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Beknopte samenvatting
Het retributiereglement voor fotoshoots en filmopnames op het Fort van Kessel wordt aan de 
gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

In het reglement worden alle afspraken betreffende foto- en filmopnames opgenomen, alsook de 
retributie voor aanvragen door personen die niet woonachtig zijn in Nijlen. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Het huidige reglement op foto- en filmopnames Fort van Kessel op 31 mei 2016 door de 
gemeenteraad goedgekeurd.

Elke fotoshoot of opname moet in regel gebeuren onder toezicht van een fortwachter om de veiligheid 
te garanderen en de naleving van de afspraken te bewaken. Omdat een personeelslid ingeschakeld 
moet worden, kan er een forfaitair bedrag aangerekend worden van € 110,00 per dag voor aanvragen 
van personen, niet woonachtig in Nijlen. Aanvragen van personen, woonachtig te Nijlen, zijn gratis.

Aanvragen voor het nemen van foto's of filmopnames moeten worden voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen. 

Omwille van de winterslaap van de vleermuizen in het fort, gelden er duidelijke regels die door de 
aanvragers gerespecteerd moeten worden.

Argumentatie
Elke fotoshoot of opname moet in regel gebeuren onder toezicht van een fortwachter om de veiligheid 
te garanderen en de naveling van de afspraken te bewaken. De opnames gaan meestal door op 
weekenddagen. Omdat een personeelslid ingeschakeld moet worden, wordt een forfaitair bedrag van 
€ 110,00 per dag aangerekend, ongeacht het aantal uren, aan personen die niet woonachtig zijn in 
Nijlen. Aanvragen van personen, woonachtig te Nijlen, blijven gratis.

Aanvragen voor het nemen van foto's of filmopnames moeten worden voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen. De aanvragen worden bezorgd aan de afdeling Sociaal en Vrije Tijd. 
Alle goedgekeurde aanvragen worden doorgegeven aan de fortwachters voor begeleiding en aan de 
gidsenwerking ter informatie. Een aanvraag dient minimaal 3 weken op voorhand ingediend te worden 
om een vlotte administratieve verwerking ervan te kunnen garanderen. De aanvrager neemt zelf 
contact op met de fortwachter om concrete afspraken te maken. 
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Omwille van de winterslaap van de vleermuizen in het fort en het protocol dat werd afgesloten met de 
partners Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt vzw en de gidsenwerking Fort Kessel, gelden er een 
aantal afspraken:

 Aanvragen voor opnames tussen 15 mei en 30 september vormen geen gevaar voor de 
winterslaap van de vleermuizen.

 De locaties waar de vleermuizen huizen, moeten het hele jaar door gevrijwaard blijven. Er 
mag geen rook of vuur gemaakt worden in het gebouw.

 Voor foto- of filmopnames in het kader van een huwelijk, communie of andere viering, 
worden enkel het bruidspaar/eregast(en), de fotograaf en een beperkt gevolg toegelaten die 
vereist zijn voor de foto's. Er kan nooit een receptie of feest met extra genodigden aan 
gekoppeld worden. 

 Voor aanvragen tussen 30 september en 15 mei, gelden strengere regels om de winterslaap 
van de vleermuizen niet te verstoren. Tijdens deze periode worden enkel kleine groepjes in 
het fort toegelaten en dient de stilte ten allen tijde zoveel mogelijk gerespecteerd te worden. 
De ruimtes die men in het fort mag betreden, zijn beperkt.  

Bij niet-naleving van het reglement, behoudt de fortwachter (in naam van lokaal bestuur Nijlen) het 
recht om de opnames stop te zetten. 

Juridische grond
Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid de artikelen 2, 40 en 41 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, evenals artikel 219.

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 326 tot en 
met 338.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, houdende de bepalingen openbaarheid van bestuur.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

Collegebeslissing van 22 december 2008 betreffende fotoshoots op Kessel-Fort. 

