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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 20 december 2016

Mens - Vrije tijd

13 2016_GR_00093 Opmaak van reglementen - retributie op het gebruik van 
de sportzaal, Heistsebaan 83 te Berlaar door individuele 
personen, verenigingen en onderwijsinstellingen 
aanslagjaren 2017, 2018 en 2019 - goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; de heer Artur Issaev; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw 
Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Stefaan Lambrechts; 
mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw 
Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Christophe De Backere; 
mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
de heer Eddy Verstappen; de heer John Steurs

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde op 17 december 2013 (punt 28) het retributiereglement op het gebruik van 
de sportzaal, Heistesebaan 83 te Berlaar door individuele personen, verenigingen en 
onderwijsinrichtingen aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 goed.

Argumentatie
Erkende Berlaarse sportverenigingen leveren regelmatig bijzondere inspanningen in het kader van 
sportactiviteiten op het gemeentelijke grondgebied die de lokale bevolking ten goede komt. Daarom is 
het wenselijk een gedifferentieerd tarief vast te stellen voor deze verenigingen.

De burgers van Berlaar dragen reeds bij in de kosten van de gemeentelijke infrastructuur door de 
gemeentebelasting. Daardoor is het billijk om een onderscheid te maken tussen het tarief van 
gebruikers: inwoners en verenigingen van Berlaar en anderen.

De sportraad ijvert ervoor om een gratis tarief te bekomen voor de jeugdploegen van erkende 
sportverenigingen, die meer dan 30 weken per jaar gebruik maken van de sporthal én welke een 
VZW-structuur hebben.

Juridische grond
 grondwet (meerbepaald artikel 173)
 gemeentedecreet van 15 juli 2015
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 12 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; Christophe De 
Backere; Walter Horemans
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras
- 6 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad heft het retributiereglement op het gebruik van de sportzaal, Heistsebaan 83 te 
Berlaar door individuele personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen aanslagjaren 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 en 2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2013 punt 28, op 
vanaf 1 januari 2017.

Artikel 2
Met ingang van 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een 
retributie geheven op het gebruik van de sportzaal, Heistsebaan 83 te Berlaar, voor individuele 
personen, verenigingen en onderwijsinrichtingen.

Artikel 3
De retributietarieven zijn vastgesteld als volgt:

Tarieven voor gebruikers (per uur):

Erkende Berlaarse sportverenigingen en -organisaties en Berlaarse onderwijsinstellingen:  8,50 euro
Niet-erkende Berlaarse en inwoners van gemeente Berlaar: 10,00 euro
Groepen en gebruikers van buiten de gemeente: 12,00 euro
Inwoners van gemeente Berlaar, jonger dan 18jaar 6,00 euro

Tarieven voor gebruikers meer als dertig weken per jaar (per uur):

Erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties alsook Berlaarse 
onderwijsinstellingen: 6,50 euro
Niet-erkende Berlaarse groepen en inwoners van gemeente Berlaar: 7,50 euro
Groepen en gebruikers van buiten de gemeente: 9 euro
Jeugdreeksen van  erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties uit de 
gemeente: 5,50 euro
Jeugdreeksen (-18 jaar) van erkende Berlaarse sportverenigingen welke een VZW zijn: gratis

Niet-sportgerelateerde activiteiten (per dag):

Privéfeesten en verenigingsfeesten in gesloten kring: 125,00 euro
Commerciële activiteiten (fuiven, bals…): 225,00 euro

Schadevergoeding:
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voor het vuil achterlaten van de zaal: 40,00 euro

Artikel 4
Erkende Berlaarse sportverenigingen en sportorganisaties krijgen voorrang tot het gebruik van de 
sportzaal.

Artikel 5
In het huishoudelijk reglement zijn de nadere bepalingen opgenomen in verband met het gebruik van 
de zaal.  Iedere gebruiker dient zich te gedragen naar dit huishoudelijk reglement.

Artikel 6
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de 
financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij 
deurwaardersexploot. Bij betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De 
retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop 
vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 
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