffer
 
2,00 EUR per stuk 

• Gebruik internetpc’s na opname tijdskrediet en niet-leden
 
0,30 EUR per kwartier 

• Bibzakje
 
0,50 EUR per stuk 

• Linnen bibtas
 
3,00 EUR per stuk 

• Filmstreaming voor bibleden niet-woonachtig in Sint-Niklaas 
 
8,00 EUR actieve maand 

f) Archiefdiensten (digitale reproducties) 
• Reproducties voor privégebruik

 
11,00 EUR per stuk 

• Reproducties voor educatieve of wetenschappelijke publicatie
 
 gratis 

• Reproducties voor commercieel gebruik: 
o Kleine oplage (tot 5.000 online weergaven en tot 500 afdrukken)

 
11,00 EUR per stuk 

o Grote oplage (meer dan 5.000 online weer-gaven en meer dan 500 
afdrukken)
 
55,00 EUR per stuk 

o Gebruik van films
 
165,00 EUR per minuut 

• Bijkomende kosten: 
o Aanvragen via de Beeldbank Sint-Niklaas

 
 gratis 

o Andere aanvragen: 
▪ Fotografische opname door de gebruiker zelf gemaakt, mits toelating 

van de archivaris
 
 gratis 

▪ Digitale foto of scan door het stadsarchief gemaakt
 
10,00 EUR per stuk 

▪ Digitale foto, scan of filmmateriaal door derden gemaakt
 
 kostprijs 

g) Lokalen 
• Voor kortdurende verhuringen: 

o Reynaertzaal
 
 tarieven van groep 2 

o Conferentiezaal
 
 tarieven van groep 3 

o Met cateringpakket kostprijs 
h)       Activiteiten, publiekswerking 
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o Schoolvoorstelling
 
 3,00 EUR per leerling 

o Deelname Bootcamp, codekrakertjes
 
 10,00 EUR  

o Deelname bootcamp, codekrakertjes met kansenpas
 
 5,00 EUR  

o Lezing volwassenen
 
 prijs afhankelijk van bekendheid acteur/spreker 

B. Tarieftypes 
a) Enkel de basistarieven zoals bepaald in § 15.A.a tot en met § 15.A.f zijn van 

toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 
b) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 15.A.g, kunnen alle tarieftypes van 

toepassing zijn. 
§ 16. Inzake feesten en plechtigheden (beleidsveld 0710) 

A. Tarieven 
a) Afhalen, leveren en/of plaatsen van feestmaterieel 

1. Materieel dat kan worden afgehaald bij de gemeentelijke diensten of kan 
worden geleverd door de gemeentelijke diensten: 
• Stoel

 
0,15 EUR per stuk 

• Kleine tafel (60 x 100 cm)
 
0,40 EUR per stuk 

• Grote tafel (60 x 220 cm)
 
0,55 EUR per stuk 

• Nadar
 
0,20 EUR per lopende meter 

• Brandblusser
 
4,50 EUR per stuk 

• Dataprojector – beamer
 
7,50 EUR per stuk 

• Halogeenspot
 
0,45 EUR per stuk 

• Heras hekken
 
0,40 EUR per lopende meter 

• Knijpspot
 
0,25 EUR per stuk 

• Kransverlichting 20 m (wit of gekleurd)
 
11,00 EUR per stuk 

• Kransverlichting 30 m (wit of gekleurd)
 
17,00 EUR per stuk 

• Micro met statief, versterker en luidsprekers
 
11,00 EUR per stuk 
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• Noodverlichting
 
1,00 EUR per stuk 

• Plankenvloer
 
0,60 EUR per m² 

• Podiumelementen
 
0,80 EUR per m² 

• Receptietafel
 
0,40 EUR per stuk 

• Shelter
 
11,00 EUR per stuk 

• Tentje (3 x 3 m of 3 x 4 m)
 
17,00 EUR per stuk 

• Tentje (6 x 3 m)
 
33,00 EUR per stuk 

• Verdeelblok
 
0,45 EUR per stuk 

• Verdeelkast met voedingskabel
 
11,00 EUR per stuk 

• Verlengsnoer
 
0,45 EUR per stuk 

• Vlaggenmast
 
2,20 EUR per stuk 

• Zitbank
 
0,60 EUR per stuk 

2. Materieel dat niet kan worden afgehaald bij de gemeentelijke diensten, 
maar wel wordt geleverd door de gemeentelijke diensten: 
• Restafvalcontainer klein (geen papier of glas)

 
6,00 EUR per stuk 

• Restafvalcontainer groot (geen papier of glas)
 
22,00 EUR per stuk 

• Toiletwagen (niet aangesloten)
 
138,00 EUR per stuk 

3. Materieel dat niet kan worden afgehaald bij de gemeentelijke diensten, 
maar wel wordt geleverd en geplaatst door de gemeentelijke diensten: 
• Mobiel podium

