
 

 
Retributiereglement gemeentelijke sportinfrastructuur 

Gemeenteraad van 17 maart 2022 
 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
Artikel 1 
De aangerekende prijzen omvatten: 
- eigenlijke huur 
- gebruik kleedkamers, sanitair en verlichting (indien nodig) 
Artikel 2 
Er gelden gedifferentieerde tarieven. 
Voordeeltarief: erkende Wommelgemse verenigingen, Wommelgemse scholen, individuele 
inwoners en activiteiten specifiek gericht op personen met een beperking 
Basistarief: andere verenigingen, niet-Wommelgemse scholen, individuele niet-inwoners, 
ondernemingen (hieronder vallen ook zelfstandigen in bijberoep met 
ondernemingsnummer) 
Artikel 3 
Tarieven tijdens daluren: 
Behalve voor ondernemingen is het voordeeltarief voor iedereen van toepassing op 
weekdagen van 9 tot 18 u. en op woensdag van 9 tot 12 u. Ondernemingen betalen steeds 
het gewone tarief (met uitzondering van de schoolinfrastructuur). 
 

Hoofdstuk 2: Tarieven 
Artikel 4 
De vergoedingen voor het gebruik van de sportinfrastructuur bedragen: 

SPORTINFRASTRUCTUUR VOORDEELTARIEF BASISTARIEF 

Gemeentelijk sportcentrum Brieleke 

1/3 sporthal 4,00 €/uur 8,00 €/uur 

2/3 sporthal 8,00 €/uur 16,00 €/uur 

3/3 sporthal 12,00 €/uur 24,00 €/uur 

3/3 sporthal (dagmanifestatie) 250,00 €/dag 500,00 €/dag 

Kleine danszaal 6,00 €/uur 12,00 €/uur 

Grote danszaal 8,00 €/uur 16,00 €/uur 

GO Het Oogappeltje 

Sportzaal 8,00 €/uur 32,00 €/uur 

GO ’t Laar 

Sportzaal 8,00 €/uur 32,00 €/uur 

Vrije Gesubsidieerde Basisschool Sint-Johanna 

1/2 sportgedeelte 4,00 €/uur 16,00 €/uur 

2/2 sportgedeelte 8,00 €/uur 32,00 €/uur 

Turngedeelte 8,00 €/uur 32,00 €/uur 

Fort 2 

Atletiekpiste 4,00 €/uur 16,00 €/uur 

Voetbalvelden (Fort 2 + Scheersel) 

Voetbalveld – training 5,00 €/uur 20,00 €/uur 

Voetbalveld – wedstrijd  10,00 €/wedstrijd 40,00 €/wedstrijd 

  



 

 
Artikel 5 
Per vereniging wordt 1 sleutel/button gratis voorzien. Voor bijkomende sleutels/buttons zal 
een bedrag aangerekend worden van 25,00 €/sleutel en 15,00 €/button met een maximum 
van 5 sleutels/buttons per vereniging. Hiervoor zal een sleutel-/buttoncontract ondertekend 
worden. Indien een sleutel/button niet wordt ingeleverd of verloren gaat, zal 25,00 €/sleutel 
of 15,00 €/button aangerekend worden via factuur. 
 

Hoofdstuk 3: Procedure 
Artikel 6                    
De modaliteiten van een aanvraag, de betaling van deze retributie en een annulatie worden 
bepaald in het gebruiksreglement van de gemeentelijke sportinfrastructuur. 
Artikel 7 
De retributie is verschuldigd door de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor de 
betaling van de retributie en van de onkosten in geval van schade aan de accommodatie 
en/of het materiaal. Bij het niet netjes achterlaten van de ter beschikking gestelde 
sportinfrastructuur zullen ook bijkomende kosten aangerekend worden. 
Artikel 8 
De retributies voor jaarverhuur zullen halfjaarlijks gefactureerd worden. 
De retributies voor losse verhuur zullen gefactureerd worden na goedkeuring van de 
aanvraag die via het loket van de dienst vrije tijd werd ingediend. 
Artikel 9 
Indien wordt vastgesteld dat andere of bijkomende sportinfrastructuur wordt gebruikt, 
wordt de huur van de gebruikte accommodatie aangerekend en verhoogd met een boete 
van 25,00 € per vaststelling. 
Artikel 10 
In geval van overmacht, gemeentelijke activiteiten of wanneer dringende onderhouds- of 
herstellingswerken nodig zijn, kan het lokaal bestuur steeds een reservatie intrekken. 
In de mate van het mogelijke wordt in dat geval een andere gemeentelijke infrastructuur ter 
beschikking gesteld aan een tarief dat niet hoger ligt dan het originele tarief. 
Artikel 11 
Bij niet betaling van een openstaande retributie of schadevergoeding op de vervaldag van de 
aanmaning, wordt aan de betrokkenen automatisch de toegang tot de accommodatie 
ontzegd. 
Artikel 12 
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. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechterlijk 
ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. 
Artikel 13 
Dit retributiereglement is van toepassing vanaf 1 augustus 2022 tot en met 31 december 
2025.  


