
GEMEENTE
UKKEL

SPORTDIENST

DEPARTEMENT CULTURELE EN RECREATIEVE ZAKEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE
BEZETT!NGSVERGOEDINGEN VAN DE SPORTCENTRA

Art. 1

p'rt. 2

Art.3

Het onderhavige reglement legt de vergoedingen vast voor de bezetting van de volgende
sportcentra: centrum Deridder, complex Neerstalle, zaal Zwarlebeek, dojo Zwartebeek,
complex Sint-Job, complex Jacques Van Offelen, zaal Stroobant, zaal la Sauvagère,
schietstand en wapenzaal Les Églantiers.

Het trekt elk vorig reglement betreffende deze vergoedingen in.

Voor de bezetting van een gemeentelijk sportcomplex moet een vergoeding betaald worden
op basis van de tarieven op de keerzijde. Deze tarieven worden op 1 januari van elk jaar
gei'ndexeerd met een percentage van 2 o/o ovêtêênkomstig de onderstaande tabel:

BEDRAG 2020 2027 2022

€2,50 €2,55 €2,60 €2,65

€ 3,50 € 3,57 € 3,64 €3,7!

€ 5,00 € 5,10 €5,20 € s131

€7,43€7,00 €7,1-4 €7,28

€7,50 €7,65 €7,80 €7,96

€ 10,00 €10,20 € l_0,40 € 10,61

€ 15,00 € 15,30 € 15,61 € 15,92

€ 20,00 €20,40 €20,81 €21,,22

€ 30,00 € 30,60 € 31_,21_ €3L,84

€ 40,00 € 40,80 € 41,62 € 42,45

Bij de toekenning van de bezttingsuren wordt er bijzondere aandacht geschonken aan
aanvragen van clubs die de sportinstallaties al gebruiken, zodat ze de tijdsblokken kunnen
behouden zonder al te veel af te wijken van de uren waarovet ze tot op heden beschikten.

Er wordt naar de clubs een brief over de aanvraag van de uren gestuurd tussen 1st en 28 of
29 februari voorafgaand aan het komende seizoen. De clubs moeten hun aanvraag van de
bezettingsuren indienen voor 31 maart. Bij uitblijven van antwoord en na een
herinneringsbrief van de sportdienst kunnen de bezettingsuren toegekend worden aan een
andere club.

EIke door het college goedgekeurde reservering zal gefactureerd worden, ongeacht het feit
of de club de complexen al dan niet bezet, behalve indien de club een vervanger aanbrengt
of in geval van overmacht (weersomstandigheden, ...). lndien een club een terrein of een
zaal niet regelmatig bezet tijdens een gegeven tijdspanne, kan deze haar het volgende
seizoen ontzegd worden.

Art.4



Art. 5

Art. 6

Alle onbetaalde bedragen op de voorziene datum in de toelating geven vanaf deze datum en
voor de duur van de vertraging aanleiding tot een intrest aan het wettelijke tarief.
Bij gebrek aan een minnelijke regeling zal de invordering via de gerechtelijke weg gebeuren.
EIke betwisting met betrekking tot het onderhavige reglement valt onder de bevoegdheid van
de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Het onderhavige reglement wordt van kracht op 1 juli 2019 en is geldig tot 30 juni 2022.

De club,
bevel:Op

De



TARIEVEN PER UUR-

VOLUTASSENE
\Maarvan de club

reeds 5 jaar
activiteiten in Ukkel

uitvoert

VOLWASSENE

TEAM VAN -18
JAAR waarvan de
club reeds 5 jaar

activiteiten in
Ukkel uitvoert

TEAM VAN.18
JAAR

Middelbare
scholen

lnternationale
scholen

Speciale tarieven
(gemeentepersoneel,
OCMW, Persoon met

**
een handrcap,...)

Sau

s€ 5€ s€ 5€ 5€ 5€ 50% van de prijs
Dolg 15€ 20€ 5€ 10€ 10 € 20€ 50% van de prijs

Stroobant

Grote zaal 15€ 20€ 5€ 10€ 10€ 20€ 50% de

JVO

Grote zaal 15€ 20 €. 5€ 0€ 10€ 2A €. 50% van de prijs

9-ot-o 15€ 20€ 5€ 0€ 10€ 20€ 50% van de prils
Tafeltennis 15 € 20€ 5€ 0€ 10€ 20€ 50% van de pri;s
Kantine 7€ 7€ 7€ € 7€ 7€. 7€

Neerstalle***

Terrein 1 30€ 40€ 10€ 20€ 20€ 20€ 50% van de priis
ïerein 2 30€ 40€ 10€ )n€ 20€ a^E 50% van de prijs

Zwartebeek

Grote zaal 30€ 40€ 10€ 2A€ 20€ 20€ 50% van de prijs

llz erslç reeL 15€ 20€ 5€ 10€ 10€ 20€ 50% van de prijs
Mezzanine 15 € 20€ 5€ 10€ 10€ 20€ 50% van de prijs
Dolg lf, € 20€ 5€ 10€ 10€ 20€ 50% van de prijs
Kantine l5 E 1s€ 15 € 15€ 15€ 15€

DERIDDER

'errein 
'1 30€ 40€ 10 € 20€ 20€ 20€ 50% van de prils

-errein 
2 30€ 40€ 10€ 20€ 20€ 20€ 50% van de prils

Archers 15€ 2A€ 5€ 10€ 10€ 20€ 50% van de prijs
Kantine 7€ 7€ 7€ 7€ 7€ 7€

\.-

De bedragen gelden voor één uur bezetting.

Basisscholen (met uitzondering van internationale scholen), gespecialiseerd onderwijs, de UDDL en de Bilschoolse Activiteiten van
Ukkel kunnen gratis gebruik maken van de zalen in het kader van hun activiteiten.

Het speciaal tarief is van toepassing indien de activiteit onmiddellijk betrekking heeft op de persoon waarvoor de prijsvermindering
geldt

Gratis voor het gemeentepersoneel van maandag tot vrijdag tussen 12 en 14 uur.

De jaarlilkse maximumvergoeding voorde bezetting van terreinen is beperkttot€ 7.500 (naast uitzonderlijke bezettingen zoals
tornooien en stages).

Grote zaal 15, ?C) 5€ 10€ 10€ 20€ 50ol van de n
15, 20 € 10€ 10€ 20€ 50ÿn van de n

Kantine 7€ 7€ 7€. 7€ 7€. 7€
Zaal boven 7€ 7€ 7€ 7€ 7€

rhietstand


