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Reglement m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en de specifieke
regelingen voor groepsmanifestaties in de Provinciedomeinen
Artikel 1 - Vrijstellingen
§1. Vrijstellingen op de entreegelden tot de Provinciedomeinen en hun zwembaden worden toegestaan
aan de volgende categorieën van personen:
1° aan alle mandatarissen en eremandatarissen van de provincie Vlaams-Brabant en hun gezinsleden
gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in
dalende lijn en aan de leden van de deputatie van andere provincies en hun gezinsleden gedomicilieerd
op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in dalende lijn;
2° aan de personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant en hun gezinsleden gedomicilieerd op
hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in dalende lijn;
3° aan de personeelsleden van de afdelingen Vlaamse Gemeenschap en federale overheid werkzaam bij
de provincie Vlaams-Brabant, en hun gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen
met een verwantschap tot de eerste graad in dalende lijn;
4° aan de personeelsleden van de met de provincie Vlaams-Brabant verbonden vzw's en hun
gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste
graad in dalende lijn;
5° aan de gepensioneerde personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant en de gepensioneerden van
de vroegere unitaire provincie Brabant, woonachtig in het Vlaamse Gewest, en hun gezinsleden
gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in
dalende lijn.
§2.De (ere)mandatarissen en (gepensioneerde) personeelsleden vermeld in paragraaf 1 ontvangen
vrijkaarten met een geldigheidsperiode van twee jaar. Deze vrijkaarten worden uitgereikt door de
provincie Vlaams-Brabant en vermelden uitdrukkelijk dit voordeel. Deze vrijkaart moet bij elk bezoek
worden voorgelegd.
§3. Gebruikers van het vormingscentrum Hanenbos krijgen gratis toegang tot het
Provinciedomein Huizingen. De verantwoordelijke van het vormingscentrum brengt de
domeinbeheerder op voorhand op de hoogte van de activiteiten.
§4. Begeleiders van personen in het bezit van een begeleiderspas uitgereikt door de dienst
gehandicaptenzorg van de provincie Vlaams-Brabant hebben gratis toegang.

Artikel 2 - Specifieke regelingen m.b.t. groepsmanifestaties of evenementen georganiseerd
door of in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant
§1. In de provinciedomeinen worden verminderingen op de entreegelden en op de attracties
toegestaan aan de deelnemers van sport-, sociaal-culturele of andere manifestaties of
evenementen, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant of in samenwerking met de
provincie Vlaams-Brabant en dit op de vastgestelde dagen en tijdstippen waarop de manifestaties
of evenementen plaatshebben.
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§2. Bij de organisatie van manifestaties of evenementen door een instelling of dienst van de provincie
Vlaams-Brabant is geen toegangsgeld verschuldigd.
§3. Voor manifestaties of evenementen georganiseerd door derden, maar in samenwerking met de
provincie Vlaams-Brabant bepaalt de deputatie het tarief .

Artikel 3 – Specifieke regelingen m.b.t. groepsmanifestaties of evenementen georganiseerd
door derden
Organisatoren van groepsmanifestaties kunnen aan de beheerders van de Provinciedomeinen een
forfaitaire regeling voor de entreegelden, het gebruik van de attracties en het afhuren van terreinen
behorende tot de Provinciedomeinen, aanvragen. Indien afgeweken wordt van deze tarieven bepaalt de
deputatie het tarief. Volgende tarieven zijn van toepassing en gelden als minima:
1° voor manifestaties of evenementen georganiseerd door organisaties voor groepen vanaf 200
personen worden de combi tickettarieven aangerekend;
2° Voor grote manifestaties of evenementen, meer dan 500 personen, met een brede uitstraling
en/of gericht naar een breed publiek wordt door de deputatie een forfaitair bedrag of een
gelijkwaardige vorm van return overeengekomen;
3° inzet van extra personeel van de Provinciedomeinen:
a) voor de inzet van extra personeel van het Provinciedomein, op aanvraag van de
organisator, wordt 30 euro aangerekend per persoon, per begonnen uur voor
dagprestaties (tot 20.00 uur) en 40 euro voor avond- en zondagprestaties;
b) voor activiteiten die na sluitingstijd van het Provinciedomein plaatsvinden, wordt vanaf
het sluitingsuur een minimum van 2 domeinwachters/conciërges ingezet. De kostprijs
hiervan wordt doorgerekend aan de organisatoren tegen 40 euro per persoon, per
begonnen uur.

Artikel 4 – Specifieke regelingen voor jeugdwerkinitiatief en jeugdsportinitiatief
§1. Elk erkend Vlaams-Brabants jeugdwerkinitiatief (plaatselijke en regionale jeugdverenigingen,
jeugdhuizen, vakantiespeelpleinwerkingen, jeugdmuziekateliers, Grabbelpaswerkingen, jeugdraden of
Vlaams-Brabants gemeentelijk jeugdsportinitiatief (gemeentelijke sportkampen of sportweken, door de
gemeente of provincie Vlaams-Brabant ondersteunde jeugdsport vzw's) kan aanspraak maken op een
aangepast tarief voor de toegang en een selectie van attracties, deze tarieven zijn gelijkgesteld aan de
combi tickettarieven.
§2. Elk erkend niet-Vlaams-Brabants jeugdwerkinitiatief (plaatselijke en regionale jeugdverenigingen,
jeugdhuizen, vakantiespeelpleinwerkingen, jeugdmuziekateliers, Grabbelpaswerkingen, jeugdraden) of
niet-Vlaams-Brabants gemeentelijk jeugdsportinitiatief (gemeentelijke sportkampen of sportweken) kan
aanspraak maken op een aangepast tarief voor de toegang en een selectie van attracties, deze tarieven
zijn gelijkgesteld aan de combi tickettarieven.
§3. Het aantal en het type van de inbegrepen attracties worden per domein door de beheerder
bepaald in functie van de voorhanden zijnde faciliteiten.
§4. Om aanspraak te maken op dit voordelig tarief moeten de organisatoren ten minste vijf werkdagen
voor het bezoek een aanvraag indienen bij de domeinbeheerder.
Artikel 5 – Specifieke regelingen voor scholen
§1. Elke Vlaams-Brabantse school kan aanspraak maken op een aangepast tarief per persoon voor de
toegang en een selectie van attracties, deze tarieven zijn gelijkgesteld aan de combi tickettarieven.
§2. Elke niet-Vlaams-Brabantse school kan aanspraak maken op een aangepast tarief per persoon voor
de toegang en een selectie van attracties, deze tarieven zijn gelijkgesteld aan de combi tickettarieven.
§3. Het aantal en het type van de inbegrepen attracties worden per domein door de beheerder
bepaald in functie van de voorhanden zijnde faciliteiten.
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§4. Om aanspraak te maken op dit voordelig tarief moeten de organisatoren ten minste vijf werkdagen
voor het bezoek een aanvraag indienen bij de domeinbeheerder.
Artikel 6 - Deelname aan promotiecampagnes
Om de Provinciedomeinen te promoten, kan de deputatie akkoord gaan met specifieke regelingen in
ruil voor en in verhouding tot de geboden promotie.
Artikel 7 - Facturatie
De facturen worden onmiddellijk na het evenement of de manifestatie aan de organisatoren
bezorgd. De betalingstermijn is uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 8 – Opheffingsbepaling
Het reglement van 31 januari 2008 m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en de specifieke regelingen
voor groepsmanifestaties in de Provinciedomeinen wordt opgeheven.

Artikel 9 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 20 januari 2015.

Contact
Dienst recreatie, tel. 016-26 76 44, recreatie@vlaamsbrabant.be
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