
 
 

RETRIBUTIEREGLEMENT  

 

GEBRUIK SPORTACCOMMODATIES 

 

Artikel 1  
Het besluit van de raad van bestuur van 26 mei 2016 over de retributie op het gebruik van de sporthallen 
Vordensteyn en De Zeurt wordt ingetrokken. 
 

Artikel 2  
Vanaf heden tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd ten laste van de gebruikers van de 
volgende gemeentelijke sportaccommodaties: sporthal Vordensteyn, sporthal De Zeurt. 
 

Artikel 3  

Sporthal Vordensteyn: 

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 

I. a) scholen gelegen op het grondgebied van Schoten: 

     1/1 zaal   1/2 zaal   1/3 zaal  JWKY (*) 

- per schooljaar: 300,00 euro 150,00 euro 100,00 euro 50,00 euro 

(in schoolverband en tussen de lesuren van maan- tot vrijdag aan 1 lesuur per 14 dagen) 

     1/1 zaal   1/2 zaal   1/3 zaal  JWKY (*) 

- occasioneel 16,80 euro 8,40 euro 5,60 euro 3,70 euro 

   gebruik: (tarief per uur) 

     1/1 zaal   1/2 zaal   1/3 zaal  JWKY (*) 

- schoolsportdagen: 33,60 euro n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

   (tarief per halve dag) 

(*) judo-, worstel-, karate- of yogazaal 

 b)  scholen buiten het grondgebied van Schoten: 

     1/1 zaal   1/2 zaal   1/3 zaal  JWKY (*) 

tarief per uur: 30,00 euro n.v.t. n.v.t. 10,00 euro  

 

II. Trainingen en/of wedstrijden: 

Tarief per uur: 1/1 zaal 1/2 zaal 1/3 zaal JWKY (*) 

- erkende vereniging van Schoten: 15,00 euro 7,50 euro 5,00 euro 5,00 euro 

- erkende jeugdvereniging van Schoten:10,50 euro 5,25 euro 3,50 euro 3,50 euro 

- erkende +3 vereniging van Schoten: 10,50 euro 5,25 euro 3,50 euro 3,50 euro 

VERBERTSTRAAT 3  2900 SCHOTEN 
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- erkende G-vereniging van Schoten: 10,50 euro 5,25 euro 3,50 euro 3,50 euro  

- niet-erkende Schotense vereniging: 30,00 euro 15,00 euro 10,00 euro 10,00 euro  

- andere verenigingen: 40,00 euro 20,00 euro 15,00 euro 15,00 euro 

 (*) judo-, worstel-, karate- of yogazaal 

 

III. Clubmanifestaties 

Enkel voor erkende Schotense verenigingen en enkel op zaterdag en/of zondag van 8.00 u. tot 23.00 u. 

 a. Clubmanifestaties van Schotense sportverenigingen, per blok van 5 uur : 

    1/1 zaal  JWKY (*) 

   Per blok van 5 uur 50,00 euro 16,00 euro 

 Per bijkomend uur gelden de tarieven zoals vermeld in II.  

 b. Voor de gereserveerde uren die gebruikt worden om de zaal klaar te zetten of op te ruimen gelden 

    de tarieven zoals vermeld onder II. 

 c. Tarief voor het op- en afstellen van de beschermvloer: 

 - door de vereniging zelf: gratis, 

 - door de gemeentelijke diensten: 35,00 euro per uur en per persoon. 

 d. G-sportinitiatieven genieten voor de specifieke G-sportmanifestaties een korting van 30% op deze 

     clubmanifestaties en/of feestelijkheden. 

  

Artikel 4  

Sporthal De Zeurt: 

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld: 

I.   a) scholen gelegen op het grondgebied van Schoten: 

   1/1 zaal 1/2 zaal 1/3 zaal 1/4 zaal 

- per schooljaar: 300,00 euro 150,00 euro 100,00 euro n.v.t. 

(in schoolverband en tussen de lesuren van maan- tot vrijdag aan 1 lesuur per 14 dagen) 

   1/1 zaal 1/2 zaal 1/3 zaal 1/4 zaal 

- occasioneel gebruik: 16,80 euro 8,40 euro 5,60 euro n.v.t. 

   (tarief per uur) 

   1/1 zaal 1/2 zaal 1/3 zaal 1/4 zaal 

- schoolsportdagen: 33,60 euro n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

   (tarief per halve dag) 

 b)  scholen buiten het grondgebied van Schoten: 

   1/1 zaal 1/2 zaal 1/3 zaal 1/4 zaal 

   tarief per uur: 30,00 euro n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 



II. Trainingen en/of wedstrijden:  

Tarief per uur:     1/1 zaal 1/2 zaal  1/3 zaal 1/4 zaal 

- erkende vereniging van Schoten:      24,00 euro 12,00 euro 8,00 euro 6,00 euro 

- erkende jeugdvereniging van Schoten:16,00 euro 8,00 euro 5,40 euro 4,00 euro 

- erkende +3 vereniging van Schoten:16,00 euro 8,00 euro 5,40 euro 4,00 euro 

- erkende G-vereniging van Schoten:16,00 euro 8,00 euro 5,40 euro 4,00 euro 

- niet-erkende Schotense vereniging:48,00 euro 24,00 euro 16,00 euro 12,00 euro 

- andere verenigingen:     60,00 euro 30,00 euro 20,00 euro 15,00 euro 

 

