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Zitting van 23 februari 2021
AGB

Goedgekeurd

18 2021_GR_00065 Zwembadcomplex Kapermolen - Aanpassing 
tariefreglement zwembadcomplex Kapermolen - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Dymfna Meynen, schepen; de heer Habib El Ouakili, 
schepen; mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw 
Joske Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; 
de heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De 
Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan 
Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge 
Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, 
gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, 
gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Koen 
Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; mevrouw Karolien Stevens, 
gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-algemeendirecteur; de heer Peter 
Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving

Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Hasselt besliste in januari 2021 om mee te stappen 
in de Uit-pas, dit in het kader van de uitbouw van een geïntegreerd 
participatiebeleid voor Hasselaren in het algemeen, en kansarmen in het bijzonder. 
De Groep Hasselt wil ook de exploitatie van het zwembadcomplex Kapermolen, in 
handen van het AGB Stadsontwikkeling Hasselt, laten deelnemen aan de werking 
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van de Uit-pas. Dat vereist evenwel dat er een sociaal tarief wordt ingevoerd dat 
slechts 20% van het basistarief van € 3,50 (BTW in) bedraagt. 

Argumentatie
Om te beantwoorden aan de vereisten van de Uitpas-werking wordt het 
tariefreglement van zwembadcomplex Kapermolen aangepast. Er wordt een 
'sociaal tarief' ingevoerd dat € 0,70 (BTW in) bedraagt dat is voorbehouden voor 
mensen die een Uit-pas kunnen voorleggen die hen recht geeft op ‘sociaal tarief’. 

Voor het welkomst- en omruilvoordeel wordt het bestaande doelgroepentarief van 
€ 0,00 gehanteerd.

Het prijssubsidiereglement voor werkingsjaar 2021 dat door de gemeenteraad 
werd goedgekeurd op 15 december 2020 en dat stelt dat de Stad per zwembeurt, 
over alle tarieven heen, een prijssubsidie van € 5,5178 (waarop telkens nog eens € 
0,3311 BTW-bijdragen verschuldigd zijn) betaalt is eveneens van toepassing op dit 
nieuwe sociale tarief.

Juridische grond
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, hfdst. 3;

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40, §3 en 
artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gecoördineerde statuten van het AGB Stadsontwikkeling Hasselt , goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur op 24 maart 2020 en door de gemeenteraad op 28 april 
20;

Beheersovereenkomst 2019-2025 tussen het AGB Stadsontwikkeling Hasselt en 
de stad Hasselt, goedgekeurd bij besluit van de Raad van Bestuur van 12 juni 
2019 en bij gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2019.

Het retributiereglement voor sportaccomodaties, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 24 mei 2016.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie
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Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Geen financiële impact voor meerjarenplan Stad. 

Beleidsinformatie
Geen financiële impact voor meerjarenplan Stad. 

Advies
Financieel advies
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gewijzigde tariefreglement voor zwembadcomplex 
Kapermolen goed.

Artikel 2
Deze beslissing vervangt alle tarieven met betrekking tot zwembadcomplex 
Kapermolen vastgelegd  artikel 1 § 8 van het retributiereglement voor 
sportaccommodaties van 24 mei 2016 met ingang vanaf 25 februari 2021. 

Artikel 3
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 288 van het 
decreet over het lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit 
retributiereglement wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid 
overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur. 

Bijlagen
1. 210223 GR AGB retributiereglement zwembadcomplex Kapermolen 

DEF.pdf

Gekoppelde besluiten
 2018_GR_00192 - Zwembadcomplex Kapermolen - Erfpachtovereenkomst en 

aanstellen notaris - stad Hasselt en AGB Stadsontwikkeling - Goedkeuren
 2020_GR_00352 - AGB - Prijssubsidiereglement Zwembadcomplex 

Kapermolen 2021 - Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



 

Retributiereglement 
Zwembadcomplex 
Kapermolen 

  

 

 
 Artikel 1. Toepassingsgebied  
Dit reglement is van toepassing voor het gebruik van zwembadcomplex Kapermolen en wordt van 
kracht op 25 februari 2021.  
 

Artikel 2. Begripsomschrijvingen  
In dit reglement hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:  

• Zwembadcomplex Kapermolen: het zwembadcomplex gelegen op de Koning Boudewijnlaan 22, 
3500 Hasselt.  

• AGB: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt, gevestigd op Limburgplein 1, 3500 
Hasselt met ondernemingsnummer 0864.952.958  

• Tarief: Het bedrag van de vergoeding dat betaald dient te worden voor het bezoek aan het 
zwembadcomplex Kapermolen. In dit bedrag is de BTW inbegrepen in zoverre deze 
dienstverlening onderworpen is aan de BTW plicht. 

• Basistarief: het tarief dat wordt gehanteerd voor alle volwassen bezoekers die geen recht hebben 
op een ander tarief.  

• Voordeeltarief: het tarief dat wordt gehanteerd bij kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, bij 
studenten en bij erkende verengingen die met minstens 10 personen gezamenlijk het zwembad 
bezoeken. 

