
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 november 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/16 Retributiereglement voor de organisatie van congressen en 
andere evenementen in het provinciehuis. Goedkeuring.

Bij de organisatie van congressen en andere evenementen in het provinciehuis, zijn 
de organisatoren van congressen of evenementen/gebruikers van het 
congrescentrum een huurprijs verschuldigd.

De verschillende kostprijzen werden opgenomen in een retributiereglement voor de 
organisatie van congressen en andere evenementen in het provinciehuis.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 november 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 42, § 3 van het Provinciedecreet en artikel 85 van de Provinciewet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt het retributiereglement voor de organisatie van congressen 
en andere evenementen in het provinciehuis goed.

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN CONGRESSEN EN ANDERE 
EVENEMENTEN



RETRIBUTIEREGLEMENT
Alle prijzen zijn exclusief btw.

De tarieven voor de eerste 4 uur van de terbeschikkingstelling zijn vastgelegd in onderstaande tabellen. Voor kortere periodes wordt er steeds een tijdsblok van 4 uur aangerekend. 

Als de locatie langer dan 4 uur ter beschikking wordt gesteld, wordt er een tarief per bijkomend uur aangerekend. Dit tarief bedraagt een vierde van het vastgelegde tarief per 4 uur, waarbij 
de totaal verschuldigde retributie wordt afgerond tot de hogere euro.
Organisaties die een duidelijke link hebben met de werking van de provincie en organisaties zonder winstoogmerk krijgen een verlaagd tarief wat de zaalhuur betreft.

zaal commercieel tarief
weekend- en 
feestdagen

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 550 EUR 775 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 550EUR 775 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 750 EUR 1125 EUR

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 900 EUR 1350 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 900 EUR 1350 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 1100 EUR 1650 EUR

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 500 EUR 750 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 500 EUR 750 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 600 EUR 900 EUR

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 995 EUR 1495 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 995 EUR 1495 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 1300 EUR 1950 EUR

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 250 EUR 375 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 250 EUR 375 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 300 EUR 450 EUR

VIP + dakterras (enkel in combinatie met andere 
zalen)

ochtend (8-10u) niet verhuurbaar 600 EUR
middag (11u-17u) niet verhuurbaar 1300 EUR
avond (18:00 - 23:00 uur) 750 EUR 1300 EUR

Flexibele ruimte met vaste opstelling (enkel in 
combinatie met AUD of PR)

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 100 EUR 150 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 100 EUR 150 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 120 EUR 200 EUR

Flexibele ruimte "zonder" vaste opstelling: (enkel 
in combinatie met AUD of PR)

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) 100 EUR 150 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) 100 EUR 150 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) 120 EUR 200 EUR

Extra zaaltjes 3de verd. publieke ruimte (enkel in 
combinatie met AUD of PR en indien zalen op +1 
niet meer vrij zijn) (prijs per zaaltje)

voormiddag (08:00 - 12:00 uur) niet verhuurbaar 50 EUR

namiddag (13:00 - 17:00 uur) niet verhuurbaar 50 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) niet verhuurbaar 60 EUR

avond (18:00 - 23:00 uur) / Weekend 450 EUR

Nutskosten - park (terras)
Water / Elektriciteit - per 
nutsvoorziening: 50 EUR

Provincieraadzaal (100 pers)

Personeelrestaurant (vaste opstelling) - enkel 's avonds - geen faciliteiten inbegrepen / geen gebruik keuken

STANDEN 
plaatsen van standen bij een congres (geen techniek inbegrepen, wel gebruik electriciteit) / 
Bij gebruik +1: zaalhuur extra te rekenen / 
Voor kleine standen kan eventueel -1 gebruikt worden (tafels en stoelen / elektriciteit w voorzien), dan geen extra zaalhuur bij te rekenen bij onderstaande kosten

Multifunctionele ruimte zonder huur PRZ en AUD: enkel voor drinks/ dinners 

Multifunctionele ruimte indien AUD of PRZ wordt gebruikt (er wordt geen techniek/ audiovisuele ondersteuning voorzien)

Auditorium (350 pers)



PARKEREN

Start tussen 8u en 18u 20 euro/plaats
Vanaf 18u 10 euro/plaats
Weekends of feestdagen 10 euro/plaats

EXTRA KOSTEN

overschrijding gebruiksduur (niet aangevraagd) volledig extra dagdeel wordt aangerekend
tijdelijke materiaalopslag i.f.v. zaalhuur, voor of na 
ingebruikname zalen en enkel na voorafgaande 
afspraak 3/4 de huurprijs
personeelkosten (zie tabblad personeelskosten) - 
Min. 4 uur wordt aangerekend
extra kosten indien de zaal niet in zijn oorspronkelijke 
staat wordt achtergelaten / bij verwijderen van 
(achtergelaten) materiaal/afval SCHOONMAAK - FORFAIT: 150 EUR 210 EUR
spreekgestoelte + micro (zonder begeleiding) in VIP 
of cateringruimte / tentoonstellingsruimte 50 EUR 50 EUR
Kopiëren zwart/wit 0,20 EUR per kopie 0,20 EUR per kopie
Kopiëren kleur 1,00 EUR 1,00 EUR 

Personeelskosten  * prijzen personeelsinzet kunnen jaarlijks geindexeerd worden

Bron Weekdagen - Dag weekdagen - Avond Zaterdag - Dag Zaterdag - Avond Zondag - Dag Zondag - avond Feestdag - Dag Feestdag - Avond

Schoonmaak raamcontract € 26,00 € 30,45 € 31,98 € 37,55 € 49,94 € 58,85 € 49,94 € 58,85
hostess xtra (incl. verplaatsing en kleedje) € 28,00 € 31,00 € 28,00 € 31,00 € 28,00 € 31,00 € 28,00 € 31,00
technieker AV-partners € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00 € 44,00
veiligheid raamcontract € 29,20 € 35,77 € 33,58 € 40,15 € 35,00 € 41,61 € 37,96 € 44,53
dossierbeheerder raming € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00
cateringbegeleiding prijs bij traiteur € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00
interventieteam raming € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

aantal uren inzet (verplicht) 4 4 4 4 4 4 4 4

Schoonmaak € 104,00 € 121,80 € 127,92 € 150,20 € 199,76 € 235,40 € 199,76 € 235,40
hostess € 112,00 € 124,00 € 112,00 € 124,00 € 112,00 € 124,00 € 112,00 € 124,00
technieker € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00
veiligheid € 116,80 € 143,08 € 134,32 € 160,60 € 140,00 € 166,44 € 151,84 € 178,12
dossierbeheerder € 120,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00
cateringbegeleiding € 120,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00
Interventieteam € 120,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00 € 140,00

TOTAAL  personeelsinzet 4u EUR 868,80 EUR 984,88 EUR 970,24 EUR 1.030,80 EUR 1.047,76 EUR 1.121,84 EUR 1.059,60 EUR 1.133,52