          III. Clubmanifestaties  

 a. Clubmanifestaties van erkende Schotense sportverenigingen, per blok van 5 uur : 

 1/1 zaal: 75,00 euro; 

 Per bijkomend uur gelden de tarieven zoals vermeld in II.  

 b. Voor de gereserveerde uren die gebruikt worden om de zaal klaar te zetten of op te ruimen gelden  

     de tarieven zoals vermeld onder II. 

 c. Tarief voor het op- en afstellen van de beschermvloer: 

 - door de vereniging zelf: gratis, 

 - door de gemeentelijke diensten: 35,00 euro per uur en per persoon. 

 d. G-sportinitiatieven genieten voor de specifieke G-sportmanifestaties een korting van 30% op deze  

     clubmanifestaties en/of feestelijkheden. 

 

Artikel 5 
De minimale gebruiksperiode bedraagt één uur. Bij reservaties van meer dan een uur is het uurtarief zoals 
voorzien in artikel 3 en 4 opsplitsbaar naar een halfuur-tarief (50%).  
 
Artikel 6 
De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De annulering van een reservatie dient minstens 2 
dagen op voorhand te gebeuren voor reguliere reservaties en minstens 1 maand op voorhand voor manifestaties, 
behoudens in gevallen van heirkracht. 
Onder heirkracht wordt verstaan officiële afgelasting door de sportfederatie of een officieel forfait van de 
tegenstander. 
Reservaties die niet tijdig geannuleerd worden, zullen gefactureerd worden.  
 
Artikel 7 
Onder erkende vereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 3 en 4, wordt verstaan een vereniging die in het 
kader van het gemeentelijk erkenningsreglement een erkenning heeft bekomen van het gemeentebestuur van 
Schoten. 
Onder erkende jeugdvereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 3 en 4, wordt verstaan een vereniging of 
team waarvan alle sportbeoefenaars - leiding en trainers niet inbegrepen - niet ouder zijn dan 18 jaar en die in het 
kader van het gemeentelijk erkenningsreglement een erkenning heeft bekomen van het gemeentebestuur van 
Schoten. 
Het jeugdtarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve jeugdwerking in de 
sportaccommodatie. 
Onder erkende +3 vereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 3 en 4, wordt verstaan een vereniging of 
team waarvan alle sportbeoefenaars - leiding en trainers niet inbegrepen - niet jonger zijn dan 50 jaar en die in 



het kader van het gemeentelijk erkenningsreglement een erkenning heeft bekomen van het gemeentebestuur van 
Schoten. 
Het +3 tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve +3 werking in de 
sportaccommodatie. 
Onder erkende G-vereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 3 en 4, wordt verstaan een vereniging die 
binnen zijn gewone clubwerking op basis van projectmatige of parallelle gehandicaptenwerking - op zowel 
permanente als projectmatige basis - initiatieven ontplooit en die in het kader van het gemeentelijk 
erkenningsreglement een erkenning heeft bekomen van het gemeentebestuur van Schoten. 
Het G-tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve G-werking in de 
sportaccommodatie. 
Onder andere verenigingen, zoals vermeld in artikel 3 en 4, wordt verstaan een vereniging die niet voldoet aan 
een van de bovenvernoemde voorwaarden en waarvan de maatschappelijke zetel niet in de 
gemeente Schoten gevestigd is. 
 
Artikel 8 
Aanvragen van verenigingen die niet ressorteren onder een van de in artikel 7 vermelde  
categorieën dienen voor goedkeuring rechtstreeks gericht te worden aan het AGBS. 
 
Artikel 9 
Het is de gebruiker niet toegelaten om het gebruiksrecht over te dragen aan derden. 
 
Artikel 10 
Bij misbruik van een reservatie door het overschrijden van de aangevraagde tijdslimiet of het overschrijden van 
het aangevraagde zaalgedeelte zal het tarief aangepast worden aan de reële situatie en dit met ingang vanaf het 
begin van de meest recente gebruiksperiode. 
 
Artikel 11  
Voor de toegang tot de sportzaal “De Zeurt” wordt er aan de gebruikers een magnetische toegangskaart bezorgd. 
Bij beschadiging, diefstal of verlies van deze kaart zal een bedrag van 10,00 euro aangerekend worden voor de 
vervanging ervan. 
 
Artikel 12 
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 
vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 
Bij betwisting kan het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. 
 
Artikel 13 
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 286, 287 en 288 van het decreet lokaal 
bestuur. 
 
Artikel 14 
De toezichthoudende overheid zal op de hoogte gebracht worden van de bekendmaking van het 
reglement overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd Raad van Bestuur AGB 28 november 2019 