 
440,00 EUR per stuk 

• Overdekt podium (10 x 6 m)
 
935,00 EUR per stuk 

• Overdekt podium (12 x 6 m)
 
1.100,00 EUR per stuk 

4. Speciale tarieven: 
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• Aankondigingsbord
 
16,00 EUR per stuk 

• Afvoer en verwerking van restafval
 
2,00 EUR per kg 

5. Bijkomende kosten indien moet geleverd en/of geplaatst worden door de 
gemeentelijke diensten: 
• Leveringskost voor het materieel zoals bepaald in § 16. A.a.1 tot en met 

4
 
75,00 EUR forfaitair 

• Plaatsingskost voor het materieel zoals bepaald in § 16. A.a.1: 
o Podiumelementen

 
1,25 EUR per m² 

o Tentje (3 x 3 m of 3 x 4 m)
 
25,00 EUR per stuk 

o Tentje (6 x 3 m)
 
45,00 EUR per stuk 

o Vlaggenmast
 
10,00 EUR per stuk 

6. Boetetarieven: 
• Bij beschadiging, verlies of vervuiling van materieel: 
o Materieel

 
 kostprijs 

o Personeelskost
 
 1 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

o Administratieve kost
 
 ½ uurloon (art. 6 § 1.A.a) 

o Laattijdige aanvraag (wanneer de bestelling minder dan 14 
kalenderdagen voor de activiteit/ 
het evenement wordt aangevraagd
 
 ½ uurloon (art. 6 § 1.A.A) 

• Te laat terugbrengen van materieel
 
 per dag vertraging 1 uurloon 

• Vanaf de tweede wijziging  van feest- of elektrisch materiaal zal er per 
bijkomende wijziging een administratieve kost van 1 uurloon 
aangerekend worden. 

b) Organisatie van recepties na ontvangsten of activiteiten 
1. Gebruik van de zaal

 
 zie art. 6 § 16. A.c 

2. Personeelskost (incl. voorbereiding, nazorg)
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) 
Er worden steeds 2 personeelsleden ingezet. 
Per bijkomende 50 deelnemers wordt een bijkomend personeelslid ingezet. 

3. Materieel van de stad (drank e.d.)
 
 kostprijs 
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4. Opkuis, elektriciteit en water
 
 forfait/dag tegen kostprijs 

4. De recepties op vraag van verenigingen die officieel worden ontvangen ter 
gelegenheid van elke 25ste verjaardag van het bestaan van de vereniging, 
is gratis. 

c) Te gebruiken zalen 
1. Stadhuis Sint-Niklaas: 

• Vredeszaal
 
 tarieven van groep 2 

• Trouwzaal
 
 tarieven van groep 4 

• Receptiezaal
 
 tarieven van groep 5 

2. Gemeentehuizen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai (raadzalen)
 
 tarieven van groep 1 

B. Tarieftypes 
a) Alle tarieftypes kunnen van toepassing zijn voor de tarieven: 

1. Zoals bepaald onder § 16. A.a.1 tot en met 4 
2. Zoals bepaald onder § 16. A.b.1 
3. Zoals bepaald onder § 16. A.c 

b) Alleen het basistarieftype, niet de afgeleide tarieftypes, kan van toepassing zijn 
voor de tarieven: 
1. Zoals bepaald onder § 16. A.a.5 tot en met 6 
2. Zoals bepaald onder § 16. A.b.2 en 3. 

§ 17. Inzake sport (beleidsveld 0740) 
A. Tarieven 

a) Turnhal De Witte Molen 
• Volledige turnhal

 
29,00 EUR per uur 

• Gedeelte toestelturnen jongens/meisjes met inbegrip van tumblingbaan en 
maxitrampoline
 
16,00 EUR per uur 

• Wedstrijdvloer, tumblingbaan, maxitrampoline, warming up zone of toestellen 
boven valkuil
 
10,00 EUR per uur 

• Wedstrijdgeoriënteerde groep van erkende turnclub, discipline toestelturnen
 
3,50 EUR per uur 

• Individuele training (cf. minimumleeftijd huishoudelijk reglement)
 
3,50 EUR per uur 

b) Sporthallen, sportlokalen en sportterreinen 
• Sporthallen (inclusief gebruik kleedkamer(s) met of zonder douche): 

o De Witte Molen (hal 1): 
▪ badmintonterrein

 
3,00 EUR per uur 

▪ 1/4de hal (1 volleybalterrein)
 
7,50 EUR per uur 
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▪ 1/2de hal (2 volleybalterreinen)
 
15,00 EUR per uur 

▪ hele hal (4 volleybalterreinen)
 
