
 

Retributiereglement sportinfrastructuur - Aanpassing op basis van de 3 categorieën bepaald in het 
reglement van erkenning
gemeenteraad - 25 mei 2021

1/6

Zitting van 25 mei 2021
Vrije Tijd

Goedgekeurd

13 2021_GR_00126 Retributiereglement sportinfrastructuur - 
Aanpassing op basis van de 3 categorieën 
bepaald in het reglement van erkenning - 
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 Gerald Corthouts, 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; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Marc Roppe, gemeenteraadslid; de heer Peter Briers, 
gemeenteraadslid; de heer Sameer Srivastva, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, 
algemeen directeur

Afwezig:
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
Het retributiereglement wordt beperkt aangepast n.a.v. de aanpassing van het 
reglement van erkenning waarin de bepalingen werden opgenomen om een 
sportvereniging in te delen in 3 categorieën volgens het nieuwe reglement van 
'erkenning'.

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Argumentatie
De subsidiereglementen i.v.m. de grascheque, de werkings- en impulssubsidie 
werden aangepast n.a.v. de toekomstige digitalisatie en automatisering van de 
subsidieflow. Tevens zorgt deze aanpassing van de reglementen voor een 
'aangepaste' verdeling van de middelen die overeenstemmen met de huidige 
noden van de Hasseltse sportverenigingen betreffende het onderhoud van hun 
sportterreinen en een betere afstemming op ons hoofdaccent, namelijk kwalitatieve 
jeugdwerking.

Ook de erkenning van een Hasseltse sportvereniging werd meegenomen omdat dit 
straks de basis vormt van het digitale platform. Door de bepaling van 3 categorieën 
is een beperkte aanpassing van het retributiereglement noodzakelijk.

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

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald 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.

Het stedelijk retributiereglement sportaccommodaties goedgekeurd op 24 mei 
2016.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 14° van het decreet lokaal bestuur

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester 
en schepenen worden toevertrouwd:

Het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging 
tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De kredieten voor deze ontvangsten zijn voorzien op:

Volgnummer: MJP000971 - BA - Huurinkomsten sporthallen en andere 
sportlokalen
Algemene rekening: 70205000

Raming: € 95.590,52 (voor 2021) en € 280.000,00 (vanaf 2022) 

Basisbudget

Advies
Financieel advies
Gunstig advies
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Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aanpassing aan het retributiereglement voor het 
gebruik van de Hasseltse sportinfrastructuur goed.

Bijlagen
1. Retributiereglement_sport.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HASSELTSE SPORTINFRASTRUCTUUR 

 

Artikel 1: Algemeen  

Met ingang vanaf 01/07/2021 wordt er een retributie geheven op het gebruik van de Hasseltse 

sportinfrastructuur.  

Artikel 2: Definities  

Tariefplannen:  

Tariefplan 1 – Hasseltse sportverenigingen erkend in categorie 1, Hasseltse scholen en Hasseltse 

jeugdbewegingen. 

Tariefplan 2 – Hasseltse sportverenigingen erkend in categorie 2, Hasselaren, niet-Hasseltse scholen 

en niet-Hasseltse jeugdbewegingen. 

Tariefplan 3 – niet-erkende verenigingen, niet-Hasseltse sportverenigingen, niet-Hasselaren. 

Artikel 3: Tarieven  

3.1. Sporthallen in beheer of ingehuurd  door de stad Hasselt:  

Deze tarieven zijn van toepassing op de Hasseltse sporthallen in beheer of ingehuurd door de stad 

Hasselt, Afdeling Sport 

Alverberg*, Runkst, Kiewit, Kuringen, Stevoort, SBS Kuringen, SBS Spalbeek, SBS Kermt,  

SBS Rapertingen, Kindsheid Jesu, Koninklijk Atheneum 2, Virga Jesse College, Elckerlyc… 

* Alverberg beschikt over 2 volwaardige zaalgedeelten d.w.z. dat het tarief voor Alverberg in totaliteit 

gelijk is aan het tarief 3/3 zaal x2 

 TARIEFPLAN 1 TARIEFPLAN 2 TARIEFPLAN 3 

3/3 zaal 9,00 EUR/u 15,00 EUR/u 30,00 EUR/u 

2/3 zaal 6,00 EUR/u 10,00 EUR/u 20,00 EUR/u 

1/3 zaal 3,00 EUR/u  5,00 EUR/u 10,00 EUR/u 

 

3.2. Polyvalente zalen:  

Deze tarieven zijn van toepassing op de Hasseltse polyvalente, annex zalen 

gevechtssporten, dansvormen... 

 TARIEFPLAN 1 TARIEFPLAN 2 TARIEFPLAN 3 

annex zaal 3,00 EUR/u 5,00 EUR/u 10,00 EUR/u 
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3.3. Kleedkamers & douches:  

Kleedkamer & douches zijn in principe vervat in de zaalhuur. Indien mogelijk en naargelang 

beschikbaarheid kan een kleedkamer met douches apart gebruikt worden zonder het huren van een 

sportzaal 

 TARIEFPLAN 1 TARIEFPLAN 2 TARIEFPLAN 3 

kleedkamer + douche 10,00 EUR/gebruik 10,00 EUR/gebruik 20,00 EUR/gebruik 

 

3.4. Vergaderzalen: 

Deze tarieven zijn van toepassing op de beschikbare vergaderzalen in de Hasseltse 

sportaccommodaties 

 TARIEFPLAN 1 TARIEFPLAN 2 TARIEFPLAN 3 

vergaderzaal 5,00 EUR/u 5,00 EUR/u 10,00 EUR/u 

 

3.5. Turnhallen:  

Deze tarieven zijn van toepassing op de volgende Hasseltse turnhallen 

Velodroom, turnhal site Runkst 

 TARIEFPLAN 1 TARIEFPLAN 2 TARIEFPLAN 3 

turnhal ‘Velodroom’ 3,00 EUR/u 5,00 EUR/u 10,00 EUR/u 

 

3.6. Buitensportinfrastructuur:  

Deze tarieven zijn van toepassing voor de Hasseltse buitensportinfrastructuur 

 TARIEFPLAN 1 TARIEFPLAN 2 TARIEFPLAN 3 

individueel gebruik 
atletiekpiste 

1,00 EUR/u 1,00 EUR/u 2,00 EUR/u 

atletiekpiste 9,00 EUR/u 15,00 EUR/u 30,00 EUR/u 

kunstgrasvelden 9,00 EUR/u 15,00 EUR/u 30,00 EUR/u 

 

Artikel 4: Betaling  

De retributie dient betaald te worden na het toezenden van een factuur en volgens de modaliteiten 

zoals vermeld op de factuur. 

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

bestuur.  

Indien de retributie wordt betwist zal deze burgerrechtelijk worden ingevorderd.  
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Artikel 5:  

Dit reglement vervangt het retributiereglement voor sportaccommodaties goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 24 mei 2016 vanaf 01/01/2022. 

 

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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