GEMEENTE GRIMBERGEN
GEMEENTERAAD
Openbare vergadering van donderdag 19 december 2019

GEMEENTELIJK RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN GEMEENTELIJKE
SPORTINFRASTRUCTUUR - AANSLAGJAREN 2020-2025
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40, §3 en artikel 41, 14°.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Artikel 173 van de Grondwet.
 Besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2015 houdende de vaststelling voor de aanslagjaren 20152019 van een gemeentelijk retributiereglement op het ter beschikking stellen van
sportinfrastructuur.
De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/
De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:
Het is noodzakelijk ook in de toekomst voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur een
redelijke en aanvaardbare vergoeding te vragen.
Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente is het aangewezen om te streven naar een
hogere mate van kostendekking. Vanuit beleidsmatig oogpunt kan bij het vaststellen van de gebruikstarieven
rekening gehouden worden met een aantal parameters zoals:
 de vereniging ontwikkelt al dan niet haar werking in Grimbergen;
 de vereniging werd al dan niet erkend, d.w.z. ze is al dan niet aangesloten bij een erkende Vlaamse
sportfederatie;
 de vereniging is al dan niet lid van de gemeentelijke sportraad;
 de vereniging is al dan niet lid van een andere raad;
 de vereniging ontwikkelt al dan niet een jeugdwerking;
 de vereniging is al dan niet een Vlaamse vereniging van buiten de gemeente;
 het gaat om een particulier, inwoner of niet-inwoner van Grimbergen, die gebruik maakt van de
sportinfrastructuur.
Het gebruik van sportinfrastructuur gebeurt overwegend volgens seizoenen die lopen van de maand
augustus van een jaar tot de maand juni van het daaropvolgend jaar. Met dit gegeven dient rekening te
worden gehouden bij eventuele wijzigingen van de toe te passen retributies.
In principe kunnen sporthallen niet verhuurd worden voor niet-sportief gebruik (cf. collegebeslissing
22/10/2019). Hierop zijn enkele uitzonderingen voorzien:
 uitdovend gebruik voor een gelimiteerde lijst van historisch gegroeide situaties voor bepaalde
evenementen;
 gemeentelijke activiteiten na afzonderlijke goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen.
Voor deze uitzonderingen moet een tarief worden bepaald. Voorstel is om voor de (uitdovende)
evenementen van het onderwijs en van het gemeentebestuur zelf geen retributie te vragen, en voor de
andere evenementen 250 euro per dag.
Over de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen en van de gemeentelijke voetbalvelden
werd géén overleg gepleegd met de Sportraad.
De basistarieven werden op de gemeenteraad van 28/5/2015 als volgt vastgelegd:
De tarieven worden jaarlijks aangepast per 1 september volgens de stijging van het consumentenindexcijfer.
Prijsverhoging vanaf 1 september 2016:
 Consumentenindexcijfer per 1 juli 2015: 101,01 (basis 2013).

 Consumentenindexcijfer per 1 juli 2016: 103,31 (basis 2013).
 Consumentenindexcijfer per 1 juli 2017: 105,15 (basis 2013).
 Consumentenindexcijfer per 1 juli 2018: 107,02 (basis 2013).
 Consumentenindexcijfer per 1 juli 2019: 108,87 (basis 2013).
De prijsverhoging zal pas toegepast worden wanneer de indexatie meer dan 10 eurocent bedraagt:
Afrondingen gebeuren als volgt (cfr. financiële instellingen):
 0,15 blijft 0,10;
 0,16 wordt 0,20;
 5,05 blijft 5,00;
 5,06 wordt 5,10.
Bovenstaande afrekening is vooral belangrijk voor de afhandeling van betalingen met baar geld: kassa
Pierebad.
Bijkomende informatie:
/
BESLUIT:
Gemeentelijk retributiereglement op het ter beschikking stellen van gemeentelijke sportinfrastructuur Aanslagjaren 2020-2025
Artikel 1. - belastbare grondslag
Met ingang van 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie
gevestigd op het ter beschikking stellen van gemeentelijke sportinfrastructuur.
Art. 2. - tarieven
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
§ 1. Gebruik gemeentelijke sporthallen en bijlokalen
Voor het sportief gebruik van sportterreinen in de gemeentelijke sporthallen en van de kleine zalen
behorend tot een sportcentrum:
Tarief I: bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarieven gelden per uur en per terrein).
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad wordt het
voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en maandelijks (van
september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag aangerekend.
Tarief II: bij occasioneel gebruik (tarieven gelden per uur en per terrein)