29,00 EUR per uur 

▪ oefenterrein zaalvoetbal
 
22,00 EUR per uur 

▪ oefenterrein basketbal
 
10,00 EUR per uur 

o De Klavers, De Mispelaer: 
▪ badmintonterrein

 
3,00 EUR per uur 

▪ 1/3de hal (1 volleybalterrein)
 
7,50 EUR per uur 

▪ 2/3de hal (2 volleybalterreinen)
 
15,00 EUR per uur 

▪ hele hal (3 volleybalterreinen)
 
22,00 EUR per uur 

o De Witte Molen (hal 2), Ter Beke: 
▪ badmintonterrein

 
3,00 EUR per uur 

▪ 1/2de hal (1 volleybalterrein)
 
7,50 EUR per uur 

▪ hele hal (2 volleybalterreinen)
 
15,00 EUR per uur 

• Sportlokalen (inclusief gebruik kleedkamer(s) met of zonder douche): 
o Kleine zalen gevechtssporten (De Witte Molen en Ter Beke)

 
10,00 EUR per uur 

o 1/2de grote zaal gevechtssporten (De Witte Molen)
 
10,00 EUR per uur 

o Volledige grote zaal gevechtssporten (De Witte Molen)
 
20,00 EUR per uur 

o De Kouter
 
5,00 EUR per uur 

o Edelweiss (tafeltennistafel)
 
2,50 EUR per uur 

• Sportterreinen (inclusief gebruik kleedkamer(s) met of zonder douche): 
o Voetbal outdoor: 

▪ gebruik van een terrein
 
15,00 EUR per uur 

▪ training op 1/2de terrein
 
7,50 EUR per uur 
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▪ reguliere wedstrijd
 
25,00 EUR per wedstrijd 

▪ jeugdterrein Ter Beke
 
7,50 EUR per uur 

o Tennis en beachvolleybal outdoor
 
7,00 EUR per uur 

o Klimmuur (De Mispelaer): 
▪ zonder klimmaterieel: 

− individueel
 
1,50 EUR per uur 

− heel de muur
 
10,00 EUR per uur 

− 10-beurtenkaart (één beurt is goed voor 2 uren)
 
20,00 EUR per kaart 

▪ met klimmaterieel: 
− individueel

 
2,50 EUR per uur 

− heel de muur
 
20,00 EUR per uur 

− 10-beurtenkaart (één beurt is goed voor 2 uren)
 
40,00 EUR per kaart 

• Sportterreinen (exclusief gebruik kleedkamer): 
o Atletiekpiste De Witte Molen

 
 gratis 

o Finse piste Ter Beke
 
 gratis 

o Petanquebanen (De Mispelaer, De Klavers, Ter Beke)
 
 gratis 

• Gebruik van 1 kleedkamer met of zonder douche
 
2,00 EUR per uur 
Indien door omstandigheden van technische of organisatorische aard kleed-
kamers en/of douches niet of onverminderd beschikbaar zijn, leidt dit niet tot 
vermindering of vrijstelling van dit tarief. 

• Sportlessen in groep in sporthallen en op sportterreinen: 
o per beurt

 
3,50 EUR forfaitair 

o 10-beurtenkaart
 
30,00 EUR forfaitair 

• Waarborg toegangsbadges (max. 4)
 
45,00 EUR per set van 2 

c) Zwembad 
• Publiekzwemmen: (betalend vanaf 5 jaar – een zwembeurt duurt maximum 

één uur) 
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o individueel
 
3,50 EUR per keer 

o beurtenkaarten en abonnementen 
▪ 10-beurtenkaart

 
28,00 EUR per kaart 

▪ jaarabonnement
 
100,00 EUR per abonnement 

• Schoolzwemmen
 
1,80 EUR per leerling per uur 
met een minimum van 5 leerlingen per baan of per deel van het instructiebad, 
behalve als het leerlingen-aantal voor dat lesuur ontoereikend is. 

• Zwemclubs, clubs voor zwemrecreatie, en organisaties voor zwemonderricht 
en aquagym: 
o per zwembaan

 
8,00 EUR per uur 

o per 1/3 van het instructiebad
 
8,00 EUR per uur 

o voor het volledig 25 m-bad voor waterpolotraining van een erkende 
waterpolovereniging
 
38,00 EUR per uur 

o voor het volledig 25 m-bad
 
55,00 EUR per uur 

• Wedstrijden en zwemmanifestaties: 
o voor het instructiebad

 
22,00 EUR per uur 

o voor het volledig 25 m-bad voor een waterpolowedstrijd of -manifestatie 
van een erkende  
waterpolovereniging
 
38,00 EUR per uur 

o voor het volledig 25 m-bad
 
55,00 EUR per uur 

Voor erkende sportclubs is de inzet van één redder inbegrepen. Voor niet 
erkende sportclubs en organisaties is de inzet van één redder niet inbegrepen. 
Bij inzet van een of meer bijkomende redders wordt de overeenstemmende 
personeelskost (zie artikel 6 § 1.A.) aangerekend. 

