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Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor het gebruik
van sportcomplex De Vossenberg: goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bart Michiels, voorzitter ; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid;
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid;
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers,
raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans,
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs,
raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Olyslaegers;
de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen,
raadslid

Beschrijving
Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft een retributiereglement op het gebruik van sportcomplex De Vossenberg. Dit
reglement dit moet opnieuw gestemd worden.
Op 18 november 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen het reglement principieel
goed en namen ze kennis van het advies van de sportraad.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur
Argumentatie
Het retributiereglement op het gebruik van sportcomplex De Vossenberg regelt de tarieven en
voorwaarden die van toepassing zijn voor alle gebruikers. De leesbaarheid en duidelijkheid van het
reglement worden verbeterd en aangepast. De gebruikers worden conform alle reglementen van de

sector vrije tijd aangepast. De annulatieregeling wordt gewijzigd. Een regeling rond huur op
feestdagen wordt opgenomen en de tarieven van diverse zaaldelen worden evenredig
doorgetrokken.
Het nieuwe retributiereglement werd voorgelegd ter advies aan de sportraad op dinsdag 12
november 2019. De sportraad formuleerde hiervoor een advies op 18 november 2019, dat werd
toegevoegd als bijlage. Inhoudelijk waren er vanuit de sportraad geen bemerkingen over het nieuwe
retributiereglement.

Besluit
De gemeenteraad keurt het volgend retributiereglement goed:
Retributies 2020-2025:
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN SPORTCOMPLEX DE VOSSENBERG
1. Algemene bepalingen
Het AGB Sport en Recreatie Herentals heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een
retributie op het gebruik van sportcomplex De Vossenberg.
Alle voorgaande retributiereglementen voor gebruik van sportcompex De Vossenberg worden
opgeheven met ingang van 1 januari 2020.
Doel: de stad wenst door sportinfrastructuur te exploiteren, de kwaliteit en samenhang van lokale
gemeenschappen te verbeteren en te versterken.
2. Gebruiker
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het gebruik van sportcomplex
De Vossenberg aanvraagt.
Gebruikers vallen onder één van de volgende categorieën:
 Categorie A: stad en OCMW Herentals, AGB Sport en Recreatie Herentals, EVA vzw
Handelshart Herentals, erkende Herentalse adviesorganen voor het uitvoeren van hun
basisopdracht advisering
 Categorie B: erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de stad
Herentals, bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen,
onderwijsinstellingen op het grondgebied Herentals en Herentalse politieke partijen
 Categorie C: niet-erkende Herentalse organisaties en verenigingen zonder winstgevend
oogmerk, niet-Herentalse organisaties en verenigingen zonder winstgevend oogmerk en
onderwijsinstellingen buiten het grondgebied Herentals
 Categorie D: alle overige gebruikers
3. Bepaling van het tarief
Te huren zalen/zaaldelen/ruimten






Grote polyvalente zaal of GPZ (42 x 36 meter): deze zaal kan men huren per 1/3 of 1/2
Kleine polyvalente zaal of KPZ (11,25 x 11,70 meter)
Turnzaal of TZ (29,40 x 21 x 7 meter)
Douches en kleedkamers

Definities
Competitiegebruik: het gebruik door minstens twee partijen voor een sportactiviteit in competitief
verband waarbij
 één partij kan worden aangeduid als huurder en organisator van de sportactiviteit
 één of meerdere partijen bijkomend kunnen worden aangeduid als derden deelnemend aan
de sportactiviteit die wordt georganiseerd door de huurder
 de sportactiviteit in competitief verband wordt beoefend gedurende een seizoen en/of
tijdens een één- of meerdaags tornooi of kampioenschap, dat staat genoteerd op de
jaarkalender van een sportbond, erkend bij de Vlaamse Sportfederatie
 de deelnemende partijen aan de sportactiviteit zijn aangesloten als lid bij eenzelfde
sportbond, erkend door de Vlaams Sportfederatie.
Sportevenement: sportactiviteiten zonder competitief karakter. Bij een sportevenement is een
reservatie per zaaldeel niet mogelijk en moet de volledige zaal gehuurd worden.
Verjaardagsfeestje: sportieve groepsactiviteiten onder toezicht van een begeleider waarbij door de
huurder geen gelden worden betaald aan derden.
Tarieven
Alle tarieven in dit reglement zijn inclusief btw. De btw-tarieven worden toegepast conform het btwwetboek.
Huurtarieven grote polyvalente zaal – per uur voor een volledige zaal
Voor recreatief gebruik, gebruik voor trainingsdoeleinden, competitiegebruik zonder inkomgeld
en/of reclameborden
Categorie A: zit vervat in jaarlijks forfaitair bedrag
Categorie B: 9,30 euro
Categorie C: 18,60 euro
Categorie D: 37,20 euro
Bij huur van een gedeelte van de zaal wordt het huurtarief verhoudingsgewijs berekend.
Voor gebruik voor een sportevenement zonder inkomgeld en/of reclameborden
Categorie A: zit vervat in jaarlijks forfaitair bedrag
Categorie B: 9,30 euro