Protocol afgesloten tussen gemeente Nijlen, ANB, gidsenwerking Fort Kessel en Natuurpunt vzw 
waarin de nodige afspraken werden vastgelegd betreffende het Fort van Kessel. 

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Het oude tarief van € 100,00 per dag ongeacht het aantal uren, voor fotoshoots van aanvragers die 
niet woonachtig zijn in Nijlen, wordt geïndexeerd met 10 %. Het nieuwe tarief wordt € 110,00. 

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde retributiereglement voor foto- en filmopnames op het 
Fort van Kessel met ingang van 1 januari 2020 tot 31 december 2025.
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Bijlagen
1. Retributiereglement foto- en filmopnames Fort van Kessel
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RETRIBUTIEREGLEMENT 
FOTO- EN FILMOPNAMES  

FORT VAN KESSEL 
  
 
 

ARTIKEL 1. AANVRAAG 

Elke aanvraag voor het nemen van foto's of filmopnames moet worden voorgelegd aan het college 
van burgemeester en schepenen. De aanvragen worden minimaal 3 weken voor de opname bezorgd 
aan de Afdeling Sociaal en Vrije Tijd. Alle goedgekeurde aanvragen worden doorgegeven aan de 
fortwachters voor begeleiding en aan de gidsenwerking ter informatie. 

 

ARTIKEL 2. DEFINITIE 

Het begrip ‘Fort van Kessel’ heeft enkel betrekking op het domein binnen de fortgracht, inclusief de 
gebouwen.  

 

ARTIKEL 3. DUURTIJD 

Met ingang van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het 
nemen van foto's of filmopnames op het Fort van Kessel. 

 

ARTIKEL 4. VAN TOEPASSING OP 

De retributie geldt voor aanvragers die niet woonachtig zijn in Nijlen. Aanvragen van personen, 
woonachtig te Nijlen, zijn gratis.  

 

ARTIKEL 5. RETRIBUTIE 

De aanvrager, niet woonachtig te Nijlen, betaalt € 110,00 per dag dat de fotoshoot of filopname 
doorgaat, ongeacht het aantal uren.  

 

ARTIKEL 6. TOEZICHT  

Elke foto- of filmopname gebeurt onder toezicht van de fortwachters van Kessel Fort om de 
veiligheid te garanderen en naleving van de afspraken te bewaken. De aanvrager neemt zelf contact 
op met de fortwachter voor het maken van de concrete afspraken. De fortwachter is aanwezig 
tijdens de volledige duur van de opnames.  

 

ARTIKEL 7. REGELS IN HET KADER VAN DE WINTERSLAAP VLEERMUIZEN 

In het kader van de winterslaap van de vleermuizen in het fort van Kessel, gelden volgende regels: 
 Aanvragen voor opnames tussen 15 mei en 30 september vormen geen gevaar voor de 

winterslaap van de vleermuizen. 
 De locaties waar de vleermuizen huizen, moeten het hele jaar door gevrijwaard blijven. Er 

mag geen rook of vuur gemaakt worden in het gebouw. 
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 Voor foto- of filmopnames in het kader van een huwelijk, communie of andere viering, 
worden enkel het bruidspaar/eregast(en), de fotograaf en een beperkt gevolg toegelaten die 
vereist zijn voor de foto's. Er kan nooit een receptie of feest met extra genodigden aan 
gekoppeld worden.  

 Voor aanvragen tussen 30 september en 15 mei, gelden strengere regels om de winterslaap 
van de vleermuizen niet te verstoren. Tijdens deze periode worden enkel kleine groepjes in 
het fort toegelaten en dient de stilte ten allen tijde zoveel mogelijk gerespecteerd te 
worden. De ruimtes die men in het fort mag betreden, zijn beperkt.   

 

ARTIKEL 8. NIET-NALEVING REGLEMENT 

Bij niet-naleving van het reglement, behoudt de fortwachter (in naam van lokaal bestuur Nijlen) het 
recht om de opnames stop te zetten. 
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