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Financiën
Retributiereglement op het gebruik van het sportcentrum Kwade Plas.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het retributiereglement op het gebruik van het sportcentrum Kwade Plas, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 17 december 2013 en het schepencollege van 9 januari 2014 vervalt op 31
december 2019, wordt terug hernieuwd.
Argumentatie
Gemeente Laakdal stelt aan verenigingen het gemeentelijk sportcentrum ‘Kwade Plas’ ter beschikking.
Het huishoudelijk reglement op het gebruik van het sportcentrum ‘Kwade Plas’ goedgekeurd in de
gemeenteraad van 26 januari 2010.
Het is billijk en redelijk de gebruikers van de gemeentelokalen een retributie te laten betalen.
Het is aangewezen om ten voordele van de gemeente hiervoor een retributie te vestigen.

JURIDISCH KADER
Decreet over het Lokaal Bestuur.

BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Mensch Jurgen, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons
Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan) en 11 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem,
De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels,
Helsen Jeroen, Sels Frank).
Artikel 1
Met ingang van 1 september 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie gevestigd op het gebruik van het gemeentelijk sportcentrum ‘Kwade Plas’.
Artikel 2. Voorwerp van het reglement
1. SPORTIEVE EVENEMENTEN
Volgende sportterreinen komen in aanmerking voor ter beschikkingstelling voor sportieve
doeleinden:








parketzaal: ter beschikking gesteld per 1/3e terrein (24m x 14m)
parketzaal: ter beschikking gesteld per 2/3e terrein (28m x 24m)
parketzaal: ter beschikking gesteld per hele zaal (42m x 24m)
B-zaal: ter beschikking gesteld per ½ zaal (16m x 14m)
B-zaal: ter beschikking gesteld per hele zaal (32m x 24m)
Gevechtszaal/danszaal (16m x 9m)
Voetbalveld

Voor het bepalen van de tarieven van de retributie op terbeschikkingstelling van de terreinen voor
sportieve evenementen worden de gebruikers ingedeeld in vier categorieën volgens de leeftijd en het
soort gebruik:





Volwassenen (+ 18 jaar)
Volwassenen met abonnement
Jeugd, senioren, G-sporter
Jeugd, senioren, G-sporter met abonnement

2. NIET- SPORTIEVE OF SOCIO- CULTURELE EVENEMENTEN
Het organiseren van niet-sportieve of socio-culturele evenementen kan enkel in de polyvalente zaal en
volgens het huishoudelijk reglement. Hiervoor wordt een vast dagtarief aangerekend.
Er wordt een onderscheid gemaakt:
A. Georganiseerd door erkende Laakdalse verenigingen
B. Georganiseerd door niet Laakdalse verenigingen
C. Georganiseerd door niet erkende Laakdalse verenigingen
D. Georganiseerd door particulieren en bedrijven
3.GEBRUIK VAN DE VERGADERZAAL
Voor het gebruik van de vergaderzaal voor activiteiten zal een uurtarief worden aangerekend, tenzij
men de zaal enkel gebruikt voor het houden van vergaderingen.

Artikel 3. Tarieven:
De tarieven worden als volgt vastgelegd:
1. SPORTIEVE EVENEMENTEN
Voor het organiseren van sportieve evenementen wordt de verschuldigde retributie op
terbeschikkingstelling aangerekend per gebruikt uur en dit volgens onderstaande tabel:

1/3 TERREIN PARKETZAAL - ½ TERREIN
POLYVALENTE ZAAL

TARIEF PER
UUR

TARIEF PER UUR
NIETLAAKDALLER

Volwassenen (+18 jaar)

€6

€7

Volwassenen met abonnement

€5

€6

Jeugd/senioren/G-sporter

€4

€5

Jeugd/senioren/G-sporter met abonnement

€3

€4

Gevechtszaal/danszaal (16 x 9m)

TARIEF PER
UUR

TARIEF PER UUR

Volwassenen (+18 jaar)

€6

€7

Volwassenen met abonnement

€ 5,5

€ 6,5

Jeugd/senioren/G-sporter

€ 4,5

€ 5,5

Jeugd/senioren/G-sporter met abonnement

€ 3,5

€ 4,5

VOETBALVELD (verlicht)

TARIEF PER
UUR

TARIEF PER UUR

Volwassenen (+18 jaar)