gemeentelijke clubs, lid van de
sportraad, met jeugdwerking
gemeentelijke clubs, lid van de
sportraad, zonder jeugdwerking
gemeentelijke clubs lid van
andere raad
gemeentelijke clubs geen lid van
andere raad
particulieren wonend in de
gemeente
clubs of particulieren van buiten
de gemeente

Tarief I
5,00 euro

Tarief II
10,00 euro

10,00 euro

20,00 euro

10,00 euro

20,00 euro

20,00 euro

30,00 euro

n.v.t.

30,00 euro

n.v.t.

45,00 euro

Uitzondering:
Voor het NIET sportief gebruik van sportterreinen in de gemeentelijke sporthallen:
uitdovend toe te staan in de sporthal van Humbeek:
 jaarlijks schoolfeest GBS Humbeek, géén vaste data (gratis ter beschikking)
 jaarlijks schoolfeest VBS Humbeek, géén vaste data (gratis ter beschikking)
 jaarlijks Harmonieconcert Humbeek in de loop van de maand maart, afhankelijk van de
krokusvakantie (250,00€ per dag)



jaarlijks Schlagerfestivel Humbeek, in de maand mei-juni, buiten de competitieperiode (250,00€ per
dag)
uitdovend toe te staan in de sporthal van Borgt:
 jaarlijks schoolfeest GBS Borgt, géén vaste data (gratis ter beschikking)
 jaarlijks eetfestijn GBS Borgt, géén vaste data (gratis ter beschikking)
 jaarlijks Harmonieconcert Borgt in de loop van de maand maart, afhankelijk van de krokusvakantie
(250,00€ per dag)
uitdovend toe te staan in de sporthal van Verbrande Brug:
 jaarlijks schoolfeest VBS Heienbeek, géén vaste data (gratis ter beschikking)
Na goedkeuring van het college, ten uitzonderlijke titel, kunnen de sporthallen ter beschikking gesteld
worden aan niet-sportieve evenementen aan het gangbare tarief van 250,00€ per dag.
§ 2. Gebruik voetbalterreinen
Om de facturatie correct toe te passen dienen alle voetbalverenigingen jaarlijks, voor de aanvang van het
nieuwe competitieseizoen, de lijst van de ingeschreven ploegen bij de respectievelijke erkende Vlaamse
federaties door te geven aan de sportdienst, door een officieel bericht van de desbetreffende federatie.
Indien een bepaalde ploeg (bijvoorbeeld recreatieve veteranenploeg) niet aangesloten is bij een erkende
Vlaamse Federatie, volstaat een verklaring op eer van de club voor deze respectievelijke ploeg(en).
Voor het sportief gebruik van gemeentelijke voetbalterreinen:
Tarief I: bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarief per seizoen).
Tarief II: bij occasioneel gebruik, tarieven per uur en per terrein. Niet van toepassing indien de voetbalclub
gebruik maakt van een ander dan haar thuisterrein(en) volgens het uurrooster vastgelegd door de
sportdienst.
Tarief I
Erkende gemeentelijke clubs met jeugdwerking:
 jeugdploegen U5 tot en 800 euro per cluster (er zijn 9
clusters: U5, U6, U7, U8, U9, U10,
met U13
U11, U12 en U13)
 jeugdploegen U14 tot en 800 euro per ploeg
(voor 2 ploegen binnen dezelfde
met U21, veteranen,
cluster wordt dus 2x 800 euro
reserven,
aangerekend)
recreatieploegen
1.
eerste ploeg
1400 euro per ploeg
Erkende Gemeentelijke
1000 euro per ploeg
recreatieploegen zonder
jeugdwerking:
Gemeentelijke clubs, lid van de n.v.t.
sportraad, met jeugdwerking
Gemeentelijke clubs, lid van de n.v.t.
sportraad, zonder jeugdwerking
Gemeentelijke clubs lid van
n.v.t.
andere raad
Gemeentelijke clubs geen lid van n.v.t.
andere raad
Particulieren wonend in de
n.v.t.
gemeente
Clubs of particulieren van buiten n.v.t.
de gemeente

