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Zitting van 14.12.22

#Onderwerp : GR - DIENST FRANSE CULTUUR - NIEUW PRIJSBELEID VANAF JANUARI
2023 - GOEDKEURING #

Openbare zitting

Franstalige cultuur

De Gemeenteraad,
Overwegende de politieke wil om de kosten van uitgaven en inkomsten bij de organisatie van de
evenementen van de dienst beter in evenwicht te brengen;
Overwegende het belang van de Gemeente om culturele evenementen toegankelijk te maken voor de
inwoners van Jette, zoals bepaald in artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het besluit #010/29.06.2022/A/0024# (in bijlage) betreffende de nieuwe tarieven die vanaf
september 2022 voor de reeks klassieke concerten in de Abdij, voor het seizoen 2022-2023, worden
toegepast;
Overwegende dat de belastingbetalers van Jette voor dit soort culturele evenementen betalen via de
onroerendgoedbelasting en de aanvullende belasting voor natuurlijke personen;
Overwegende dat het dan wenselijk is een uniform preferentieel tarief voor Jettenaars voor te stellen;
Overwegende dat de identiteit van de betrokkenen moet worden gecontroleerd om voor het Jettse-tarief in
aanmerking te komen;
Overwegende dat deze controle zal worden verricht met inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), door middel van een eenvoudige visuele controle van het document dat de
gegevens van de identiteitskaart bevat;
Overwegende dat met het systeem van artikel 27 (dat verwijst naar artikel 27 van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens) elke persoon, al dan niet van Jettenaar, die in een moeilijke sociale en/of
economische situatie verkeert, aan de concerten kan deelnemen via betaling van remgeld met betrekking op
de kosten van het toegangsbewijs;
Overwegende dat de dienst dit nieuwe prijsbeleid vanaf januari 2023 toe te passen voorstelt op alle door de
dienst Franse Cultuur georganiseerde evenementen;
Op voorstel van het College;
Beslist:

1. vanaf januari 2023 het nieuwe tariefbeleid met één enkel preferentieel tarief voor Jettenaars toe te
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passen;
2. een verificatie van de identiteit van de persoon bij de ingang van de evenementen te voorzien.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De Gemeentesecretaris, 
(g) Benjamin Goeders  

De Voorzitter, 
(g) Hervé Doyen

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
JETTE, 16 december 2022

De Gemeentesecretaris,

Benjamin Goeders  

De Burgemeester,

Claire Vandevivere
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