
gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 3 december 2019

Sector vrije tijd - Dienst sport, jeugd en 
internationale samenwerking

11 2019_GR_00427 Retributies 2020-2025: Retributiereglement voor deelname 
aan begeleide sportactiviteiten: 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 voor de deelname aan begeleide zwemactiviteiten. Dit 
reglement geldt tot en met 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd worden.

Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het retributiereglement voor deelname 
aan begeleide sportactiviteiten. Op de sportraad van 12 november werd het reglement voorgelegd 
ter advies. Inhoudelijk heeft de sportraad geen bemerkingen.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Het reglement regelt de tarieven en voorwaarden die van toepassing zijn bij deelname aan begeleide 
sportactiviteiten. De leesbaarheid en duidelijkheid van het reglement worden verbeterd. Naar 



analogie van het retributiereglement voor het Netepark wordt een onderscheid gemaakt tussen 
Herentalsenaren en niet-Herentalsenaren. Het onderscheid zorgt ervoor dat er makkelijker 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aangegaan worden. Er wordt een 10-
beurtenkaart toegevoegd aan het reglement voor senioren die deelnemen aan begeleide 
zwemactiviteiten.

Inhoudelijk waren er vanuit de sportraad geen bemerkingen over het nieuwe retributiereglement. 

Omdat het reglement de lading niet meer dekt - er worden ook activiteiten georganiseerd in de 
sporthal -  krijgt het reglement een nieuwe benaming: deelname aan begeleide sportactiviteiten.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend retributiereglement goed:

Retributies 2020-2025: 

RETRIBUTIE OP DEELNAME AAN BEGELEIDE SPORTACTIVITEITEN 

1. Algemene bepalingen

De stad heft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een retributie op deelname aan 
begeleide sportactiviteiten.

Doel: De burger van onze stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen 
aanbod.

2. Gebruiker

De retributie is verschuldigd door deelnemers van begeleide sportactiviteiten.

3. Bepaling van het tarief

Zwemlessenreeks voor kinderen vanaf 4 jaar en voor volwassenen in groep:

 Tarieven inwoners Herentals: 8,50 euro per les van 45 minuten, inclusief een 
oefenabonnement van 4 beurten per 5 lessen.

 Tarieven niet inwoners Herentals: 10,50 euro per les van 45 minuten, inclusief een 
oefenabonnement van 4 beurten per 5 lessen.

Zwemlessenreeks per 2 voor kinderen en volwassenen:

 Tarieven inwoners Herentals: 11,50 euro per les van 30 minuten, inclusief een 
oefenabonnement van 4 beurten per 5 lessen.

 Tarieven niet inwoners Herentals: 14,00 euro per les van 30 minuten, inclusief een 
oefenabonnement van 4 beurten per 5 lessen.

Zwemlessenreeks voor kinderen vanaf 3 jaar in groep:



 Tarieven inwoners Herentals: 5,50 euro per les van 30 minuten inclusief een 
oefenabonnement van 9 beurten per 10 lessen.

 Tarieven niet inwoners Herentals: 7,00 euro per les van 30 minuten inclusief een 
oefenabonnement van 9 beurten per 10 lessen.

Zwemlessenreeks tijdens de schoolvakanties voor kinderen vanaf 4 jaar:

 Tarieven inwoners Herentals: 8,50 euro per les van 45 minuten.
 Tarieven niet inwoners Herentals: 10,50 euro per les van 45 minuten.

Aquareeksen tarieven inwoners Herentals:

 6,00 euro per les aquafit.
 54,00 euro voor 10 beurtenkaart lessen aquafit.

Aquareeksen tarieven niet inwoners Herentals:

 8,00 euro per les aquafit.
 72,00 euro voor 10 beurtenkaart lessen aquafit.

Doelgroepenreeksen in zwembaden tarieven inwoners Herentals:

 4,50 euro per les aquagym voor senioren.
 3,50 euro per les aquagym voor personen met een handicap.
 40,00 euro voor 10-beurtenkaart aquagym voor senioren.

Doelgroepenreeksen in zwembaden tarieven niet inwoners Herentals:

 6,00 euro per les aquagym voor senioren.
 4,50 euro per les aquagym voor personen met een handicap.
 54,00 euro voor 10-beurtenkaart aquagym voor senioren.

Doelgroepenreeksen in sporthal tarieven inwoners Herentals:

 3,2 euro per les Easyfit 55+ en Fit Plus 55+.
 27,00 euro voor 10-beurtenkaart Easyfit 55+ en Fit Plus 55+.

Doelgroepenreeksen in sporthal tarieven niet inwoners Herentals

 4,20 euro per les Easyfit 55+ en Fit Plus 55+.
 38,00 euro voor 10-beurtenkaart Easyfit 55+ en Fit Plus 55+.

4. Verminderingen

Houders van een Herentalse vrijetijdspas betalen 50 % van de retributie voor zwemlessenreeksen, 
voor alle aquareeksen, voor Easyfit 55+ en Fit Plus 55+, behalve voor de administratieve kost.

5. Betaling

De retributie moet betaald worden voor:



 aquareeksen en andere doelgroepen ter plaatse cash
 zwemlessenreeks bij de inschrijving cash of via het online betaalsysteem
 Easyfit 55+ en Fit Plus 55+, ter plaatse cash of via aankoop van een 10-beurtenkaart.

Bij annulatie met doktersattest door de aanvrager:

 voor aanvang van de activiteit wordt het volledige bedrag terugbetaald
 tijdens de deelname aan zwemactiviteiten worden alle niet deelgenomen dagen 

terugbetaald, elke dag heeft een gelijke verhouding ten opzichte van het totale 
inschrijvingsbedrag.

Bij annulatie zonder doktersattest door de aanvrager tot en met 7 kalenderdagen voor aanvang van 
een zwemlessenreeks, wordt een terugbetaling gedaan en wordt een administratieve kost van 30 
euro per reeks aangerekend.

Bij annulatie zonder doktersattest door de aanvrager minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang van 
de zwemlessenreeks ontvangt de aanvrager geen terugbetaling.

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
- 16 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Andreas 

Huyskens; Eva Kerkhofs; Nick Kraft; Bart Lamers; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger 
Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Stefan Verraedt; Jennis 
Wagemans

- 9 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Rob 
Lathouwers; Susy Matthijs; Tom Olyslaegers; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

- 1 onthouding(en): Els Sterckx
-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


