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Retributiereglement stedelijke 
sportinfrastructuur (2021) 

 
Juridische grondslag 
Artikel 173 van de Grondwet, 
Artikel 40 $3, artikel 41° 14, artikelen 177 en 369 van het Decreet over het lokaal 
bestuur, 
Bepalingen van het decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen,  
Omzendbrief van de Vlaamse Regering betreffende de gemeentefiscaliteit dd. 15 februari 
2019 
 
Motivering 
Het stadsbestuur wenst haar sportinfrastructuur ter beschikking te stellen van haar 
burgers, verenigingen, organisaties, … . Het is wenselijk om voor dit gebruik een 
passende vergoeding te vragen. 
 
Artikel 1: Basis voor de retributie 
Voor een termijn ingaand op 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt 
een retributie ingevoerd op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur en hun 
uitrusting. 
 
Artikel 2: Definities 

 Stedelijke sportinfrastructuur: 
- De Komeet omvat sporthal, turnzaal 
- ‘t Spui omvat sporthal, vechtsportzaal, gymhal, polyvalente zaal, danszaal 
- Koningshooikt omvat turnzaal 
- ’t Schoppeke omvat bewegingszaal 
- Stadspark omvat sporthal 
- Atletiekpiste 

 Cafetaria sportinfrastructuur: 
- Cafetaria De Komeet 
- Cafetaria ’t Spui 

 Gebruikers: 
Er worden 3 categorieën van gebruikers bepaald op basis waarvan de tarieven 
worden gedifferentieerd: 

- Erkende Lierse sportverenigingen voor volwassenen (+16j) 
- Erkende Lierse sportverengingen voor jongeren (-16j) en scholen tijdens 

de schooluren 
- Niet-erkende Lierse sportverenigingen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Artikel 3: tarieven per locatie  
 

1. Sporthal “De Komeet” 
 
   Hele zaal / 

uur 
1/2 zaal 

/u 
1/3 zaal / 

uur 
Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen  
volwassenen (+16j.) 

€ 19,10 € 9,60 € 6,30 

Gebruik door scholen en  erkende Lierse 
sportverenigingen jongeren (-16j.) 

€ 16,00 € 8,10 € 5,30 

Gebruik  door niet erkende sportverenigingen  € 30,20 € 15,10 € 10,10 
 
Specifiek sportterrein 
  Tarief / 

uur 
Badmintonterrein  € 7,60 
 

2. Turnzaal De Komeet, turnzaal Koningshooikt, bewegingszalen ’t 
Schoppeke  

 
 Tarief / 

uur 
Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 6,40 
Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen jongeren(-16j.) € 5,40 
Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 7,60  
 

3. Sporthal ‘t Spui 
  Hele zaal 

/uur 
1/2 

zaal/uur 
Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen 
(+16j.) 

€ 12,80 € 6,40 

Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen 
jongeren (-16j.) 

€ 10,70 € 5,30  

Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 20,10 € 10,10 
 

4. Vechtsportzaal ‘t Spui 
 

 Hele 
zaal 

Groot 
deel 

Klein 
deel 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen 
(+16j.) 

€ 10,30 € 7,60 € 5,40 

Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen  
jongeren (-16j.) 

€ 7,60 € 5,40 € 3,80 

Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 12,50 € 8,80 € 6,40 
 

5. Gymhal ‘ t Spui 
 

 Hele zaal / 
u 

Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 19,10 
Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen jongeren (-16j.) € 14,10 



 

Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 35,20 
 

6. Polyvalente zaal ’t Spui 
 
 

 Tarief / uur 
Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 5 
Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen jongeren (-16j.) € 4 
Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 7 
 
 

7. Danszaal ‘t Spui 
 

 Tarief / uur 
Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen volwassenen (+16j.) € 6 
Gebruik door scholen en erkende Lierse sportverenigingen jongeren (-16j.) € 5 
Gebruik door niet erkende sportverenigingen  € 9,10 
 

8. Cafetaria 
 
 Tarief / uur 
Gebruik cafetaria ‘t Spui (door erkende verenigingen)  € 6,40 
Gebruik cafetaria ‘t Spui (door niet erkende verenigingen)  € 10,70 
Gebruik cafetaria De Komeet  (door erkende verenigingen)  € 6,40 
 

9. Sporthal Stadspark 
 
   Hele zaal / 

u  
1/2 zaal / 

u  
1/3 zaal / 

u 
Gebruik door erkende Lierse sportverenigingen 
volwassenen (+16j.) 

€ 19,10 € 9,60 € 6,30 

Gebruik door scholen en  erkende Lierse 
sportverenigingen jongeren (-16j.) 

€ 16,00 € 8,10 € 5,30 

Gebruik  door niet erkende sportverenigingen  € 30,20 € 15,10 € 10,10 
 
 
Specifiek sportterrein 
  Tarief / uur 
Badmintonterrein  € 7,60 
 

10. Atletiekpiste 
 
Gebruik door erkende Lierse atletiekclubs (jaartarief) € 2502,70 
Gebruik door scholen  en erkende Lierse sportverenigingen (tarief per 
uur) 

€ 6,40 

Gebruik door niet erkende Lierse sportverenigingen (tarief per uur)  € 8,80 
Gebruik piste met licht: 5,40 euro extra per uur 

€ 5,40 

Gebruik piste met cafetaria: 6,40 euro extra per uur 
€ 6,40 

 



 

Artikel 4: Vrijstelling 
Voor activiteiten of sportpromotie initiatieven georganiseerd door het stadsbestuur en/of 
een door het stadsbestuur erkende adviesraad (sportraad) is bovenstaande tariefregeling 
niet van toepassing. 
 
Artikel 5: Jaarlijkse indexaanpassing 
De bedragen in artikel 3 worden jaarlijks aangepast volgens de gezondheidsindex (basis 
2004). 
Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december 
van het voorgaande jaar volgens de formule: 
 R x I  waarbij  R  = tarief vastgelegd in artikel 3 
    I   I  = index van de maand december van het voorgaande jaar 
    I  = index van de maand december 2019 (basis 2004) 
 
De aldus bekomen bedragen worden afgerond naar een veelvoud van 10 cent. Dit houdt 
in dat een geïndexeerd bedrag dat eindigt op 1,2,3 en 4 eurocent wordt afgerond naar 
het lagere veelvoud van 10 cent. Het geïndexeerde bedrag dat eindigt op 5,6,7,8 en 9 
wordt afgerond naar het hogere veelvoud van 10 cent. 
 
Artikel 6: Retributie plichtige 
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of 
vertegenwoordiger van een feitelijke vereniging, die inrichter is van de activiteit.  