• Studenten: Studenten in het bezit van een sportkaart (uitgereikt door PXL, UCLL, UHasselt) of een 
studentenkaart van een school. . Studenten hebben recht op het studententarief tijdens de 
periode van 1 september t.e.m. 30 juni. 

• Bijzonder voordeeltarief: Officiële instellingen, zoals bv. OCWM, of VZW’s erkend door het college 
van burgemeester en schepenen kunnen genieten van een reductie van 50% voor hun cliënteel 
(WIGW of OMNIO statuut) waarbij de kaarten aangekocht en verdeeld worden via de instelling 
zelf. Om deze vermindering te bekomen dient de instelling schriftelijk een gemotiveerde aanvraag 
te doen met de nodige bewijsstukken waaruit blijkt dat voldaan wordt aan bovenstaande. Na 
goedkeuring wordt er een factuur verzonden.  

• Sociaal tarief: Het tarief dat wordt gehanteerd bij bezoekers die een Uit-pas kunnen voorleggen 
die hen recht geeft op een ‘sociaal tarief’.  

• Scholentarief: Het tarief dat wordt gehanteerd bij bezoek door scholen. Dit tarief geldt per 
leerling. 

• Doelgroepentarief: Het tarief dat wordt gehanteerd bij bezoekers die jonger zijn dan 5 jaar, 
begeleiders van personen met een beperking, personeelsleden van de Groep Hasselt en als 
welkoms- of getrouwheidsvoordeel voor houders van de Uit-pas. Bij aankoop van de Uit-pas 
krijgen nieuwe houders een welkomstvoordeel aangeboden, één van de opties is daarbij een 
toegang tot zwembadcomplex Kapermolen aan doelgroepentarief. Bij het omruilen van een 
‘volgespaarde’ Uitpas is een toegang tot zwembadcomplex Kapermolen opnieuw één van de 
aangeboden opties.  

• 20-beurtenkaart: Met deze meerbeurtenkaart kan een bezoeker met 1 betaling 20 zwembeurten 
aankopen.  
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• Jaarkaart: Een jaarkaart geeft gedurende 1 jaar onbeperkte toegang tot het zwembadcomplex 
binnen de grenzen van openingsuren en intern reglement 

• Watersportvereniging per baan: Het tarief dat wordt gehanteerd voor de huur van een 
zwembaan. Dit tarief is voorbehouden voor door het stadsbestuur erkende 
watersportverenigingen.  

• Tarief Hasselaar: de tarieven voor de Hasseltse scholen / verenigingen / gebruikers.  

• Tarief niet-Hasselaar: de tarieven voor de niet-Hasseltse scholen / verenigingen / gebruikers. 

• Tarief commercieel: de tarieven voor organisaties, evenementen en trainingen voor commerciële 
doeleinden.  

 
Artikel 3. Tarieven  
Het AGB hanteert bij de exploitatie van zwembadcomplex Kapermolen volgende tariefstructuur: 

Zwembad :  

Tarief BTW ex BTW in 
Basistarief (vrij zwemmen) €     3,30  €     3,50 
Voordeeltarief €     2,36 €     2,50 

Bijzonder voordeeltarief €     1,65 €     1,75 

Sociaal tarief €     0,66 €     0,70 

Scholentarief (per leerling) €     0,94 €     1,00 

Doelgroepentarief €     0,00 €     0,00 

20-beurtenkaart €   47,17 €   50,00 

Jaarkaart € 245,28 € 260,00 

Watersportvereniging per baan €     1,42 €     1,50 

 
Bij de uitreiking van een 20-beurtenkaart en een jaarkaart wordt een eenmalige kost van € 1,89 BTW 
ex of € 2,00 BTW in voor de aankoop van een badge die de houder dient voor te leggen bij bezoek aan 
het zwembadcomplex. 
Indien een school de gereserveerde baan / banen laattijdig (minder als een week op voorhand) of niet 
annuleert wordt er een forfaitair tarief aangerekend van € 23,58 of € 25,00 euro per baan. 
 
Vergaderzalen – sportzalen  : 

 Hasselaar Niet-Hasselaar Commercieel 

Zonder jeugdwerking € 5,00 per uur € 10,00 per uur € 25,00 per uur 

Met jeugdwerking € 3,00 per uur N.V.T. N.V.T. 

 
Artikel 4 

De tarieven moeten betaald worden ofwel bij de toegang ofwel binnen de termijn zoals vermeld op de 

factuur. Bij niet-betaling zal de retributie ingevorderd worden conform artikel 177 van het decreet 

lokaal bestuur.  

 

Artikel 5 

Deze beslissing vervangt alle tarieven met betrekking tot zwembadcomplex Kapermolen vastgelegd  

artikel 1 § 8 van het retributiereglement voor sportaccomodaties van 24 mei 2016 met ingang vanaf 

25 februari 2021.  

 

Artikel 6 

Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 285, 286, 287 en 288 van het decreet over het 

lokaal bestuur afgekondigd en bekendgemaakt. Van dit retributiereglement wordt melding gemaakt 

bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.  
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