• Sportlessen in groep in de zwemhal (zwemmen en aquafitness): 
Bijkomend tarief bovenop de toegangstarieven. 
o per beurt

 
2,50 EUR per half uur 

o bij aankoop van een 10-beurtenkaart krijgt men 10 % korting op het 
toepasselijk tarief. 

• Gebruik van het zwembad door privélesgevers: 
o per zwembaan

 
8,00 EUR per uur 

• Sport- e.a. lokalen 
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o turnzaal
 
10,00 EUR per uur 

o yogazaal
 
5,00 EUR per uur 

o vergaderzaal
 
2,50 EUR per uur 
De verhuring van de vergaderzaal gebeurt voor minimum twee uren; 
indien de verhuring langer duurt, wordt elk begonnen uur aangerekend. 

• Zwembrevetten 
o brevet “waterwennen”, “leren overleven” en “afstandszwemmen”

 
1,00 EUR per brevet 

o brevet “leren veilig zwemmen”
 
1,50 EUR per brevet 

d) Annuleringsvergoedingen 
• zonder verwittiging

 
 200 % van het toepasselijk tarief 

• met verwittiging
 
 100 % van het toepasselijk tarief 
o indien minder dan 24 uur vooraf voor individuele reservaties 
o indien minder dan 7 kalenderdagen vooraf voor de reguliere activiteiten 

van verenigingen, groepen en scholen 
o indien minder dan 30 kalenderdagen vooraf voor organisatoren van 

bijzondere manifestaties. 
In alle andere gevallen kan gratis geannuleerd worden. 

e) Uitleendienst voor sportmaterieel  
• uit te lenen materieel  

o per set van kleinere sportartikelen
 
5,50 EUR per week  

o per groter sportartikel
 
5,50 EUR per week  

o per klein sportartikel voor aanvulling bij een set
 
1,50 EUR per week  

o standpijp afspuitinstallatie
 
22,00 EUR forfaitair 

o extra materiaal
 
11,00 EUR forfaitair 

• waarborgen  
o per set van kleinere sportartikelen

 
55,00 EUR forfaitair  

o per groter sportartikel
 
55,00 EUR forfaitair  

o standpijp/afspuitinstallatie
 
83,00 EUR forfaitair 
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o met een maximum van
 
110,00 EUR forfaitair  

• boetetarieven  
o bij laattijdige terugbezorging:  

▪ voor de eerste overschreden dag 
 
 150 % van de weekprijs  

▪ per bijkomende dag 
 
 50 % van de weekprijs  

o bij annulering:  
▪ tot 7 dagen voor de datum van de ontlening

 
 gratis  

▪ minder dan 7 dagen voor de datum van de ontlening
 
 100 % van het toepasselijke tarief  

o bij niet afhaling 
 
 200 % van het toepasselijke tarief 

B. Tarieftypes 
a) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 17.A.a, § 17.A.b, § 17.A.c en § 17.A.e, 

kunnen alle tarieftypes van toepassing zijn, uitgezonderd wat hierna bepaald is 
onder b en c 

b) Tarieven voor scholen 
Het voordeeltarief scholen is niet van toepassing voor de tarieven, zoals bepaald 
onder § 17.A.a, § 17.A.b en § 17.A.e. 
Volgende tarieven zijn wel van toepassing: 
• Voor alle basisscholen van Sint-Niklaas: 

o Het gebruik van de sporthallen De Klavers, De Mispelaer en Ter Beke is 
gratis; 

o Voor het gebruik van sporthal De Witte Molen is het basistarief van 
toepassing. 

• Voor alle andere scholen van Sint-Niklaas: 
o Voor het gebruik van alle sporthallen is het basistarief van toepassing. 

• Er wordt voor alle scholen van Sint-Niklaas vrijstelling van de tarieven, zoals 
bepaald onder § 17.A., verleend voor de organisatie van hun jaarlijkse 
schoolsportdag. 

c) Voor Moev gelden in alle sportinstellingen en het zwembad de basistarieven. 
d) Voor de tarieven voor zwembrevetten zijn enkel de basistarieven van toepassing. 

