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GEMEENTERAAD VAN 3 DECEMBER 2013 

 

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GEBRUIK SPORTHAL 

NOORDERWIJK, SPORTHAL CAMPUS DE VESTEN, SPORTHAL 

MORKHOVEN EN SPORTHAL KOSH SCHEPPERS 

 

 

 

Context 

De gemeenteraad keurde op 23/12/2008 het retributiereglement goed voor gebruik van de sporthal 

Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten, sporthal Morkhoven en sporthal kOsh Campus Scheppers. 

Als het stadsbestuur dit reglement wil behouden, moet het opnieuw gestemd worden. 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 4/11/2013 het voorstel reglement met 

enkele opmerkingen goed. 

 

Argumentatie 

De kosten voor de exploitatie van de sportinfrastructuur zijn gestegen. De index der 

consumptieprijzen is gestegen. De laagste prijsaanpassingen zijn gebeurd bij de goedkeuring van het 

retributiereglement op 23/12/2008. Daarom wordt als referentie de index van de consumptieprijzen 

voor december 2008 (basis 2004) genomen, deze bedroeg 111,25 punten. Het laatst gekende 

indexcijfer is deze van september 2013 (basis 2004), en deze bedraagt 122,65 punten. 

De prijzen van de dienstverlening worden afgestemd op de prijzen van sporthallen die in de 

omgeving een vergelijkbaar identiek aanbod aanbieden. Om gelijkvormigheid met de retributies voor 

sporthallen De Vossenberg te bekomen wordt een bijkomend artikel opgenomen in het 

retributiereglement waarbij een administratieve kost wordt aangerekend indien een persoon, 

vereniging, schoolgroep of bedrijf een zaal reserveert en er geen gebruik van maakt zonder 

voorafgaande schriftelijke afmelding en zonder geldige reden. 

Een sportseizoen loopt van 1/9 tot en met 30/6. Bij overgangsmaatregel wordt voor verenigingen, 

die reeds een contract hebben afgesloten tot maximum 30/6/2014, hetzelfde tarief behouden als 

datgene dat geldig was bij het afsluiten van het contract. Vanaf 1/7/2014 worden de tarieven van 

kracht zoals bepaald in het retributiereglement. 

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen Herentalse gebruikers en niet-Herentalse 

gebruikers. 

 

BESLUIT 

De gemeenteraad beslist met ingang van 1 januari 2014 het retributiereglement voor gebruik 

sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten, sporthal kOsh Scheppers en sporthal Morkhoven 

vast te stellen als volgt. 

Artikel 1: Gebruiker 

De retributie is verschuldigd door de gebruikers van de sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De 

Vesten, sporthal KOSH Scheppers en sporthal Morkhoven. 

Artikel 2: Grondslag en tarief 

De tarieven worden vastgesteld als volgt: 

1. Voor een bij een sportraad aangesloten en erkende sportvereniging  

A. Sporthal Noorderwijk, sporthal Campus De Vesten en sporthal KOSH Scheppers: 

Gewoon gebruik of competitiegebruik zonder inkomgeld en gebruik door verenigingen van 

personen met een handicap voor sportmanifestatie per uur: 

 

Omschrijving Prijs/ uur 

1/3 van de sporthal 3,90 euro 
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2/3 van de sporthal 6,00 euro 

3/3 van de sporthal 8,20 euro 

1/2 van de sporthal 5,00 euro 

 

Competitiegebruik met inkomgeld of met reclameborden per uur: 

Omschrijving Prijs/ uur 

1/3 van de sporthal 8,80 euro 

2/3 van de sporthal 12,90 euro 

3/3 van de sporthal 16,30 euro 

1/2 van de sporthal 10,70 euro 

 

Competitiegebruik met inkomgeld en reclameborden per uur: 

Omschrijving Prijs/ uur 

1/3 van de sporthal 12,90 euro 

2/3 van de sporthal 16,30 euro 

3/3 van de sporthal 19,30 euro 

1/2 van de sporthal 14,10 euro 

 

Gebruik van de zaal voor sporttornooien: 

