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PRIORITEITSREGELS 2014 

HOOFDSTUK I: ALGEMEEN 

1 - Politiereglement, naleving 
De gemeente of het AGB kan het gebruiksrecht van een sportinfrastructuur intrekken indien een vereniging de 
politiereglementen van toepassing op die sportinfrastructuur niet naleeft of niet de nodige maatregelen treft om 
herhaling te voorkomen. De gemeente of het AGB kan de vrijgekomen uren aan andere verenigingen toewijzen 
rekeninghoudend met de prioriteitsregels en na advies van de sportraad. 

2- Evenementen 
2.1.- per club en per sportseizoen wordt één evenement met gegarandeerde voorrang op de competities 
toegestaan 
2.2.- per club en per sportseizoen kunnen een 2de, 3de en....meerdere evenementen doorgang vinden zolang ze in 
te passen zijn in de kalender maar zonder prioriteit op de competitieve en/of recreatieve reguliere kalender. 
2.3.- aanvragen die betrekking hebben op één of meerdere evenementen van het volgend sportseizoen moeten de 
vrijetijdsdienst /sport bereiken voor 15 maart  

HOOFDSTUK II: BASISPRINCIPES  

3.- Uitgangspunt 
Een bestaand gebruiksrecht betekent geen verworven recht en biedt geen absolute garantie op continuïteit. Het is 
echter onwerkbaar en hypothekeert de werking van de sportverenigingen om jaarlijks de toewijzing te doen 
vertrekkende van een leeg blad. Bij de toewijzing geldt daarom het uitgangspunt om de gebruikers, voor zover 
hun werking ongewijzigd is gebleven, hetzelfde aantal gevraagde uren en zeker wanneer het door reglementen 
vereist is ook dezelfde tijdstippen toe te wijzen. Vanuit het oogpunt om een maximaal gebruik van de 
sportinfrastructuur door zo veel mogelijk verenigingen te bekomen, kan de locatie indien de sporttak het toelaat, 
wel worden gewijzigd 

4.- Voorkeur 
Het is aangeraden dat de clubs bij de aanvraag gebruik maken van de mogelijkheid die ze hebben om drie 
keuzemogelijkheden op te geven in volgorde van hun voorkeur. Bij de toewijzing wordt hiermee, indien 
mogelijk, rekening gehouden. 

5.- Indienen 
Uitgezonderd situaties van overmacht, worden aanvragen die zijn ingediend na de vooropgestelde datum 
secundair behandeld en pas toegewezen nadat andere aanvragen zijn afgehandeld.  

6. – Toewijzing 
Clubs die een gebruiksovereenkomst hebben afgesloten met de gemeente of het AGB krijgen een toewijzing 
zoals bepaald in deze overeenkomst. Indien de overeenkomst hierover geen bepalingen bevat, krijgen deze clubs 
wanneer ze dit aanvragen hetzelfde aantal uren en terreinen toegewezen als het jaar voorafgaand aan een nieuwe 
aanvraag, voor zover deze uren in de praktijk effectief werden gebruikt. Indien een gewijzigde of toegenomen 
vraag vanwege deze clubs voor een niet op te lossen conflictsituatie zorgt met andere verenigingen, zal het 
gemeentebestuur of het AGB over de bijkomende aanvraag beslissen, na advies van de sportraad. 

7.- Afwijking 
De gemeente of het AGB heeft ten allen tijde het recht, mits gegronde motivatie en na advies van de sportraad, 
af te wijken van de bepalingen in dit reglement. 
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HOOFDSTUK III : PRIORITEITSREGELS 

8.- Algemeen 
In geval na toepassing van de algemene basisprincipes en overleg met de betrokken clubs een onoplosbare 
conflictsituatie blijft bestaan met betrekking tot een meervoudige aanvraag voor eenzelfde plaats en tijdstip, 
worden de hiernavolgende prioriteitenregels (in volgorde van toetsing) gebruikt om de locaties en de 
gebruiksuren van de gemeentelijke sportaccommodaties toe te wijzen. Deze regels kunnen jaarlijks worden 
aangepast in functie van de ervaring met de toepassing ervan. 

9.- Conflictsituatie - voorrangscriterium 

Indien bij een conflictsituatie noch het overleg noch de toepassing van de prioriteitsregels een oplossing biedt: 
- gaat de voorrang naar de aanvrager die kwalitatief en kwantitatief de hoogste waarde heeft op basis van de 
waardebepaling vastgelegd in het subsidiereglement (een vereniging waarvoor een positief antwoord geldt voor 
het criterium , krijgt voorrang) 

10.- Gebruiksattitude 
De aanvrager heeft gedurende de periode waarin hij in het verleden gebruik maakte van de sportinfrastructuur 
zelf geen problemen veroorzaakt (geweld, vandalisme, racisme …) of heeft de nodige maatregelen genomen om 
al voorgedane problemen te voorkomen. 

11.-  90% eigen gebruik 
De aanvrager heeft in de twee laatste jaren waarin hij gebruiksuren kreeg toegewezen, minstens 90 % van de 
hem toebedeelde uren zelf gebruikt (behoudens in geval van overmacht). 

12.- Erkende gemeentelijke sportvereniging 
De aanvrager is erkend als sportvereniging door de gemeente 

13.- Schotense vereniging 
De aanvrager is een vereniging uit Schoten  

14.- Toewijzing conflicturen 
De aanvrager krijgt bij toewijzing van het conflictuur  niet meer dan 1 bijkomend uur per week ten opzichte van 
het totaal aantal uren per week toegekend tijdens het voorgaande jaar. Bij de bepaling van de bijkomende uren 
wordt rekening gehouden met de reeds toegekende conflicturen. 

15.- Verplichte competitiewedstrijden, volgorde 
De aangevraagde uren zijn voor competitiewedstrijden en verplicht  vanuit de bond, federatie … 

15.1 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor personen met een handicap 

15.2 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor jeugd 

15.3 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor senioren 

15.4 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor veteranen 

16.- af te werken competitiewedstrijden, volgorde 

De aangevraagde uren zijn bedoeld voor het afwerken van competitiewedstrijden 

16.1 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor personen met een handicap 

16.2 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor jeugd 

16.3 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor senioren 

16.4 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor veteranen 

17.- competitietrainingen, volgorde 

De aangevraagde uren zijn bedoeld voor training  in functie van een competitie 
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17.1 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor personen met een handicap 

17.2 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor jeugd 

17.3 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor senioren 

17.4 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor veteranen 

18.- recreatiesport, volgorde 

De aangevraagde uren zijn bedoeld voor recreatiesport, niet competitief 

18.1 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor personen met een handicap 

18.2 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor jeugd 

18.3 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor senioren 

18.4 De aangevraagde trainingsuren zijn bedoeld voor veteranen 

 

19.- Gebruiksfrequentie, veertiendaags 
De aanvraag betreft een gebruik met een frequentie van minstens veertiendaags 

 

20.- Gebruiksfrequentie, 3 jaar continu 
De aanvrager maakt al meer dan 3 jaar onafgebroken gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties voor de 
aanvraag in conflict 

 

21.- Nieuwe sporttak 
De aanvraag betreft een nog niet in de sportaccommodaties beoefende sporttak 

22.- Aanvraag, zonder toewijzing 
De aanvrager heeft het voorbije jaar een aanvraag ingediend zonder een toewijzing te krijgen; 

------------------------------------------------------------------EINDE------------------------------------------------------------- 