Tarief II
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

15,00 euro
30,00 euro
30,00 euro
45,00 euro
45,00 euro
60,00 euro

Uitzondering:
Voor de jeugdploegen U5 tot en met U13 van FC Beigem, wordt op het geldende tarief een korting van 50%
toegepast op voorwaarde dat deze ploegen werkelijk gebruik maken van het kunstgrasveld dat door FC
Beigem werd aangelegd op basis van het recht van opstal dat door de gemeente Grimbergen wordt verleend
(5 de afdeling, sectie B, nrs.421G8 en nrs.428X3). Deze korting werd toegekend voor de levensduur van het
kunstgrasveld die werd vastgesteld op 30 jaar (2015 -2045).
§ 3. Gebruik schietstand
Tarief I: bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarieven per uur en per schietstand)

Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad wordt het
voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en maandelijks (van
september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag aangerekend.
Tarief II: bij occasioneel gebruik (tarieven per uur en per schietstand)
Uitzondering:
Bij gebruik aangevraagd door de Strombeekse Scherpschutters voor een volledig seizoen: 5,00 euro per uur
gebruik schietstand klasse 1 en schietstand klasse 2 samen.
GEBRUIK SCHIETSTAND 2 (luchtdrukwapens)
Tarief I
Gemeentelijke clubs, lid van de 5,00 euro
sportraad, met jeugdwerking
Gemeentelijke clubs, lid van de 10,00 euro
sportraad, zonder jeugdwerking
Gemeentelijke clubs lid van
10,00 euro
andere raad
Gemeentelijke clubs geen lid van 20,00 euro
andere raad
Particulieren wonend in de
n.v.t.
gemeente
Clubs of particulieren van buiten n.v.t.
de gemeente
GEBRUIK SCHIETSTAND 1 (klasse 1, vuurwapens)

Tarief II
10,00 euro

Tarief I
Gemeentelijke
5,00 euro
schuttersvereniging, lid van de
sportraad (tarief per uur)
Politiezones of publiekrechtelijke 30,00 euro
veiligheidsinstanties
Instanties die niet behoren tot
45,00 euro
bovenvermelde categorieën
(zoals bewaking- of
beveiligingsfirma’s)
§ 4. Gebruik zwembad
TARIEVEN INDIVIDUELE GEBRUIKERS

Tarief II
10,00 euro

Pierebad
Zwembeurten
Inwoner
1.
Kind (tot 3 jaar)
0,00 euro
1.
Jeugd (tot 12 jaar)
1,50 euro
1.
Volwassenen
2,50 euro
1.
Personen met een
1,50 euro
beperking
1.
Begeleider van personen gratis
met een beperking
1.
Senior 55+
1,50 euro
1.
Lid van de Gezinsbond (+ 2,00 euro
12 jaar)
1.
Swap
1,50 euro
1.
CJP-pas
2,00 euro
Thermen
8,00 euro
Daluren (volwassenen)
1,50 euro
Scholen (tarief per leerling)
1,00 euro

20,00 euro
20,00 euro
40,00 euro
40,00 euro
50,00 euro

35,00 euro
50,00 euro

Niet-inwoner
1,50 euro
3,00 euro
5,00 euro
3,00 euro
gratis
3,00 euro
4,00 euro
n.v.t.
4,00 euro
10,00 euro
3,00 euro
2,00 euro

