
Gemeente Schoten 

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN 

VAN DE GEMEENTERAAD 

VAN 25 SEPTEMBER 2014 IN OPENBARE VERGADERING 

 

 

RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN VERSCHEIDENE 

SPORTACCOMMODATIES 
 

De Raad, 

Besluit: 

Artikel 1 

Met ingang van 1 oktober 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een 

retributie gevestigd op het naschools gebruik van de sportaccommodaties Koninklijk Atheneum en 

basisschool Bloemendaal. 

Artikel 2 

Het bedrag van de retributie per uur wordt als volgt vastgesteld: 

Sportaccommodatie Koninklijk Atheneum: 

- vereniging van Schoten: 8,00 euro 

- jeugdvereniging van Schoten: 5,60 euro  

- +3 vereniging van Schoten: 5,60 euro 

- G-vereniging van Schoten: 5,60 euro  

- andere vereniging: 16,00 euro 

 

Sportaccommodatie Bloemendaal: 

a)   voor de turnzaal (blauwe zaal): 

    - vereniging van Schoten: 8,00 euro 

    - jeugdvereniging van Schoten: 5,60 euro 

    - +3 vereniging van Schoten: 5,60 euro 

    - G-vereniging van Schoten: 5,60 euro 

    - andere vereniging: 16,00 euro 

b)   voor de zaal voor bewegingsrecreatie (rode zaal): 

    - vereniging van Schoten: 7,00 euro 

    - jeugdvereniging van Schoten: 4,90 euro 

    - +3 vereniging van Schoten: 4,90 euro 

    - G-vereniging van Schoten: 4,90 euro 

    - andere vereniging 16,00 euro 

Artikel 3 

De minimale gebruiksperiode bedraagt één uur. Bij reservaties van meer dan één uur is de 

gebruiksperiode opdeelbaar naar een half uur, waarbij het tarief voor het half uur de helft bedraagt van 

de uurtarieven zoals vastgesteld in artikel 2. 

Artikel 4 

Onder vereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 2, wordt verstaan een vereniging die in het 

kader van het Sport voor Allen-decreet een erkenning heeft bekomen van het gemeentebestuur van 

Schoten of lid is van een door het gemeentebestuur van Schoten erkende adviesraad. 



Onder jeugdvereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 2, 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 Sport voor Allen-decreet een erkenning heeft bekomen van het gemeentebestuur 

van Schoten of lid is van een door het gemeentebestuur van Schoten erkende adviesraad. 

Het jeugdtarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve jeugdwerking in de 

sportaccommodatie. 

Onder +3 vereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 2, 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 Sport voor Allen-decreet een erkenning heeft bekomen van het gemeentebestuur 

van Schoten of lid is van een door het gemeentebestuur van Schoten erkende adviesraad. 

Het +3 tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve +3 werking in de 

sportaccommodatie. 

Onder G-vereniging van Schoten, zoals vermeld in artikel 2, wordt verstaan een vereniging die binnen 

zijn gewone clubwerking op basis van projectmatige of parallelle gehandicaptenwerking - op zowel 

permanente als projectmatige basis - initiatieven ontplooien en die in het kader van het Sport voor 

Allen-decreet een erkenning heeft bekomen van het gemeentebestuur van Schoten of lid is van een 

door het gemeentebestuur van Schoten erkende adviesraad. 

Het G-tarief wordt enkel gehanteerd voor de periodes van effectieve G-werking in de 

sportaccommodatie. 

Onder andere verenigingen, zoals vermeld in artikel 2, 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 5 

Aanvragen van verenigingen die niet ressorteren onder een van de in artikel 4 vermelde categorieën 

dienen voor goedkeuring rechtstreeks gericht te worden aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

Artikel 6 

Het is de gebruiker niet toegelaten om het gebruiksrecht over te dragen aan derden. 

Artikel 7 

Bij misbruik van een reservatie door het overschrijden van de aangevraagde gebruiksperiode 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 facturatieperiode. 

Artikel 8 

De vastgestelde tarieven worden ingevorderd als retributie. De retributie is verschuldigd door de 

aanvrager van de reservatie. De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na 

verzending van de factuur op rekeningnummer van het gemeentebestuur. 

Artikel 9 

Art. 94 van het gemeentedecreet 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 10 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet.  

Artikel 11 

Een afschrift van dit besluit zal overeenkomstig art. 253 van het Gemeentedecreet verzonden worden 

aan de provinciegouverneur.  