Omschrijving Prijs/ uur 

1. voor manifestaties die minder dan 4 uur duren 53,40 euro 

2. voor manifestaties die een ganse dag duren (8 uur) 106,70 euro 

3. voor elk bijkomend uur 10,70 euro 

4. voor onder 1. genoemde manifestaties vanaf het 7de uur 106,70 euro 

5. voor het plaatsen van reclameborden voor de duur van de 

manifestaties 

15,30 euro 

6. voor opkuis van de zaal door een personeelslid van het 

stadsbestuur 

25,00 euro 

 

B. Sportzaal Morkhoven – De Wegwijzer 

Gebruik ganse zaal per uur: 

Omschrijving Prijs/ uur 

Gebruik ganse zaal 3,90 euro 

 

Gebruik van de zaal voor socio-culturele organisaties 

Omschrijving Prijs/ uur 

1. voor manifestaties die minder dan 4 uur duren 17,90 euro 

2. voor manifestaties die een ganse dag duren (8 uur) 35,60 euro 

3. voor elk bijkomend uur 3,90 euro 

4. voor organisaties vanaf het 7de uur 35,60 euro 

5. voor het plaatsen van reclameborden voor de duur van de 

manifestaties 

15,30 euro 
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6. voor opkuis van de zaal door een personeelslid van het 

stadsbestuur 

25,00 euro 

 

C. Gebruik douches 

Omschrijving Prijs/ uur 

voor groepen van 1 tot 10 personen 3,90 euro 

voor groepen van 11 tot 20 personen 6,00 euro 

voor groepen van 21 tot 30 personen 8,20 euro 

verhoging per schijf van 10 personen 2,40 euro 

 

2. Voor andere gebruikers 

A. Sportzaal Morkhoven – De Wegwijzer 

Gebruik ganse zaal per uur 

Omschrijving Prijs/ uur 

Gebruik ganse zaal 5,50 euro 

 

 

 

Gebruik van de zaal voor socio-culturele organisaties 

Omschrijving Prijs/ uur 

1. voor manifestaties die minder dan 4 uur duren 25,40 euro 

2. voor manifestaties die een ganse dag duren (8 uur) 50,80 euro 

3. voor elk bijkomend uur 5,50 euro 

4. voor organisaties vanaf het 7de uur 50,80 euro 

5. voor het plaatsen van reclameborden voor de duur van de 

manifestaties 

15,30 euro 

6. voor opkuis van de zaal door een personeelslid van het 

stadsbestuur 

25,00 euro 

 

Gebruik douches 

Omschrijving Prijs/ uur 

voor groepen van 1 tot 10 personen 5,50 euro 

voor groepen van 11 tot 20 personen 8,50 euro 

voor groepen van 21 tot 30 personen 11,50 euro 

verhoging per schijf van 10 personen 3,10 euro 

 

Basisvergoeding bij reservatie en niet gebruik zonder voorafgaande afmelding en zonder geldige 

reden 

Indien een persoon, vereniging, schoolgroep of bedrijf een zaal reserveert en er geen gebruik van 

maakt, zonder voorafgaande schriftelijke afmelding en zonder geldige reden, wordt een vergoeding 

gevraagd van 20 euro voor administratieve kosten.  

Als geldige reden voor annulatie van reserveringen wordt enkel bewezen overmacht aanvaard. 

In dit geval wordt geen retributie aangerekend. 
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Artikel 3: Overgangsmaatregel 

Bij overgangsmaatregel, voor scholen en verenigingen die reeds een contract hadden afgesloten tot 

maximum 30 juni 2014, blijven dezelfde tarieven behouden als diegene die geldig waren bij het 

afsluiten van het contract. Vanaf 1 juli 2014 zijn de tarieven van kracht zoals bepaald in het 

retributiereglement. 

Artikel 4: Betaling 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het vaststellen van de 

inningmodaliteiten. Bij niet-minnelijke betaling voorziet artikel 94 van het gemeentedecreet de 

mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de 

burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. 

Artikel 5: Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt 

afgekondigd en bekendgemaakt in overeenstemming met het gemeentedecreet. 

 


