
 
 

REGLEMENT BETREFFENDE DE 
BEZETTINGSVERGOEDINGEN VAN DE SPORTCENTRA 
 

 
SPORTDIENST 
 
DEPARTEMENT CULTURELE EN RECREATIEVE ZAKEN 

 ___________________________ 
 
Art. 1  Het onderhavige reglement legt de vergoedingen vast voor de bezetting van de volgende 

sportcentra: centrum Deridder, complex Neerstalle, zaal Zwartebeek, 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. 
 
Art. 2 Voor de bezetting van een gemeentelijk sportcomplex moet een vergoeding betaald worden 
                  op basis van de tarieven in de bijgevoegde tabellen. Deze tarieven worden geïndexeerd op  
                  1 januari van elk jaar tegen de voet van 4 % voor de bezettingsvergoedingen van de  
                   sportinfrastructuren en 8 % voor de maximale vergoeding per voetbalveld. 
 
Art. 3 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 waarover 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. 

 
Art. 4 Elke 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, …). Indien een club een terrein of een 
zaal niet regelmatig bezet tijdens een gegeven tijdspanne, kan deze haar het volgende 
seizoen ontzegd worden. 

 
Art. 5 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. 

Elke betwisting met betrekking tot het onderhavige reglement valt onder de bevoegdheid van 
de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. 
 

 
Art. 6 Het onderhavige reglement wordt van kracht op 1 juli 2022 en is geldig tot 31 december 

2025. 
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