§ 18. Inzake basisonderwijs (beleidsvelden 0800, 0801, 0802 en 0803) 
A. Tarieven 

a) Remgelden voor leerlingen die gebruikmaken van 
• Het middagtoezicht

 
0,66 EUR per begonnen uur 

• De geleide studie
 
1,10 EUR per begonnen half uur 

• De bredeschoolopvang
 1,10 EUR per begonnen half uur 

b) Lokalen 
• Voor kortdurende verhuringen: 
o Refter van de stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele

 
 tarieven van groep 2 
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o Refter van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken
 
 tarieven van groep 2 

B. Tarieftypes 
a) Voor de tarieven zoals bepaald in § 18.A.a zijn van toepassing: 

basistarief en voordeeltarief om sociale redenen. 
b) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 18.A.b, kunnen alle tarieftypes van 

toepassing zijn. 
§ 19. Inzake deeltijds kunstonderwijs (beleidsveld 0820) 

A. Tarieven 
a) Inschrijvingsgelden 

• Inschrijvingen in SASK: 
o Voor leerlingen die tijdig ingeschreven zijn, zijn de door het departement 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gehanteerde inschrijvingsgelden 
van toepassing 

o Voor leerlingen die te laat inschrijven, worden de door het departement 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gehanteerde inschrijvingsgelden 
verhoogd met 20 %, met afronding naar de hogere euro; dergelijke 
leerling wordt maar ingeschreven als de draagkracht van de cursus niet 
wordt overschreden 

o Voor leerlingen die een tweede optie binnen dezelfde studierichting 
willen volgen, geldt het door het departement Onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap gehanteerde reductietarief; dergelijke leerling wordt maar 
ingeschreven als de draagkracht van de cursus niet wordt overschreden 

o Voor leerlingen die zich op 1 februari of later inschrijven, wordt 50 % van 
de door het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
gehanteerde inschrijvingsgelden aangerekend 

• Inschrijvingen in SAMWD: 
Voor leerlingen die tijdig ingeschreven zijn, zijn de door het departement 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gehanteerde inschrijvingsgelden 
van toepassing. 

b) Aanvullend inschrijvingsgeld 
• Voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben op 31 

december van het schooljaar in kwestie 
 
11,00 EUR per inschrijving 

• Voor leerlingen die ten minste de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 31 
december van het schooljaar in  
kwestie 
 
22,00 EUR per inschrijving 

c) Andere 
• Master of Ceremony concerten: 

o Voor leerlingen van de stedelijke academies en kansenpashouders
 
4,00 EUR per ticket 

o Voor niet-leerlingen van de stedelijke academies
 
8,00 EUR per ticket 

• Nieuwjaarsconcerten en andere jaarlijks weerkerende  
concerten en voorstellingen: 
o Voor leerlingen van de stedelijke academies en kansenpashouders

 
5,00 EUR per ticket 

o Voor niet-leerlingen van de stedelijke academies
 
10,00 EUR per ticket 
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• Andere concerten en voorstellingen
 
 te bepalen door het college 

d) Lokalen 
• Voor kortdurende verhuringen: 

o Academies (klaslokalen)
 
 tarieven van groep 1 

o Vrije Ateliers (klaslokalen)
 
 tarieven van groep 1 

o Academie beeld – auditorium Greta Weyn
 
 tarieven van groep 2 

o Vrije Ateliers (cafetaria)
 
 tarieven van groep 2 

o Academie podium – auditorium
 
 tarieven van groep 3 

o Academie podium – balletzaal
 
 tarieven van groep 3 

o Academie beeld –annex
 
 tarieven van groep 4 

o Academie beeld – Vierkante Zaal
 
 tarieven van groep 4 

o Academie podium – Anton van Wilderodezaal
 
 tarieven van groep 4 

o Academie podium – orkestklas
 
 tarieven van groep 4 

o Academie beeld – Vierkante Zaal met annex
 
 tarieven van groep 5 

• Voor langdurende verhuringen: 
o Academies (klaslokalen)

 
 tarieven van groep 1 

o Vrije Ateliers (klaslokalen)
 
 tarieven van groep 1 

o Academie podium – balletzaal
 
 tarieven van groep 3 

o Academie beeld –annex
 
 tarieven van groep 4 

o Academie beeld – Vierkante Zaal
 
 tarieven van groep 4 

o Academie podium – Anton van Wilderodezaal
 
 tarieven van groep 4 



 

  47 

o Academie podium – orkestklas
 
 tarieven van groep 4 

o Academie beeld – Vierkante Zaal met annex
 
 tarieven van groep 5 

e) Modulaire terugkommomenten in de academie beeld 
 
 200,00 EUR per module 

f)  Huur van instrumenten in de academie podium
 
 2 % van de instrumentwaarde 

B. Tarieftypes 
a) Enkel de basistarieven zoals bepaald in § 19.A.a en § 19.A.c zijn van toepassing, 

niet de afgeleide tarieftypes. 
b) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 19.A.b, § 19.A.e en § 19.A.f zijn enkel de 

basistarieven en het voordeeltarief voor kansenpashouders van toepassing. 
c) Voor de tarieven, zoals bepaald onder § 19.A.d, kunnen alle tarieftypes van 

toepassing zijn. 
§ 20. Inzake opvoedingsondersteuning (beleidsveld 0944) 

