GEMEENTE VORST
#007/24.03.2015/A/0006#
UITTREKSEL
UIT HET NOTULENBOEK VAN
DE GEMEENTERAAD
Openbare zitting van 24 maart 2015.
Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren. Englebert,
Ouartassi, Résimont, Loewenstein, Père, El Hamidine, Tahri, Spapens en Buyse, Schepenen ;
Mevren. en Dhren. Langbord, Mokhtari, Rongé, Defays, El Yousfi, Richard, Nocent,
Huytebroeck, Roberti, Barghouti, Grippa, Plovie, Angeli, Criquielion, Pâques, Hacken en
Stokkink, Gemeenteraadsleden ; Mevr. Moens, wd. Gemeentesecretaris.
$09505602$
# Sport - Retributies voor het gebruik van de gemeentelijke installaties en omnisportzalen Nieuw reglement. #
DE RAAD,
Overwegende dat het, gezien de financiële toestand van de gemeente,
aangewezen is om het reglement van beheer van de sportinstallaties volledig te herzien;
Overwegende dat bovengenoemd reglement van toepassing zal zijn vanaf 1
september 2015;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
BESLIST:
De bepalingen van het hieronder vermelde reglement, alsook de modaliteiten
opgenomen in bijlage, goed te keuren :

Retributiereglement betreffende het gebruik van de
gemeentelijke sportinfrastructuren
Artikel 1 :

Definities

a) Onder « gemeentelijke sportinfrastructuren » worden de volgende
infrastructuren verstaan :
 Bertelson stadion
 Sportcomplex « Bempt » (met inbegrip van de petanquebanen)
 Omnisportzaal « Klein Sportpaleis »

 Omnisportzaal « Primeurs »
 Omnisportzaal « Hall Van Volxem »
Elk van de zalen heeft een specifiek huishoudelijk reglement.
Ze mogen in geen geval gebruikt worden voor activiteiten die geen betrekking
hebben op sport.
b) Onder « erkende sportactiviteiten » wordt verstaan : diegene erkend door het
BOIC, door de ADEPS of door BLOSO, evenals diegene erkend door het
College op basis van een omstandig dossier.
c) Onder « Vorstse sportclub » wordt verstaan de sportclub met zetel gelegen op
het grondgebied van de gemeente Vorst en waarvan minstens 60 % van de
leden gedomicilieerd is in Vorst, of die zijn activiteiten in Vorst uitoefent sinds
minstens 5 jaar.
d) Onder « Vorstse para-gemeentelijke vereniging » wordt verstaan de
verenigingen waarvan de beheersorganen gedeeltelijk samengesteld zijn uit
leden aangesteld door de Gemeenteraad van Vorst.
e) Onder « jongere » wordt verstaan elke persoon van minder dan 18 jaar op 31
augustus van het jaar n+1.
f) Onder « jaarlijks gebruik » wordt verstaan het regelmatige wekelijkse gebruik,
op basis van een seizoen van 35 weken, met inbegrip van de perioden van
training alsook van de officiële wedstrijden.
g) Onder « occasioneel gebruik » wordt verstaan alle andere
gebruiken (waaronder punctuele aanvragen, stages, toernooien, enz.).
h) Onder « private ondernemingen » wordt verstaan elke rechtspersoon met
winstoogmerk.

Artikel 2 :

Aanvragen voor gebruik

§1. De aanvragen voor gebruik van lokalen en terreinen voor de beoefening van
een erkende sportactiviteit moeten ingediend worden bij het gemeentebestuur,
per brief (Sportdienst, Pastoorstraat nr 2, 1190 Brussel) of per e-mail
(ServiceSports@forest.brussels).
§2. Elke aanvraag voor occasioneel gebruik moet ten laatste een maand voor de
gewenste datum van gebruik ingediend worden.
§3. De aanvragen ingediend door een Vorstse vereniging of sportclub zullen,
binnen de beperking van de beschikbaarheid, prioritair behandeld worden
door de dienst.
§4. Zodra ze een aanvraag hebben ingediend, zijn de verenigingen of sportclubs
verplicht een natuurlijke persoon aan te duiden die ten opzichte van de
gemeente verantwoordelijk is voor de naleving van het onderhavige