€ 12

€ 14

Volwassenen met abonnement

€ 10

€ 12

Jeugd/senioren/G-sporter

€9

€ 11

Jeugd/senioren/G-sporter met abonnement

€8

€ 10

2.NIET- SPORTIEVE OF SOCIO- CULTURELE EVENEMENTEN
De tarieven voor het gebruik van niet-sportieve of socio-culturele evenementen bedragen:
A. Georganiseerd door erkende Laakdalse verenigingen:

€ 302 per dag

B. Georganiseerd door niet Laakdalse verenigingen:

€ 453 per dag

C. Georganiseerd door niet erkende Laakdalse verenigingen

€ 352 per dag

3.GEBRUIK VAN DE VERGADERZAAL
Voor het gebruik van de vergaderzaal zal een tarief van € 2 per uur worden aangerekend, tenzij men
beschikt over een contract.
Artikel 4.
De tarieven vermeldt in dit reglement zijn exclusief BTW. In geval van verplichte btw-heffing o.a.
ingevolge de wet van 14 oktober 2018 op de korte termijnverhuur, zullen deze tarieven verhoogd
worden met het toepasselijk btw-tarief.
Artikel 5.
De retributie is verbonden aan de index van de consumptieprijzen (gezondheidsindexcijfer) en zal bij
stijging of daling naar evenredigheid worden aangepast. De eerste aanpassing geschiedt na een jaar en
geldt telkens voor geheel het volgende jaar. Zij zal aldus de eerste maal geschieden op 1 januari 2021
en wordt als volgt berekend:
Oorspronkelijk retributiebedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer van de maand voorafgaand
aan de aanpassing, en gedeeld door de basisindex. Als basisindex geldt het indexcijfer van de maand
december 2019.
Artikel 6. Waarborg en extra kosten:
Voor het organiseren van een niet-sportief of socio-cultureel evenement of een sportief evenement dat
langer dan zes opeenvolgende uren duurt, zal een waarborg van € 250 aangerekend worden. Bij fuiven
zal de waarborg € 500 bedragen.
Indien er door nalatigheid of slordigheid extra moet gepoetst worden dan zal er een meerkost van € 15
uur worden aangerekend.
Artikel 7. Annulaties
In geval van annulering van 'vaste, wekelijkse reservaties' (abonnement) moet als vergoeding een
bedrag betaald worden dat gelijk is aan deze geannuleerde reservaties gedurende 2 maanden.
In geval van annulering van één reservatie zijn volgende regels van toepassing:
- Annuleren is verplicht en kan enkel en alleen via mail.
- Annuleren is kosteloos tot 12u voor de reservatie, daarna zijn er kosten aan verbonden:
a. annuleren binnen de 12u voor de reservatie met verwittiging: je betaalt de geboekte zaal.
b. annuleren binnen de 12 u voor de reservatie zonder verwittiging: je betaalt de
gereserveerde zaal + een boete van 25 euro bovenop.
Artikel 8. Wijze van betaling
De retributie moet binnen de 14 dagen na de terbeschikkingstelling betaald worden of voor de uiterste
datum die vermeld wordt op de factuur dat wordt toegezonden.
De betaling gebeurt door overschrijving op het rekeningnummer van de gemeente.
Enkel indien de sportaccommodaties niet ter beschikking gesteld en onbezet zijn, kunnen
terbeschikkingstellingen toegestaan worden, mits onmiddellijk en voorafgaandelijke betaling, in
overeenstemming met het tarief en dit in handen van de directie of zijn afgevaardigde die hiervoor een
ontvangstbewijs moet afleveren.

Artikel 9. Abonnement en korting
Om in aanmerking te komen voor een abonnement moet de gebruiker de infrastructuur minimum 30
weken op dezelfde dag en uur gebruiken.
Jeugd geniet een korting. Worden aanzien als jeugd: alle personen jonger dan 18 jaar. Indien een
vereniging zowel uit jeugdigen als uit volwassenen bestaat dan telt de gemiddelde leeftijd van de
deelnemers.

Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur
Get. Jerry Verspreet

De voorzitter
Get. Ils Van Hove

Voor éénsluidend afschrift,
De algemeen directeur
Jerry Verspreet

De burgemeester
Tine Gielis