Categorie C: 18,60 euro
Categorie D: 37,20 euro
Bij een sportevenement is een reservatie per zaaldeel niet mogelijk.
Wanneer er inkomgeld wordt gevraagd of reclameborden worden geplaatst, wordt het huurtarief
vermenigvuldigd met 2.
Wanneer er inkomgeld wordt gevraagd en reclameborden worden geplaatst, wordt het huurtarief
vermenigvuldigd met 2,5.
Verjaardagsfeestje
Categorie A, B en C: niet van toepassing voor deze categorieën
Categorie D: 37,20 euro
Bij huur van een gedeelte van de zaal wordt het tarief verhoudingsgewijs berekend.
Huurtarieven kleine polyvalente zaal – per uur
Voor recreatief gebruik, gebruik voor trainingsdoeleinden, gebruik voor een sportevenement zonder
inkomgeld en/of reclameborden
Categorie A: zit vervat in jaarlijks forfaitair bedrag
Categorie B: 4,40 euro
Categorie C: 8,80 euro
Categorie D: 17,60 euro
Wanneer er inkomgeld wordt gevraagd of reclameborden worden geplaatst, wordt het huurtarief
vermenigvuldigd met 2.
Wanneer er inkomgeld wordt gevraagd en reclameborden worden geplaatst, wordt het huurtarief
vermenigvuldigd met 2,5.
Huurtarieven turnzaal – per uur
Voor gebruik voor trainingsdoeleinden, competitiegebruik zonder inkomgeld en/of reclameborden,
gebruik voor een sportevenement zonder inkomgeld en/of reclameborden
Categorie A: zit vervat in jaarlijks forfaitair bedrag
Categorie B: 9,80 euro
Categorie C: 19,60 euro
Categorie D: 39,20 euro

Wanneer er inkomgeld wordt gevraagd of reclameborden worden geplaatst, wordt het huurtarief
vermenigvuldigd met 2.
Wanneer er inkomgeld wordt gevraagd en reclameborden worden geplaatst, wordt het huurtarief
vermenigvuldigd met 2,5.
Huurtarieven douches en kleedkamers exclusief gebruik van grote polyvalente zaal, kleine
polyvalente zaal en/of turnzaal – per uur
Per groep van 1 tot 10 personen:
Categorie A: zit vervat in jaarlijks forfaitair bedrag
Categorie B: 4,40 euro
Categorie C: 8,80 euro
Categorie D: 17,60 euro
Gebruik van de grote polyvalente zaal, de kleine polyvalente zaal, de turnzaal en/of douches en
kleedruimtes op wettelijke feestdagen
Gebruikers uit categorie A of B kunnen gebruik maken van sportcomplex De Vossenberg op een
wettelijke feestdag in België, uitgezonderd op door het college van burgemeester en schepenen
opgelegde sluitingsdagen, als:
 de aanvraag minstens 1 maand voorafgaand aan de reservatie gebeurt
 de reservatie wordt aangevraagd voor competitiegebruik en/of gebruik voor
sportevenementen.
Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan wordt het huurtarief dat van toepassing is voor de
gereserveerde infrastructuur, vermenigvuldigd x 2.
Bijkomende vergoedingen
Boetes of bijkomende prestaties:
Iedere gebruiker moet zelf instaan voor de inrichting en ontruiming van de zaal zodat de zaal zich na
gebruik in de staat bevindt waarin ze zich bevond voor aanvang van de activiteit. Als de gebruiker
niet aan deze voorwaarde voldoet, moet een vergoeding van 30 euro worden betaald per
personeelslid en per aangesneden uur dat een personeelslid prestaties moet verrichten, zodat de
zaal zich terug in zijn oorspronkelijke staat bevindt.
Annulatiekosten:
Als een gebruiker uit categorie B, C of D een zaal reserveert en er geen gebruik van maakt of de
reservatie geheel of gedeeltelijk annuleert, zonder voorafgaande schriftelijke afmelding en zonder
geldige reden, wordt een vergoeding aangerekend die overeenkomt met de periode waarvoor de
reservatie werd aangevraagd.

Als geldige reden voor annulaties van reserveringen wordt enkel bewezen overmacht aanvaard. In
dat geval wordt geen retributie aangerekend.
Reguliere gebruikers die een gebruiksovereenkomst zijn aangegaan voor een seizoen, hebben onder
het jaar de kans om tijdens bijsturingsperiodes kosteloos te annuleren. De administratie brengt de
gebruikers hiervan tijdig op de hoogte.
Basisvergoeding voor het gebruik van sportcomplex De Vossenberg door alle diensten van de stad
Herentals
Voor het gebruik van sportcomplex De Vossenberg door alle diensten van de stad Herentals
(droogactiviteiten, vormingsactiviteiten, sportkampen, initiaties, fysieke trainingen eigen personeel,
evenementen, initiatieven van de gemeentelijke diensten, …) wordt jaarlijks een forfaitair bedrag
aangerekend van 10.600 euro.
4. Verminderingen
Inwoners van Herentals vallen onder categorie C.
5. Betaling
De retributie moet cash betaald worden of via overschrijving 30 dagen na factuurdatum.
6. Procedure
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 15 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Andreas
Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van
Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis Wagemans
- 11 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Bart
Lamers; Rob Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers; Els Sterckx; Peter Verpoorten; Lore
Wagemans
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de algemeen directeur
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels

