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RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR 

 

De Raad 

 

Overwegende dat de gemeente beschikt over een uitgebreid aanbod aan 

sportinfrastructuur en dat het noodzakelijk is een nieuw retributiereglement in te 

voeren omdat het huidige reglement te beperkt en moeilijk leesbaar is; 

 

Overwegende dat een aantal richtlijnen en principes worden nagestreefd bij de 

opmaak van het voorstel zoals : 

 * Duidelijkere weergave van de verschillende gebruikerscategorieën gemeentelijke 

sportinfrastructuur 

 * Duidelijkere weergave van de tarieven en mogelijkheden per locatie 

 * Nastreven van behoud van de huidige gehanteerde tarieven voor lokale gebruikers 

 * Tarieven in functie van het type gebruik 

 * Duidelijkere bepaling van tarieven bij evenementen 

 * Apart tarief voor sportevenementen in topsporthal Sportpark Beveren 

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 

 

Gelet op artikel 41,2de lid, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur; 

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten 

van 28 mei 2010 en 17 februari 2012; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

BESLUIT  MET   ALGEMENE STEMMEN    :  

 

1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 – Algemene bepalingen 

Dit retributiereglement is van toepassing op het gebruik van onderstaande 

gemeentelijke sportinfrastructuur :  

 

 



Gemeentelijke sporthallen 

  *   Sportpark Beveren 

- Topsporthal: 31m x 40m, kan onderverdeeld worden in 2 terreinen, vaste tribunes 

met 1183 zitplaatsen, uitschuifbare tribunes met 184 zitplaatsen  

-Sporthal: 33m x 50m, kan onderverdeeld worden in 3 terreinen 

-Grote dojo: 19m x 12m  

-Kleine dojo : 12.5m x 9.5m 

-Gevechtssport- en trampolinehal: 43m x 18.5m, onderverdeeld in deel gevechtssport 

en deel trampoline 

-Deel gevechtssport: 30m x 18m met puzzelmatten en boksring, kan onderverdeeld 

worden  in 2 delen. Een eerste deel (13m x 18m) met puzzelmatten en boksring en een 

tweede deel 17m x 18m) met puzzelmatten 

-Deel trampoline: 12m x 18m  

* Sportcomplex Melsele  

-Topsporthal: 32m x 30m, kan onderverdeeld worden in 2 delen, uitschuifbare tribune 

met 664 zitplaatsen 

-Sporthal: 42m x 26m, kan onderverdeeld worden in 3 delen  

-Turnhal: 25m x 12m, kan onderverdeeld worden in 2 delen (artistiek en tumbling) 

 

*Schoolsporthallen 

Sporthal Lindenlaan Beveren: 20m x 12m 

Sporthal GTI Beveren: 20m x 15m   

Sporthal De Toren Melsele: 20m x 12m 

Sporthal Tassijns Haasdonk: sportzaal 30m x 16m, podium 15m x 10m met spiegels en 

judomatten 

Sporthal De Perel Kallo: 30m x 18m 

Sporthal De Oogappel Vrasene: 30m x 18m 

Sporthal Carenna Verrebroek: 30m x 15m 

Sporthal Kriekeputte Kieldrecht: 30m x 16m, vaste tribune met 400 zitplaatsen 

 

*Gebruik extra’s  

Gebruik kleedkamer zonder gebruik bijhorende sportinfrastructuur  

Vergaderzaal 

Zaal Sydney Melsele: 11.5m x 9m 

Cafetaria Verrebroek: 10m x 8.5m  

Petanquehal Beveren 
 

-Petanquebanen: 10 banen indoor te reserveren per blok van 5 banen,  banen outdoor 

-Cafetaria 

Openluchtinfrastructuur 
-Kracht- en korfbalterrein 

-Voetbalterrein  

-Wielerpiste 

Zwembad Kieldrecht 
 

 -Zwembad: 16.6m x 6m, 3 banen 

 -Instructiebad: 8m x 5m 

 

 



 

 

Artikel 2 – Definities 
 

§1. Jeugd: een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft bij aanvang 

van het seizoen of de activiteit. In geval van ploegen en groepen is een jeugdploeg/-

groep een ploeg/groep waarvan minstens 80% van de leden de leeftijd van 18 jaar 

nog niet bereikt heeft bij aanvang van het seizoen of de activiteit.  

 

§2. Jeugdsportactiviteit: onder jeugdsportactiviteit worden reguliere 

jeugdsportactiviteiten verstaan: ondermeer trainingen, wedstrijden, sportkampen, 

stages en tornooien ingericht voor de jeugd. Jeugdkampioenschappen, turnshows, 

dansshows en aanverwante activiteiten worden niet als reguliere 

jeugdsportactiviteit beschouwd.   

 

§3. Beverse vereniging: een vereniging met zetel in Beveren die aangesloten is bij een 

door het gemeentebestuur erkende en ondersteunde adviesraad.  

 

§4. Beverse sportvereniging: een vereniging die erkend is door het gemeentebestuur 

als gemeentelijke sportvereniging en die aangesloten is bij de gemeentelijke 

sportraad Beveren. 

 

§5. Beverse school: een school die gevestigd is op grondgebied Beveren.   

 

§6. Sportief gebruik en niet-sportief gebruik: de infrastructuur vermeld onder artikel 

1 kan gebruikt worden voor sportief en/of niet-sportief gebruik.  Artikel 5 vermeldt 

het type gebruik (sportief en/of niet-sportief) dat mogelijk is per infrastructuur en 

locatie. Onder sportief gebruik worden activiteiten verstaan waarbij de fysieke 

inspanning centraal staat.  

Onder niet-sportief gebruik worden ontspanningsactiviteiten verstaan zoals 

verenigingsfeesten en recepties georganiseerd door erkende Beverse verenigingen 

en Beverse scholen. Niet-sportief gebruik door andere gebruikers is niet toegestaan. 

Niet-sportief gebruik dient op voorhand officieel goedgekeurd te worden door het 

college van burgemeester en schepenen.  

In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist het college van burgemeester en 

schepenen van de gemeente Beveren of een activiteit als sportief gebruik of niet-

sportief gebruik beschouwd wordt.  

 

§7. Dagdeel niet-sportief gebruik: Bij niet-sportief gebruik wordt de infrastructuur 

verhuurd per dagdeel. Eén dagdeel bestaat uit een aansluitende periode van 

maximaal 7 uur. Een volledige dag wordt beschouwd als maximaal twee dagdelen.  

 

§8  Dagdeel sportevenementen: Topsporthal Beveren wordt bij sportevenementen 

verhuurd per dagdeel. Eén dagdeel bestaat uit een aansluitende periode van 

maximaal 7 uur. Een volledige dag wordt beschouwd als maximaal twee dagdelen.  

 

§9. Dagdeel petanquebanen: petanquebanen worden verhuurd per dagdeel. Een 

dagdeel staat gelijk aan een periode van max. 4 aansluitende uren. Per begonnen 

dagdeel dient de gebruiker een retributie te betalen zoals bepaald in dit reglement. 

 

§10. Gediplomeerd redder:  een gediplomeerd redder is een meerderjarig persoon 

die in het bezit is van het hoger reddersbrevet uitgereikt door de Vlaamse 

Reddingsfederatie en, indien het hoger reddersbrevet ouder dan een jaar is, van een 

bijscholingsattest van een officiële bijscholing voor redders dat minder dan een jaar 

oud is.  



 

 

Artikel 3 : Gebruikerscategorieën gemeentelijke sporthallen, petanquehal en 

openluchtinfrastructuur 

 

Onderstaande gebruikerscategorieën worden gehanteerd voor de 

sportinfrastructuur van de gemeentelijke sporthallen, de petanquehal en de 

openluchtinfrastructuur  

 

Categorie 0  is vrijgesteld van het betalen van retributies en is geldig voor activiteiten 

van:   

diensten en organisaties van de gemeente en OCMW Beveren met uitzondering van 

de  onderwijsinstellingen  

adviesraden van de gemeente Beveren voor initiatieven die ze zelf organiseren 

Beverse scholen die gebruik maken van de sportaccommodatie verbonden aan hun 

eigen infrastructuur 

brandweerzone Waasland 

politiezone Waasland-Noord 

diensten en organisaties verbonden aan Zorgpunt Waasland  

Categorie A  is geldig voor:  

- jeugdsportactiviteiten georganiseerd door erkende Beverse sportverenigingen die 

niet over een eigen sportaccommodatie beschikken 

- G-sportactiviteiten georganiseerd door erkende Beverse sportverenigingen  

 

Categorie B  is geldig voor activiteiten die niet onder categorie A vallen 

georganiseerd door:  

- een vereniging met zetel in Beveren die aangesloten is bij een door het 

gemeentebestuur erkende en ondersteunde adviesraad.  

inwoners uit Beveren die in eigen naam een activiteit inrichten 

 

Categorie C  is geldig voor activiteiten georganiseerd door:  

verengingen met zetel in Beveren die niet aangesloten zijn bij een door het 

gemeentebestuur erkende en ondersteunde adviesraad  

inwoners van buiten Beveren die in eigen naam activiteiten organiseren 

verenigingen met zetel buiten Beveren  

scholen gevestigd buiten Beveren 

sportfederaties en andere niet-commerciële sportaanbieder 

bedrijfsport 

 

Categorie D  is geldig voor activiteiten georganiseerd door:  

scholen gevestigd in Beveren 

 

Categorie E is geldig voor activiteiten georganiseerd door:  

bedrijven en commerciële sportaanbieders 

 

 

 

 

 

 

 



2. RETRIBUTIETARIEVEN 

ARTIKEL 4 : Retributies gemeentelijke sporthallen, petanquehal en 

openluchtinfrastructuur 

 

§1. De kaders vermelden de geldende retributies voor het gebruik van de 

gemeentelijke sporthallen.  De kaders vermelden het tarief per uur, tenzij dit anders 

vermeld is in de kaders.   

 

§2. De kaders geven per locatie het mogelijk type gebruik aan: sportief en/of niet-

sportief gebruik. 

 

§3. Opstellen en opruimen sportief gebruik: indien de gebruiker langer gebruik wenst 

te maken van de infrastructuur (voor bijvoorbeeld voorbereidingen, klaarzetten 

materiaal, opruimen materiaal, enz.) geldt voor dit langer gebruik de retributie voor 

sportief gebruik van de betreffende gebruikerscategorie. 

 

§4: Opstellen en opruimen niet-sportief gebruik: indien de gebruiker langer gebruik 

wenst te maken van de infrastructuur (voor bijvoorbeeld voorbereidingen, 

klaarzetten materiaal, opruimen materiaal, enz.) gelden volgende retributies: voor 

langer gebruik gedurende de dag waarop de niet-sportieve activiteit doorgaat geldt 

de retributie van het niet-sportief gebruik. Voor langer gebruik op andere dagen 

(bijvoorbeeld op de dag vóór of de dag na de niet-sportieve activiteit) geldt de 

retributie die overeenkomt met het sportief gebruik van de betrokken infrastructuur 

en de betrokken gebruikerscategorie. 

 

§5: Opstellen en opruimen sportevenement: indien de gebruiker langer gebruik 

wenst te maken van de infrastructuur (voor bijvoorbeeld voorbereidingen, 

klaarzetten materiaal, opruimen materiaal, enz.) gelden volgde retributies: voor 

langer gebruik gedurende de dag waarop het sportevenement doorgaat geldt de 

retributie van het niet-sportief gebruik. Voor langer gebruik op andere dagen  

(bijvoorbeeld op de dag vóór of de dag na het evenement) geldt de retributie die 

overeenkomt met het sportief gebruik van de betrokken infrastructuur en de 

betrokken gebruikerscategorie. 

 

Sportpark Beveren : topsporthal 

 

Sportief gebruik 

 

 A B C D E 

Topsporthal: 

volledig 

Gratis 12 EUR 24 EUR 3 EUR 50 EUR 

Topsporthal : 

1/2de deel 

Gratis 6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

Topsporthal : 

sportevenement

en* per dagdeel (7 

aansluitende uren) 

n.v.t. 150 EUR 
per 

dagdeel 

300 EUR 
per 

dagdeel 

21 EUR 
per 

dagdeel 

600 EUR 
per 

dagdeel 

 
*gebruik topsporthal voor sportevenementen exclusief door verenigingen en organisaties 

 

Topsporthal sportpark Beveren kan niet gebruikt worden voor niet-sportief gebruik 

omwille van attest brandveiligheid binnenlandse zaken. 

 

 

 



Sportpark Beveren : sportcomplex 

 

Sportief gebruik 

 

 A B C D E 

Sporthal : 

volledig 

Gratis 18 EUR 36 EUR 4,50 EUR 75 EUR 

Sporthal : 1/3de 

deel 

 

Gratis 

 

6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

Grote Dojo Gratis 

 

6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

Kleine Dojo Gratis 

 

6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

Gevechtshal : 

1/3 deel voor 

gevechtssport 
½ van puzzelmatten 
met/zonder ring 

excl. Deel 

trampoline 

 

Gratis 

 

6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

Gevechtshal : 

2/3de deel voor 

gevechtsport 
puzzelmatten 

volledig met 

boksring excl deel 
trampoline 

Gratis 

 

12 EUR 24 EUR 3 EUR 50 EUR 

Gevechtshal : 

1/3 deel voor 

trampoline 
excl.deel 
gevechtssport excl. 

Puzzelmatten en 

boksring 

Gratis 

 

6 EUR 12 EUR 1,50 EUR n.v.t. 

*sportief gebruik gevechtssporthal en trampolinehal exclusief door verenigingen en 

organisaties 

 

Niet-sportief gebruik 

 

 A B C D E 

Sporthal : 

volledig * 
Te reserveren per 

dagdeel van 7 uur 

 

n.v.t. 450 EUR 
per dagdeel 

n.v.t. 31,50 EUR 
per dagdeel 

n.v.t. 

*Niet-sportief gebruik sporthal exclusief door Beverse verenigingen en scholen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sportcomplex Melsele 

 

Sportief gebruik 

 

 A B C D E 

Topsporthal : 

volledig 

Gratis 

 

12 EUR 24 EUR 3 EUR 50 EUR 

Topsporthal : 

1/2de deel 

Gratis 6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

Sporthal : 

volledig 

Gratis 18 EUR 36 EUR 4,50 EUR 75 EUR 

Sporthal : 1/3de 

deel 

Gratis 6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

Turnhal : 

volledig* 

Gratis 12 EUR 24 EUR 3 EUR 50 EUR 

Turnhal : 1/2de 

deel* 

Gratis 6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

*Gebruik turnhal exclusief voor sportief gebruik en exclusief door verenigingen en organisaties 

 

Niet-sportief gebruik 

 

 A B C D E 

Topsporthal : 

volledig* 
Te reserveren per 

dagdeel van 7 uur 

n.v.t. 300 EUR 
per dagdeel 

n.v.t. 21 EUR per 

dagdeel 
n.v.t. 

Sporthal : 

volledig* 
Te reserveren per 
dagdeel van 7 uur 

n.v.t. 
 

450 EUR 
per dagdeel 

n.v.t. 31,50 EUR 
per dagdeel 

n.v.t. 

Sporthal : 1/3de 

deel * 
Te reserveren per 

dagdeel van 7 uur 

n.v.t. 150 EUR 
per dagdeel 

n.v.t. 10,50 EUR 
per dagdeel 

n.v.t. 

*niet-sportief gebruik topsporthal en sporthal exclusief door Beverse verenigingen en scholen 
 

Schoolsporthallen 

 

Sportief gebruik 

 

 A B C D E 

Sporthal Gratis 6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

Podium 

sporthal 

Tassyns 

gratis 6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

 

Niet-sportief gebruik 

 

 A B C D E 

Sporthal  
Te reserveren per 

dagdeel van 7 uur 

n.v.t. 150 EUR 
per 

dagdeel 

n.v.t. 10,50 EUR 
per dagdeel 

n.v.t. 

 

 

 

 



Extra’s 

 

 A B C D E 

Kleedkamer  
Zonder gebruik 

bijhorende 

sportaccomodatie 

n.v.t. 5 EUR 
forfait per 

dag 

5 EUR 
forfait per 

dag 

5 EUR 
forfait per 

dag 

5 EUR 
forfait 

per dag 

Vergaderzaal n.v.t. 5 EUR 
forfait per 

dag 

5 EUR 
forfait per 

dag 

5 EUR 
forfait per 

dag 

5 EUR 
forfait 

per dag 

Sydneyzaal* 
Voor 

recepties/ontvangst

en/VIP 

n.v.t. 50 EUR 
forfait per 

dag 

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

Cafetaria 

Verrebroek 

n.v.t. 250 EUR 
forfait per 

dag 

250 EUR 
forfait per 

dag 

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

*Gebruik Sydneyzaal exclusief door Beverse Verenigingen 

 

Artikel 5 – Retributies petanquehal 

 

Sportief gebruik : 

 

 A B C D E 

Petanquebaan, 

per blok 
1 blok = 5 banen 

n.v.t. 7,50 

EURO per 

dagdeel 

van 4 uur 

6 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

Niet-sportief gebruik : 

 

 A B C D E 

Gebruik 

cafetaria* 
Te reserveren per 

dagdeel van 4 uur 

n.v.t. 15 EURO 
per 

dagdeel  

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

*niet-sportief gebruik petanquehal exclusief door Beverse verenigingen 

 

Artikel 6 – Retributies openluchtinfrastructuur 

  

Sportief gebruik : 

 

 A B C D E 

Kracht- en 

korfbalterrein 
te reserveren per 2 u. 
 

gratis 14,50 EUR 
per 2 u 

29 EUR  
per 2 u 

gratis n.v.t. 