Groepen (tarief per kind, min 20 1,25 euro
2,50 euro
pers.)
Abonnement (10 + 2)
1.
Waarborg
3,00 euro
3,00 euro
1.
Kind (tot 3 jaar)
n.v.t.
1.
Jeugd (tot 12 jaar)
15,00 euro
30,00 euro
1.
Volwassenen
25,00 euro
50,00 euro
1.
Personen met een
15,00 euro
30,00 euro
beperking
1.
Begeleider van personen gratis
gratis
met een beperking
1.
Senior 55+
15,00 euro
30,00 euro
1.
Lid van de Gezinsbond (+ 20,00 euro
40,00 euro
12 jaar)
1.
Swap
n.v.t.
n.v.t.
1.
CJP-pas
n.v.t.
n.v.t.
Thermen
80,00 euro
100,00 euro
Daluren (volwassenen)
15,00 euro
30,00 euro
Scholen (tarief per leerling)
n.v.t.
n.v.t.
Groepen (tarief per kind, min 20 n.v.t.
n.v.t.
pers.)
TARIEVEN VOOR VERENIGINGEN
a) Tijdens publiek zwemmen (maximaal 3 banen van het competitiebad en 1/2 van het instructiebad)
Tarief I: Competitiebad bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarief per uur per baan)
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad wordt het
voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en maandelijks (van
september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag aangerekend.
Tarief II: Competitiebad occasioneel (tarief per uur per baan)
Tarief III: Instructiebad bij gebruik aangevraagd voor een volledig seizoen (tarief per uur per 1/2 bad)
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad wordt het
voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en maandelijks (van
september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag aangerekend.
Tarief IV: Instructiebad occasioneel (tarief per uur per 1/2 bad)
Tarief I
Tarief II
Tarief III
Tarief IV
Gemeentelijke clubs, lid van 2,50 euro
5,00 euro
2,50 euro
5,00 euro
de sportraad, met
jeugdwerking
Gemeentelijke clubs, lid van 5,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
10,00 euro
de sportraad, zonder
jeugdwerking
Gemeentelijke clubs lid van 5,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
10,00 euro
andere raad
Gemeentelijke clubs geen lid 10,00 euro
20,00 euro
10,00 euro
20,00 euro
van andere raad
Buitengemeentelijke
n.v.t.
40,00 euro
n.v.t.
40,00 euro
verenigingen
b) buiten publiek zwemmen (gedurende deze periode worden competitiebad en instructiebad steeds samen
en volledig verhuurd)
Tarief I: voor een volledig seizoen (tarieven per uur)
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad wordt het
voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en maandelijks (van
september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag aangerekend.
Tarief II: occasioneel (tarieven per uur)

Tarief I
Tarief II
Gemeentelijke clubs, lid van 15,00 euro
30,00 euro
de sportraad, met
jeugdwerking
Gemeentelijke clubs, lid van 30,00 euro
60,00 euro
de sportraad, zonder
jeugdwerking
Gemeentelijke clubs lid van 30,00 euro
60,00 euro
andere raad
Gemeentelijke clubs geen lid 45,00 euro
90,00 euro
van andere raad
Buitengemeentelijke
n.v.t.
90,00 euro
verenigingen
§ 5. Gebruik atletiekpiste
TARIEVEN INDIVIDUELE GEBRUIKERS ATLETIEKPISTE
50,00 euro per jaar plus een éénmalige vergoeding van 25,00 euro voor de badge/sleutel/toegangskaart.
Deze vergoeding is niet gekoppeld aan het werkelijke gebruik van de piste en kan bijgevolg op geen enkele
manier worden teruggevorderd.
Bij elk verlies of defect van de kaart of in elke andere situatie waarbij de gebruiker een nieuwe toegangskaart
dient te bekomen, zal voorafgaandelijk een vergoeding van 25 euro verschuldigd zijn.
Gemeentelijke clubs die ook wensen te beschikken over een "toegangssleutel" voor hun trainers,
bestuursleden e.d.m. zullen eveneens 25 euro vergoeding betalen per sleutel.
TARIEVEN VOOR VERENIGINGEN
Tarief I: gebruik voor een volledig seizoen (tarief per uur)
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad wordt het
voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en maandelijks (van
september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag aangerekend.
Tarief II: bij occasioneel gebruik (tarief per uur)
Tarief I
15,00 euro