A. Tarieven 
a) Lidkaarten 

• Leden die in Sint-Niklaas wonen
 
5,50 EUR per lidkaart 

• Leden met kansenpas die in Sint-Niklaas wonen
 
2,50 EUR per lidkaart 

• Leden die niet in Sint-Niklaas wonen
 
9,00 EUR per lidkaart 

• Groepstarief voor leden sub § 20.B.a aangeduid met (1)
 
11,00 EUR per lidkaart 

• Groepstarief voor leden sub § 20.B.a aangeduid met (2)
 
 gratis 

b) Boetes
 
0,50 EUR per week per stuk speelgoed 
De boete is verschuldigd vanaf de eerste dag te laat terugbrengen van het 
ontleende materiaal. 

c) Reservatiekosten 
 
0,50 EUR per keer 

d) Schadevergoeding bij verlies of beschadiging 
 
 kostprijs 
De kostprijs wordt berekend aan de hand van volgende criteria: 
• Doet de schade al dan niet afbreuk aan de speelwaarde van het speelgoed. 
• De waarde van het beschadigd speelgoed, die bepaald wordt door de datum 

van aankoop en het aantal uitleenbeurten. 
• Bij verlies van de voor het speelgoed beschermde opbergdoos, de huidige 

waarde van de opbergdoos (tenzij men ze zelf vervangt). 
B. Tarieftypes 

a) Omschrijving leden 
• Kinderen tot en met 12 jaar, voor wie de (groot)ouders of voogd een 

inschrijvingsformulier hebben ondertekend. 
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• Kinderen tot en met 18 jaar met een beperking en/of ontwikkelingsstoornis of 
die langdurig ziek zijn, voor wie de (groot)ouders of voogd een 
inschrijvingsformulier hebben ondertekend. 

• Volwassenen met een beperking en verlengd minderjarigen vergezeld van 
een begeleider. 

• (1) Private onthaalouders, scholen, instellingen of organisaties uit Sint-
Niklaas waarvan de werking zich richt tot kinderen tot 12 jaar. 

• (1) Scholen, instellingen of organisaties uit Sint-Niklaas waarvan de werking 
zich richt tot mensen met een beperking. 

• (2) Onthaalouders aangesloten bij de dienst voor onthaalouders van de stad 
Sint-Niklaas. 

• (2) Stedelijke diensten van Sint-Niklaas. 
b) Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§ 21. Inzake kinderopvang (beleidsveld 0945) 
A. Tarieven 

a) Buitenschoolse kinderopvang 
• Voor- en naschoolse opvang

 
1,00 EUR per begonnen halfuur 

• Verblijf van minder dan 3 uur
 
4,00 EUR per verblijf 

• Verblijf tussen 3 en 6 uur
 
7,00 EUR per verblijf 

• Verblijf langer dan 6 uur
 
12,00 EUR per verblijf 

Indien meerdere kinderen van een zelfde gezin gelijktijdig aanwezig zijn, wordt 
een globale korting van 25 % verleend. 
• Sanctionerende vergoeding bij te laat afhalen van een kind zonder bewijs van 

overmacht en bij niet  
of niet tijdig verwittigen van afwezigheid
 
11,00 EUR per keer 

b) Kinderdagverblijven 
• Verbruik en afvalverwerking van luiers (incl. gebruik van 

verzorgingsproducten): 
o Voor een volledige dag

 
1,50 EUR per dag 

o Voor een halve dag
 
0,75 EUR per halve dag 

• Gebruik van verzorgingsproducten wanneer het kind overdag zindelijk is (excl. 
slaapmomenten): 
o Voor een volledige dag

 
0,30 EUR per dag 

o Voor een halve dag
 
0,15 EUR per halve dag 

• Warme maaltijd bij verblijf van 1/3 van een dag op zaterdag
 
2,50 EUR per maaltijd 

• Sanctionerende vergoeding bij te laat afhalen van een kind zonder bewijs van 
overmacht en bij niet  
of niet tijdig verwittigen van afwezigheid
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 50 % van de dagprijs 

c) Onthaalouders 
• Warme maaltijd bij verblijf van 1/3 van een dag

 
2,50 EUR per maaltijd 

• Sanctionerende vergoeding bij te laat afhalen van een kind zonder bewijs van 
overmacht en bij niet  
of niet tijdig verwittigen van afwezigheid
 
 50 % van de dagprijs 

B. Tarieftypes 
a) Tarieftypes buitenschoolse opvang 

• Basistarief 
Het tarief dat is aangegeven. 