Voetbalterrein 

wedstrijd 
Te reserveren per 2 

u. 

Gratis 27 EUR 
per 2 u. 

54 EUR  
per 2 u. 

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

Voetbalterrein 

training 

Gratis 7,25 EUR 14,50 EUR gratis n.v.t. 

Wielerpiste Gratis 6 EUR 12 EUR 1,50 EUR 25 EUR 

 

 

 

 

 



Artikel 7 – Retributies zwembad Kieldrecht 

 

Zwembeurt 

0-3 jaar Gratis 

Vanaf 4 tot 8 jaar 1 EUR 

Vanaf 9 jaar 2 EUR 

Vrijetijdspad 4-8 0,20 EUR 

Vrijetijdspad 9+ 0,50 EUR 

A-pas Gratis 

Jarigen Gratis 

Schoolzwemmen 1 EUR 

Aquafitness 2 EUR 

 

 

Abonnementen en extra’s 

10-beurtenkaart 15 EUR 

20-beurtenkaart 25 EUR 

Badmuts 1,25 EUR 

Zwemdiploma 1 EUR 
 

 

 

Afhuren zwembad 

Met personeel sportdienst 20 EUR per half uur 

Zonder personeel sportdienst 15 EUR per half uur 

 

3. Algemene gebruiksovereenkomsten 

Artikel 8 – Betaling en reserveren 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de reservatie.  De betrokkene dient 

hiervoor de nodige gegevens te bezorgen aan de sportdienst.  De reservatie kan gebeuren 

via het online reserveringssysteem en via de balie van de sportdienst.  Voormelde 

aanvrager zal voor het gebruik een factuur ontvangen welke binnen de dertig dagen 

betaald moet worden, behalve bij activiteiten waarbij de betaling onmiddellijk aan de 

kassa gebeurt. 

 

Artikel 9 – Nutsvoorzieningen 

De kosten van de aanwezige voorzieningen verwarming en elektriciteit zijn in alle gevallen 

in de retributie verrekend en dienen niet bijkomend te worden betaald door de gebruiker. 

 

Artikel 10  - gebruik materiaal 

De kosten voor het gebruik van sportmateriaal (doelen, netten, plinten, banken, ….) en 

eventuele andere materialen en toestellen (tafels, stoelen, projectiescherm, 

geluidsinstallatie, beamer, keukentoestellen, ….) die ter plaatse aanwezig zijn en die 

toebehoren aan de gereserveerde infrastructuur, zijn in de retributie verrekend en dienen 

niet bijkomstig te worden betaald door de gebruiker.  De gebruiker dient zich vooraf goed 

te informeren over welke materialen al dan niet in de gereserveerde infrastructuur 

aanwezig zijn. 

 

Artikel 11 – Billijke vergoeding 

De gemeente Beveren betaalt op jaarbasis de billijke vergoeding voor alle activiteiten die 

plaatsvinden in de sportinfrastructuur.  De kosten zijn verrekend in de retributie en dienen 

niet bijkomend te worden betaald door de gebruiker. 

 

 



Artikel 12 – Andere verplichtingen 

Met uitzondering van de billijke vergoeding dient de gebruiker zelf in te staan voor alle 

eventuele verplichtingen van financiële, fiscale en andere aard (bv. Auteursrechten, 

verzekeringen, ….) die voortkomen uit de organisatie van zijn activiteit in de 

infrastructuur.  In geen geval kan het gemeentebestuur Beveren aansprakelijk worden 

gesteld voor het niet nakomen van deze verplichtingen door de gebruiker. 

 

Artikel 13 – schoonmaak infrastructuur 

§1 Bij sportief gebruik dient de gebruiker de sportinfrastructuur in borstelschone toestand 

achter te laten.  De normale schoonmaak na afloop van het gebruik valt te laste van de 

gemeente Beveren.  De kosten hiervoor zijn in de retributie verrekend en dienen niet 

bijkomend te worden betaald door de gebruiker.   