reglement, van het huishoudelijke reglement van de betrokken infrastructuur,
alsook van de instructies die gegeven kunnen worden door elke gemachtigde
persoon.
§5. De verenigingen of sportclubs zijn ertoe gehouden om de lijst van elk van hun
teams over te maken aan de Sportdienst met vermelding van de naam,
voornaam, domicilie en rijksregisternummer van de spelers zoals vermeld op
hun identiteitskaart.
§6. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de nauwkeurigheid van
de inlichtingen overgemaakt door de verantwoordelijken van de betrokken
clubs te controleren.
§7. Alleen het College is gemachtigd om toestemming te geven voor het gebruik
van de gemeentelijke sportinfrastructuren.
§8. De beslissing van het College wordt per brief meegedeeld aan de verzoeker.
Binnen de 15 dagen na de betekening van de beslissing van het College
wordt de verzoeker uitgenodigd om de vereiste documenten over te maken.
§9. Private ondernemingen worden gelijkgesteld aan niet Vorstse organisaties.

Artikel 3 :

Retributie

§1. Het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuren geeft aanleiding tot de
inning van een retributie waarvan de bedragen worden vastgesteld conform de
bijlage bij het onderhavige reglement, die er integraal deel van uitmaakt.
§2. In afwijking van het vorige lid wordt het gebruik van de gemeentelijke
sportinfrastructuren gratis toegekend (binnen de beperking van de
beschikbaarheid) wanneer de aanvrager een Vorstse school (alle netten) een
para-gemeentelijke vereniging of een gemeentedienst (dienst buitenschoolse
activiteiten,…) is.
§3. De jonge aanvrager of de teams van jongeren genieten van een korting van
50% op het bedrag van de retributies, conform de tarieven in bijlage en op
voorwaarde dat de infrastructuur effectief gebruikt wordt door de jongeren.
§4. Voor het occasionele gebruik moet de retributie verplicht betaald worden vóór
het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuren.
§5. In geval van verzaking aan een occasioneel gebruik dat aan de gemeente
minder dan 8 dagen vóór de activiteit meegedeeld wordt, zal de aanvrager
verplicht zijn om 50% van de gevraagde retributie te betalen.
§6. Voor het jaarlijkse gebruik wordt het bedrag van de retributie vastgesteld op
degressieve wijze, door opeenvolgende schijven. De betaling van de jaarlijkse
retributie kan opgesplitst worden in twee schijven van 50%, voor zover de
eerste schijf van 50% betaald is tegen ten laatste 1 november van het lopende

sportseizoen en de tweede schijf van 50% tegen ten laatste 1 maart van
hetzelfde seizoen.
§7. De retributies zijn betaalbaar aan de dienst gemeenteonvangsten of worden
gestort op rekening BE98 0910 0967 7393 ten gunste van het
gemeentebestuur van Vorst.

Artikel 4 :

Kalender

Alle sportinfrastructuren zijn gesloten van 1 juli tot 15 juli inbegrepen.
Behoudens afwijking toegekend door het College zijn de grasvelden niet toegankelijk
van 15 mei tot 15 augustus.
Er wordt tijdens elk tussenseizoen een nieuwe kalender van gebruik van de
gemeentelijke sportinfrastructuren opgesteld door de Sportdienst en ter goedkeuring
voorgelegd aan het College.
Er wordt voorrang verleend aan de clubs die eerder reeds de gemeentelijke
sportinfrastructuren gebruikten, voor zover deze het onderhavige reglement evenals
het huishoudelijk reglement van de betrokken infrastructuren nageleefd hebben
gedurende het afgelopen seizoen.

Artikel 5 :

Toegankelijkheid

De activiteiten in de gemeentelijke sportinfrastructuren worden gehouden tussen
8u30 en 22u30. De infrastructuren moeten ten laatste om 23u00 verlaten worden.
Er kunnen afwijkingen op deze uurregeling toegekend worden door het College, in
functie van het type van activiteiten of van evenementen en voor zover er een
schriftelijke aanvraag ingediend werd een maand vóór de datum van het evenement.
De aanvrager mag op eigen initiatief het tijdstip of de duur van het hem verleende
gebruik niet wijzigen.
Er is geen enkele onderverhuring of overdracht van rechten van eender welke aard
toegelaten.

