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Titel 
Agendapunt:  Retributie gemeentelijke sportterreinen en infrastructuur: 2020-2025 

  

Toelichting 
 

Einde 2019 vervallen alle belasting en retributie reglementen van de vorige legislatuur 

periode. 
De retributie op het gebruik van van de gemeentelijke sportterreinen en -
infrastructuur wordt verder uitgewerkt en verlengd in de komende legislatuur. 
 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

Gemeenteraadsbesluit 30/03/2016 
 
Feiten en context 

Hellvoc heeft sinds 2018 uitbating van de cafetaria en het beachvolleybal terrein 
overgenomen van de gemeente via een concessie overeenkomst. 
 

Juridische grond 

• artikel 170, §4 van de Grondwet 
• het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; artikel 40, §3 en artikel 
41, tweede lid, 14°.  Ook de artikelen 286 tot en met 288 en artikel 330  
 
Advies 

geen advies vereist 
 

Argumentatie 

De gemeentelijke toestand vereist dat er een retributie voor deze dienstverlening 
wordt aangerekend. 
 

Financiële gevolgen 
Financiële gevolgen voorzien 2025C1-4 
 

Besluit 
 
Artikel 1- Tarieven 

Voor een periode die aanvangt op 01.01.2020 en eindigt op 31.12.2025, wordt een 

retributie gevestigd op het gebruik van de gemeentelijke sportterreinen en 
infrastructuur. 
De retributie wordt ingevorderd via factuur. 
 
§ 1. Sporthal 
Reservaties zijn mogelijk per half uur, met een minimum van één uur en aan te vatten 

op het uur of half uur. 
Piekuren: zaterdag, zondag, feestdagen en weekdagen vanaf 18u00 
Daluren: weekdagen tot 18u00, G-sport activiteiten en jeugdsport 



 

tarief tot en met 30/06/2020 Piekuren: zaterdag, zondag, 

feestdagen en weekdagen 
vanaf 18u00 

Daluren: weekdagen tot 

18u00, G-sport activiteiten en 
jeugdsport 

sporthal: 1/3 zaal 5,00 euro / uur 3,50 euro / uur 

sporthal: 1/2 zaal 7,00 euro / uur 5,00 euro / uur 

sporthal: volledige zaal 14,00 euro / uur 10,00 euro / uur 

 

 

tarief vanaf  01/07/2020 Piekuren: zaterdag, zondag, 
feestdagen en weekdagen 
vanaf 18u00 

Daluren: weekdagen tot 
18u00, G-sport activiteiten en 
jeugdsport 

sporthal: 1/3 zaal 5,50 euro / uur 4,00 euro / uur 

sporthal: 1/2 zaal 7,50 euro / uur 5,50 euro / uur 

sporthal: volledige zaal 15,00 euro / uur 11,00 euro / uur 

 
 
Het daltarief is niet van toepassing op zaterdagen, zondagen en wettelijke 

feestdagen met uitzondering van jeugdsport. Onder jeugdsport wordt begrepen als 
trainingen en wedstrijden van jeugdploegen, aangesloten bij een vereniging en 
regelmatig optredend in een door een nationale, gewestelijke of provinciale sport 
federatie georganiseerde competitie. 
 
Onder G-sport activiteiten wordt begrepen sport voor minstens 3 mensen met een 

handicap, stoornis of beperking.. 
- Begrip handicap: “Elk langdurig en belangrijk participatie probleem van een 
persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functie stoornissen van 
mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het 
uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.” 

Deze definitie stoelt op de ICF, de Internationale Classificatie van het Menselijk 
Functioneren. Daarin worden drie begrippen gehanteerd : 
- Begrip stoornis: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische 
eigenschappen (ten gevolge van een ziekte, of ongeval,…) 
- Begrip beperkingen: moeilijkheden om activiteiten uit te voeren als gevolg 
van een stoornis 

 
Voor occasionele evenementen met een commercieel karakter, die worden 
georganiseerd in de sporthal, wordt een vergoeding gevraagd van 1.500,00 EUR per 
dag voor een halve zaal en 3000,00 EUR per dag voor een volledige zaal, incl. BTW. 
De zaal wordt de dag van de manifestatie ter beschikking gesteld vanaf 8 u ’s 
morgens en dient volledig ontruimd te zijn de volgende dag om 12 u ’s middags 

 
 
§ 2. Sportterreinen: Tennis 
De tennis terreinen kunnen enkel op basis van een geldig abonnement gebruikt 
worden.  
Een tennis abonnement wordt vastgesteld op 60 euro per seizoen 

Een tennis abonnement met gebruik van de kleedruimten en douches wordt 
vastgesteld op 100 euro per seizoen. 
 