 

§2 Bij niet-sportief gebruik dient de gebruiker de sportinfrastructuur na het gebruik in 

propere staat achter te laten.  Dit geldt ook voor de cafetaria van Verrebroek.  De 

gebruiker dient het afval ten gevolge van de activiteit te verwijderen, de vloer te vegen en 

te dweilen, het bovenblad van de tafels af te kuisen, tafels en stoelen terug te plaatsen in 

de oorspronkelijke staat, de afwas uit te voeren indien er vuile vaat ontstaat. 

 

§3Indien de infrastructuur na ter beschikking stelling niet proper wordt achtergelaten, 

worden de volgende forfaitaire retributies toegepast :  

 

kleedkamer 20 EUR per kleedkamer 

sportzaal 100 EUR per deel 

Tribune topsporthal Beveren 200 EUR 

Tribune topsporthal Melsele 150 EUR 

Parking 150 EUR 

Zwembad 200 EUR 

Voetbalveld 100 EUR 

Korfbal/krachtbalveld 100 EUR 

Toiletten 50 EUR 

Cafetaria Verrebroek 200 EUR 

Cafetaria petanquehal 200 EUR 

Vergaderzaal 50 EUR 

  

Indien de werkelijke kosten voor het schoonmaken van de infrastructuur de forfaitaire 

retributies overschrijden kunnen de werkelijk gemaakte schoonmaakkosten 

doorgerekend worden. 

 

§4 Bij tornooien en evenementen dient de vereniging zelf in te staan voor de 

afvalverwerking. 

 

Artikel 14 – schade, verlies of diefstal 

 

§1 Indien wordt vastgesteld dat er tijdens het gebruik van de infrastructuur door de 

gebruiker of onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker door derde schade is 

berokkend aan de infrastructuur en/of inboedel is verdwenen of gestolen, zal de kost voor 

de reparatie of vervanging van de schade en voor het vervangen van de verloren of 

gestolen goederen worden doorgerekend aan de gebruiker.  Voor het verlies van een 

badge of sleutel worden volgende forfaitaire retributies toegepast : 

 

Verlies badge of sleutel 20 EUR 

 



§2  De gebruiker verbindt zich er toe alle kosten van reparatie of vervanging ten gevolge 

van beschadiging, verlies of diefstal van de infrastructuur en/of inboedel, en ook 

eventuele andere kosten te vergoeden. 

 

Artikel 15 – afwijking van het retributiereglement 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke gevallen afwijken van 

het retributiereglement op basis van een gemotiveerde beslissing. 

 

Artikel 16 – Ter beschikking stellen op feestdagen 

 

§1 De sporthallen in Kallo, Vrasene, Verrebroek, Haasdonk en Kieldrecht kunnen op 

feestdagen gebruikt worden. 

§2 Het sportcomplex in Beven en Melsele is op feestdagen gesloten.  Enkel bij 

uitzonderlijke sportevenementen kan er een uitzondering worden toegestaan door het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 17 – Schuldvordering 

 

§1 Artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in de mogelijkheid om een 

dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare 

niet-fiscale schuldvorderingen. 

§2 Bij betwistingen zal het gemeentebestuur zich wenden tot de burgerlijke rechtbank om 

de retributie in te vorderen.  

 

Artikel 18 – Betwistingen 

Alle betwistingen in verband met de toepassing van dit regelement worden voorgelegd 

aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Beveren.  Binnen de 15 

werkdagen zullen de nodige beslissingen worden getroffen. 

 

Artikel 19 – Inwerkingtreding 

In afwijking van artikel 288, 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur, treedt dit reglement in 

werking op 1 juli 2019.  Dit reglement vervangt het retributiereglement voor het gebruik 

van de gemeentelijke sportinfrastructuur en het gebruik van het gemeentelijk zwembad 

Kriekeputte van 25 februari 2014. 

 

Artikel 20 -  bekendmaking 

Dit reglement wordt bekendgemaakt conform de artikelen 286, §1, 1° en 287 van het 

Decreet Lokaal Bestuur. 

Artikel 21: Bestuurlijk toezicht 

Conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur brengt de gemeente de 

toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit reglement. 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD : 

Beveren, 25 juni 2019 

De algemeen directeur, de voorzitter, 

J.Noppe Veerle Vincke 

 

 

 

 