Tarief II
30,00 euro

Gemeentelijke clubs, lid van de
sportraad, met jeugdwerking
Gemeentelijke clubs, lid van de 30,00 euro
60,00 euro
sportraad, zonder jeugdwerking
Gemeentelijke clubs lid van
30,00 euro
60,00 euro
andere raad
Gemeentelijke clubs geen lid van 45,00 euro
90,00 euro
andere raad
Buitengemeentelijke verenigingen n.v.t.
180,00 euro
§ 6. Gebruik openlucht tennisterreinen
Huur tennisterreinen bij gebruik aangevraagd voor een volledig zomerseizoen (april - oktober), enkel voor
gemeentelijke clubs, lid van de sportraad, met jeugdwerking:
1.
tennisterrein: 3 500,00 euro per terrein
2.
midi-tennisterrein: 1 750,00 euro per terrein
§ 7. Tarieven feestelijkheden in volgende gemeentelijke lokalen die behoren tot een sportcentrum
1.
feestzaal Borgt, feestzaal Verbrande Brug, feestzaal E. Soens en overdekte speelplaats school
Humbeek
Tarief I: Grimbergse vereniging lid van een raad
Tarief II: Vlaamse vereniging van Grimbergen géén lid van een raad
Tarief III: Particulieren van de gemeente en/of firma gevestigd in de gemeente (alleen feestzaal Borgt, Soens
en Verbrande Brug)
Tarief I
bestuursvergadering
gratis
receptie met gratis drank 45,00 euro
(tarief per dag)

Tarief II
n.v.t.
90,00 euro

Tarief III
n.v.t.
90,00 euro

gebruik feestzaal (tarief 90,00 euro
180,00 euro
180,00 euro
per dag)
gebruik keuken (tarief per 90,00 euro
90,00 euro
90,00 euro
dag)
waarborg
150,00 euro
200,00 euro
200,00 euro
gebruik container
33,00 euro
33,00 euro
33,00 euro
De feestzalen worden niet verhuurd aan buitengemeentelijke verenigingen en/of particulieren.
§ 8. Gebruik paarden- en hondenpiste
Tarief I: gebruik voor een volledig seizoen (tarief per uur)
Voor verenigingen die lid zijn van de sportraad van Grimbergen of een andere Grimbergse raad wordt het
voorkeurtarief toegepast: er worden 40 weken aangerekend aan het gangbare tarief en maandelijks (van
september tot juni) wordt 1/10 van het totaal verschuldigde bedrag aangerekend.
Tarief II: bij occasioneel gebruik (tarief per uur)
Tarief I
Tarief II
Gemeentelijke clubs, lid van de 5,00 euro
30,00 euro
sportraad, met jeugdwerking
Gemeentelijke clubs, lid van de 10,00 euro
60,00 euro
sportraad, zonder jeugdwerking
Gemeentelijke clubs lid van
10,00 euro
60,00 euro
andere raad
Gemeentelijke clubs geen lid van 15,00 euro
90,00 euro
andere raad
Buitengemeentelijke verenigingen n.v.t.
180,00 euro
§ 9. Overige sportinfrastructuur
Gratis gebruik openluchtinfrastructuur:
1.
petanque velden
2.
loopparcours: Prinsenbos, Lintbos
3.
visvijvers
Art. 3. - jaarlijkse aanpassing van de tarieven
De tarieven worden jaarlijks aangepast per 1 september volgens de stijging van het consumentenindexcijfer.
Dit door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand juli voorafgaand
aan het aanslagjaar te delen door het indexcijfer van de maand juli 2013.
De prijsverhoging zal pas toegepast worden wanneer de indexatie meer dan 10 eurocent bedraagt.
Afrondingen gebeuren als volgt (cfr. financiële instellingen):
1.
0,15 blijft 0,10;
2.
0,16 wordt 0,20;
3.
5,05 blijft 5,00;
4.
5,06 wordt 5,10.