§ 3 Sportterreinen: Voetbalterreinen Nieuwe Dreef / Atletiekstraat 
10,00 euro /uur (Piekuren: zaterdag, zondag, feestdagen en weekdagen vanaf 
18u00) 

5,00 euro /uur (Daluren: weekdagen tot 18u00, G-sport activiteiten en jeugdsport) 



Onder jeugdsport wordt begrepen trainingen en wedstrijden van jeugdploegen, 
aangesloten bij een vereniging en regelmatig optredend in een door een nationale, 
gewestelijke of provinciale sportfederatie georganiseerde competitie 

 
§ 4 Zwembad 
1. Bad in privé gebruik (groep met eigen redders): 50 EUR 
 
2. Schoolzwemmen 
• Voor scholen die gelegen zijn in de gemeenten die toegetreden zijn tot het 

intergemeentelijk zwembad in Aartselaar : 0,75 EUR per leerling per zwembeurt 
• Voor alle overige scholen : 1,50 EUR per leerling per zwembeurt. Indien om 
organisatorische redenen deze scholen zelf moeten instaan voor een tweede redder: 
1 EUR per leerling per zwembeurt. Het gemeentebestuur Hemiksem voorziet per 
zwembeurt zelf één redder. 
 

De retributie voor het schoolzwemmen moet door het schoolbestuur in de 
gemeentekas gestort onmiddellijk na ontvangst van de factuur. 
 
3. Elke factuur dient minstens 5 euro te bedragen. 
 

Artikel - 2 Annulaties 

Indien de aanvraag wordt herroepen of het terrein onaangekondigd niet wordt 
benut, zal het in bewaring gegeven bedrag worden terugbetaald mits inhouding van 
50 % tot dekking van de kosten voor reservatie, administratieve verwerking van de 
aanvraag of mogelijke derving van inkomsten. Bij afgelasting van de reservering op 
minder dan twee werkdagen voor de datum van de activiteit zal het volledige 
bedrag worden ingehouden. Enkel in het uitzonderlijk geval van overmacht, waarvan 

de beoordeling aan het college van burgemeester wordt overgelaten, zal geen 
enkele inhouding op het in bewaring gegeven bedrag worden toegepast. Ingeval 
verzoeker drie maal binnen eenzelfde kalenderjaar annuleert binnen de maand vóór 
de normale ingebruikname of tweemaal binnen eenzelfde kalenderjaar  
onaangekondigd geen gebruik maakt van de gevraagde reservatie, zal deze 

gebruiker van ambtswege het normale gebruiksrecht van de gemeentelijke sporthal 
en / of openluchtterreinen ontnomen worden gedurende een periode van zes 
maanden, te rekenen vanaf de betekening door het schepencollege van de 
beslissing dienaangaande." 
 

Artikel  3 - Vrijstellingen 

Volgende organisaties dienen geen retributie te betalen: 
- Scholen gevestigd in de gemeente: gratis tijdens de schooluren (uitzondering 
schoolzwemmen) 
- Activiteiten ingericht door het gemeentebestuur 
 
Artikel 4 - Betaling 

De verschuldigde retributie wordt per factuur betaald. 
 
 
Artikel 5 - bezwaar 

De retributieschuldige kan bezwaar indienen tegen deze retributie bij het college van 
burgemeester en schepenen. 

 
Een bezwaarschrift dient aan volgende voorwaarden te voldoen: 
•het bezwaar wordt in gediend door de retributieschuldige of zijn vertegenwoordiger 
•het bezwaar wordt schriftelijk ingediend, dit kan ook via email: 
belastingen@hemiksem.be 

 



Artikel 6 -Toezicht houdende overheid 

De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking op de hoogte 
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 

december 2017. 
 
 

Opmerkingen algemeen directeur 
 

 