Artikel 6 :

Verantwoordelijkheden

§1. Het gebruik van de sportinfrastructuren alsook het gebruik van het
sportmateriaal en -uitrusting gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid
van de gebruiker. Deze laatste is verplicht het geheel aan verzekeringen te
nemen die noodzakelijk zijn voor het dekken van de risico's die verband
houden met het gebruik van de ruimten en met het beoefenen van zijn
activiteiten, met inbegrip van daden van vandalisme die gepleegd zouden
worden door elke persoon onder zijn verantwoordelijkheid.

§2. De aanvrager zorgt ervoor vóór het gebruik van de infrastructuren het bewijs
van onderschrijving van het of de contracten voor te leggen. Zoniet wordt hem
de toegang tot voornoemde infrastructuren geweigerd.
§3. De aanvrager blijft persoonlijk verantwoordelijk tegenover derden en
tegenover eender welke overheid of bestuur. Hij is, in voorkomend geval,
verplicht om heffingen, belastingen, auteursrechten en andere eventuele
retributies die zijn activiteiten veroorzaken, te betalen.
§4. De gemeente wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van lichamelijke
letsels, materiële schade ondergaan door elke gebruiker of bezoeker van de
infrastructuur of in geval van diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke
voorwerpen.
§5. Alle berokkende schade brengt de schadeloosstelling ten laste van de
aanvrager met zich mee, onverminderd administratieve sancties die tevens
getroffen zouden kunnen worden.
§6. Onverminderd de herstelling van de schade die eruit kan voortvloeien, brengt
elke overtreding van één van de bepalingen van het onderhavige reglement
de schorsing mee van de toegangsvergunning tot de infrastructuren, en dit
totdat er een definitieve beslissing wordt genomen door het College.
§7. De gebruikers van de gemeentelijke sportinfrastructuren zijn verplicht zich te
houden aan de bepalingen van het Algemeen politiereglement.

Artikel 7 :

Verlengde leegstand

De leegstand, gedurende een maand, van de infrastructuur die ter beschikking van
de aanvrager werd gesteld, veroorzaakt de intrekking van de gebruiksvergunning, die
hem schriftelijk wordt betekend.
Het is aan het College om de geldigheid te beoordelen van de eventuele
verantwoording die door de aanvrager afgelegd wordt.

Artikel 8 :

Slotbepalingen

Het College is alleen gemachtigd om de bijzondere gevallen te beslechten die
voortvloeien uit de toepassing van het onderhavige reglement of meer in het
algemeen uit het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuren.
+++++++++++++

BIJLAGE BIJ HET RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTINFRASTRUCTUREN

RETRIBUTIES
(De onderstaande bedragen zijn de bedragen per uur)

Sportinfrastructuur

JAARLIJKS GEBRUIK

OCCASIONEEL GEBRUIK

(Het totale bedrag van de jaarlijkse retributie wordt berekend
op basis van een seizoen van 35 weken)

1ste schijf
2de schijf
3de schijf
4de schijf
1ste schijf
2de schijf
3de schijf
4de schijf

VORSTENAAR

NIET-VORSTENAAR

uren /
week

Jeugd

Volwassenen

Jeugd

Volwassenen

1 u - 10 u
11 u - 20 u
21 u - 30 u
> 30 u

€ 2,00
€ 1,75
€ 1,50
€ 1,25

€ 4,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 2,50

€ 4,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 2,50

€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 5,00

1 u - 10 u
11 u - 20 u
21 u - 30 u
> 30 u

€ 2,50
€ 2,25
€ 2,00
€ 1,75

€ 5,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 3,50

€ 5,00
€ 4,50
€ 4,00
€ 3,50

€ 10,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 7,00

BEDRIJVEN

€ 30,00

€ 30,00

Voorbeeld van berekening : Een Vorstse club van volwassenen gebruikt 15u op de Bempt :
(10 u x 4,00 € x 35 weken) + (5 u x 3,50 € x 35 weken) = 2.012,50 €

VORSTENAAR

NIET-VORSTENAAR

Jeugd

Volwassenen

Jeugd

Volwassenen

€ 10,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 40,00

BEDRIJVEN

BEMPT
(excl. lasten)

BERTELSON K.S.P. - Primeurs Van Volxem
(lasten inbegrepen)

€ 80,00

De wd. Secretaris,
(get) B. MOENS.

De Voorzitter,
(get) M-J. GHYSSELS.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT :

Vanwege het College :
De wd. Secretaris,

Voor de Burgemeester:
De afgevaardigde schepen,

