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Onderwerp

Vaststelling van een retributie op toeristische activiteiten

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER BB.19.2136
Artikel 170 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 40 §3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. Met behoud van de toepassing van de
federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen
vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid,
de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.
FEITELIJKE CONTEXT
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 houdende vaststelling van een retributie op
toeristische activiteiten.
MOTIVERING
De dienst toerisme heeft een dienstverlenende taak, waarbij naast het verstrekken van informatie
ook andere diensten worden aangeboden zoals verhuur fietskluis Hees, fietsverhuur, verhuur
groene wagentjes, gebruik shuttle, gebruik motorhomeparking.
De tarieven voor het gebruik van de motorhomeparking werden voorheen opgenomen in het
huishoudelijk reglement, doch worden thans mee in onderhavig reglement opgenomen.

Het is dan ook wenselijk om een retributie te vestigen op deze toeristische activiteiten.
BESLISSING
Art. 1

Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt, ten voordele van
de stad Bilzen, een retributie gevestigd op toeristische activiteiten.

Art. 2

De tarieven worden vastgesteld als volgt:
Sint-Kwintensfietskluis
−
−
−
−
−

verhuur trekkershut: € 60,00/hut/dag;
zaalverhuur verenigingen: € 100,00 (inclusief poets);
zaalverhuur verenigingen: € 50,00 (zelf te poetsen);
zaal verhuur privé – inwoners Hees: € 120,00;
zaal verhuur privé – niet-inwoners Hees: € 150,00.

Fietsverhuur
Fietsparadijs bepaalt de prijzen (commissie per verhuurde fiets).
Groene wagentjes
−
−
−

verhuur 1 uur: € 30,00;
verhuur 2 uur: € 60,00;
verhuur 3-4 uur: € 90,00.

Toeristische shuttle
−
−
−
−
−
−
−

Eigen diensten en Bilzerse scholen: € 90,00;
Bilzerse vereniging – rit max. 4 uur: € 110,00;
Bilzerse vereniging – rit meer dan 4 uur: € 150,00;
Niet-Bilzerse vereniging – rit max. 4 uur met stop in Bilzen (horeca/attractie): € 200,00;
Niet-Bilzerse vereniging – rit meer dan 4 uur met stop in Bilzen (horeca/attractie): €
300,00;
Particulieren en bedrijven: € 70,00/uur + € 30,00 verplaatsingskosten;
Niet-Bilzerse verenigingen en geen stopplaats in Bilzen (horeca/attractie): € 70,00/uur +
€ 30,00 verplaatsingskosten.

Motorhomeparking
−
−

elektriciteit: € 2,00 (hiermee kan men gedurende 12 uur beschikken over 10 Ampère),
water: € 2,00.

Art. 3

Alle tarieven zijn inclusief btw.

Art. 4

Van dit reglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het reglement wordt
overeenkomstig artikels 286, 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd
en bekendgemaakt.
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