• Sociaal tarief 
Er kan een sociaal tarief worden toegekend op basis van een geargumenteerd 
verzoek van de ouders. Elke aanvraag leidt tot de samenstelling van een 
dossier, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en door Kind en Gezin ingekeken en 
beoordeeld kan worden. 
Volgende categorieën komen in aanmerking voor het toekennen van het 
sociaal tarief: 
o Houder zijn van een kansenpas. 
o Voldoen aan de criteria die vastgelegd zijn voor het bekomen van een 

kansenpas: 
▪ Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming of OMNIO-statuut in het 

stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
▪ Een bescheiden inkomen hebben ten gevolge van een leefloon via het 

OCMW; 
▪ Een bescheiden inkomen hebben ten gevolge van een lopende schuld-

bemiddeling; 
▪ Voldoen aan de criteria inzake kadastraal inkomen van de eigen 

woning zoals die gelden voor houders van een kansenpas. 
Dit tarief bedraagt de helft van het basistarief. 

• Nultarief 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de (kans)armoede van het gezin daartoe 
aanleiding geeft, kan gratis opvang toegestaan worden op gemotiveerd ver-
zoek van het OCMW-bestuur. Ook hier wordt een individueel administratief 
dossier opgemaakt, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en, indien nodig, beves-
tigd. 
Daarnaast wordt het nultarief ook toegekend aan het kind van een bege-
leider/begeleidster van het project “buitenschoolse kinderopvang” tijdens de 
uren dat deze begeleider/begeleidster in het kader van dit project werkzaam 
is. 

Deze tarieftypes zijn van toepassing voor de tarieven van § 21.A.a (eerste vier 
onderdelen).  
Voor het vijfde onderdeel (sanctie) is enkel het basistarief van toepassing. 

b) Tarieftypes andere dan buitenschoolse opvang 
Enkel de basistarieven zoals bepaald in § 21.A.b tot en met § 21.A.c zijn van 
toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

C. Indexering 
De tarieven, zoals bepaald in § 21.A.a (eerste vier onderdelen), worden jaarlijks op 1 
september verhoogd met de procentuele stijging of daling van het indexcijfer, van 
zodra de gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens 0,12 EUR op het 
basisbedrag voor een ganse dag resulteert. In de praktijk zal dit gebeuren op het 
moment dat Kind en Gezin een verhoging of verlaging ten gevolge van een stijging of 
een daling van de index doorvoert. 

§ 22. Inzake overige verrichtingen betreffende ouderen (beleidsveld 0959) 
A. Tarieven 
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a) Sneeuwruimen 
Voor 80-plussers en zelfstandig wonende personen met een beperking
 
3,50 EUR per ruiming 

B. Tarieftypes 
Enkel het basistarief is van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§ 23. Inzake begraafplaatsen (beleidsveld 0990)  
 

A. Tarieven 
a) Graf-, columbarium- en urnenveldconcessies 

• Concessies voor 10 jaar: 
o Nieuwe concessie

 
 gratis 

o Hernieuwing met terugwerkende kracht: 
▪ Voor personen vanaf 7 jaar

 
500,00 EUR voor 10 jaar 

 
660,00 EUR voor 20 jaar 
▪ Voor kinderen tot 7 jaar

 
60,00 EUR voor 20 jaar 

• Concessie voor 20 jaar: 
o Nieuwe concessie: 

▪ Voor personen vanaf 7 jaar
 
500,00 EUR forfaitair 

▪ Voor kinderen tot 7 jaar
 
40,00 EUR forfaitair 

o Hernieuwing: 
▪ Voor personen vanaf 7 jaar

 
220,00 EUR voor 10 jaar 

 
500,00 EUR voor 20 jaar 

▪ Voor kinderen tot 7 jaar
 
40,00 EUR voor 20 jaar 

o Concessie in A-grond: 
▪ Nieuwe concessie

 
4.400,00 EUR voor 20 jaar 

▪ Hernieuwing concessie
 
4.400,00 EUR voor 20 jaar 

o Wijziging naar hogere rang van graf- of columbariumconcessie
 
176,00 EUR per wijziging 

b) Vervaardigen en aanbrengen van naamplaatjes op columbaria en 
herdenkingszuilen op de asweiden
 
50,00 EUR per plaatje 

c) Terbeschikkingstelling van een dekplaat voor de nieuwe columbaria op de 
parkbegraafplaats Heimolen
 
165,00 EUR per dekplaat 
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d) Ontgraving van een lijk
 
2.420,00 EUR per ontgraving 

e) Ontgraving en/of verplaatsing van een asurn
 
245,00 EUR per ontgraving en/of verplaatsing 

f) Diensten van toepassing voor personen, overleden of dood aangetroffen buiten 
het grondgebied van  
de stad, die niet ingeschreven zijn in het stedelijk bevolkings- of 
vreemdelingenregister: 
• Begraving van niet veraste stoffelijke overblijfselen

 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) met een minimum van 4 uur 

• Begraving of bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een 
columbarium of een urnenveld
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) met een minimum van 2 uur 

• Uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen
 
 uurloon (art. 6 § 1.A.a) met een minimum van 1 uur 

 
 op weekdagen en van 2 uur op zaterdagen 

B. Tarieftypes 
Enkel deze basistarieven zijn van toepassing, niet de afgeleide tarieftypes. 

§24. Inzake ’t Bauhuis  
  

a) Huur      
Weekend (vrijdagavond-zaterdag-
zondag)     
dagtarief activiteit    

per zaal evenement opbouw/afbra
ak    

volledig complex 2.400 € 600 €    
grote zaal 1.200 € 300 €    
kleine zaal 720 € 180 €    
foyer met café 720 € 180 €    
foyer zonder café 360 € 90 €    
keuken* 50 € 15 €    
loges en douches 50 € 15 €    
 
 
 
  

  

 

  

Week (van maandag tot en met 
vrijdagnamiddag)   

  

dagtarief activiteit  
  

per zaal evenement opbouw/afbra
ak  

  

volledig complex 1.920 € 480 €  
  

grote zaal 960 € 240 €  
  

kleine zaal 575 € 145 €  
  

foyer met café 575 € 145 €  
  

foyer zonder café 300 € 75 €  
  

keuken* 40 € 10 € 
* enkel aan te rekenen bij een evenement in de 
grote en/of kleine zaal 
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loges en douches 40 € 10 €    

      
b) Geluids

meter      
gratis      

      
c) Meubilai

r      

materiaal kleur afmeting Max. aantal eenheidsprijs totaalpakket 

stoel wit en rood   114 0,75 € 85 € 

stoel grijs   200 0,50 € 100 € 

tafel grijs 
120 cm x 80 
cm 95 0,75 € 70 € 

receptietafel rood   20 1,00 € 200 € 

panelen wit 
100 cm x 200 
cm 250 1,00 € 225 € 

      
d) Reinigin

g      

Foyer met café 230 €     

Foyer zonder café 190 €     

Kleine zaal 240 €     

Grote zaal* 240 € 
* voor het reinigen van de grote zaal wordt 90 EUR extra 
aangerekend indien er catering voorzien werd 

Loges en douches 60 €     

Volledig complex 440 €     
Volledig complex 
+ loges 500 €     

       
e) Verzeke

ring      
Objectieve 
aansprakelijkheid 

volledig 
complex 25 € per dag huur evenement + opbouw/afbraak 

  1 zaal 10 €    

  2 zalen 20 €    

      
Contractuele 
aansprakelijkheid 1 dag 25 € 

per totale periode huur evenement + 
opbouw/afbraak 

  2 dagen 35 €    

  3-4 dagen 40 €    

  5-8 dagen 50 €    

  9-31 dagen 55 €    
 
       

f) Annuleringsvergoeding 
Er wordt een administratieve kost aangerekend bij: 
- een annulering vanaf 60 kalenderdagen tot en met 30 kalenderdagen vóór de activiteit:  50 % van 
het toepasselijk tarief  
- een annulering vanaf 30 kalenderdagen vóór de activiteit: 100 % van het toepasselijk tarief  

g) Kortingen 
Er wordt korting verleend op de huurprijzen in a voor: 
-niet-commerciële activiteiten voor niet-commerciële evenementen, georganiseerd door lokale 
erkende verenigingen: 25% korting.  
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- Stedelijke activiteiten of activiteiten georganiseerd in samenwerking met de stad en passend 
binnen de beleidsdoelstellingen: 100% korting. Enkel de kosten voor het drankverbruik (incl. 3% 
partage), worden doorgerekend aan de (externe) gebruikers. Voor activiteiten, in samenwerking met 
de stad en passend binnen nieuwe beleidsdoelstellingen, is het college van burgemeester en 
schepenen gemachtigd om gratis gebruik toe te staan, m.u.v. de kosten voor het drankverbruik (incl. 
3% partage).   
- Korting meerdaags evenement: wanneer een evenement drie dagen of langer duurt (excl. op- en 
afbouw) wordt 10% korting op de totale huurprijs (incl. op- en afbouw) toegekend.   

h) Energie en drank  
Het effectieve energieverbruik voor water, elektriciteit en gas, wordt aangerekend aan kostprijs.  
Het effectieve drankverbruik wordt aangerekend met een partage van 3%. 
 
 
§25. Inzake evenementen (beleidsveld 0710) 
 

• Toelating voor een muziekactiviteit
 
25,00 EUR per toelating 

 
Artikel 7. Vrijstellingen 
 

 
Vrijstelling van deze retributie wordt verleend: 
• Aan alle openbare besturen die handelen in uitvoering van hun wettelijke opdracht. 
• Aan alle stedelijke adviesraden (inclusief de dorpsraden). 
• Voor alle activiteiten ter promotie van de dienstverlening in eigen beheer. 
 

 
 
 
 


