Retributiereglement op het
gebruik van de stedelijke
sportaccommodaties
Artikel 1 - Omschrijving
Er wordt een retributie geheven op het gebruik van de sportaccommodaties ter beschikking gesteld
door de stad Leuven.
Wanneer er een overeenkomst is afgesloten tussen de stad en de sportvereniging, gelden de
afspraken zoals bepaald in de overeenkomst.
Artikel 2 – Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door degene die gebruik maakt van de sportaccommodaties ter
beschikking gesteld door de stad Leuven.
De verenigingen zoals benoemd in onderstaand reglement zijn sportverenigingen.
Artikel 3 - Tarief
§ 1 - Algemeen
• voor reguliere jeugdcompetitie wedstrijden van sportverenigingen erkend door de stad Leuven
(tornooien, vriendschappelijke wedstrijden, shows en dergelijke vallen hier niet onder) wordt de
sportinfrastructuur gratis te beschikking gesteld;
• voor reguliere jeugdcompetitie wedstrijden van sportverenigingen niet erkend door de stad
Leuven wordt het toepasselijke tarief voor niet erkende sportverenigingen toegepast;
• het commercieel sporttarief is van toepassing op de activiteiten van een gebruiker die een
winstgevend oogmerk of zakelijke belangen als doelstelling heeft (dit wordt getoetst aan de
hand van het BTW of KBO-nummer), met uitzondering van vzw’s;
• alleen gebruik van een kleedkamer voor verenigingen erkend door de stad Leuven, per
kleedkamer per uur
€ 6,20
• alleen gebruik van een kleedkamer voor verenigingen niet erkend door de stad Leuven/
particulieren, per kleedkamer per uur
€ 9,40
• verlies van een sleutel of toegangsbadge van een stedelijke sportaccommodatie € 30,00
• waarborg toegangsbadge van een stedelijke sportaccommodatie
€ 30,00
§ 2 - Zwembaden
Algemene bepalingen
• de tarieven voor het publiekzwemmen gelden niet voor Sportoase;
• het tarief voor inwoners Leuven wordt enkel toegestaan op vertoon van identiteitskaart, zo niet
wordt het duurste tarief aangerekend;
• voor kinderen in co-ouderschap: het bewijs van co-ouderschap (te bekomen bij de burgelijke
stand) dient aan de kassa te worden voorgelegd en dit als bewijs dat één van beide ouders
inwoner is van Leuven.
Publiekzwemmen volwassenen (+ 18)
• inwoner van Leuven
• inwoner van Leuven, reductie
• inwoner van Leuven, houder UiTPAS voor MIA (ook voor groepen en kinderen)
• niet-inwoner Leuven
• niet-inwoner Leuven, reductie
• 10-beurten abonnement, inwoner van Leuven

€ 2,90
€ 2,20
€ 0,60
€ 4,40
€ 3,30
€ 25,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10-beurten abonnement, inwoner van Leuven, reductie
10-beurten abonnement, niet-inwoner van Leuven
10-beurten abonnement, niet-inwoner van Leuven, reductie
25-beurten abonnement, inwoner van Leuven
25-beurten abonnement, inwoner van Leuven, reductie
25-beurten abonnement, niet-inwoner van Leuven
25-beurten abonnement, niet-inwoner van Leuven, reductie
jaarabonnement, inwoner van Leuven
jaarabonnement, inwoner van Leuven, reductie
jaarabonnement, niet-inwoner van Leuven
jaarabonnement, niet-inwoner van Leuven, reductie
personeelslid stad Leuven, ocmw-Leuven op vertoon van personeelskaart

€ 22,00
€ 40,00
€ 33,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 85,00
€ 82,50
€ 130,00
€ 99,00
€ 215,00
€ 161,00
€ 2,20

Reductie: EY-card (=European Youth Card), RVV-statuut, spoorkaart 50% BGJG, studentenkaart,
personen met een handicap en hun begeleider, + 55-jarigen op vertoon van identiteitskaart.
De toegang tot het zwembad met reductietarief dient steeds aangetoond te worden met het van
toepassing zijnde attest of bewijs, zo niet is het gewone tarief van toepassing.
Publiekzwemmen kinderen
• kind van 0 tot en met 3 jaar
• kind van 4 tot en met 18 jaar, inwoner van Leuven
• kind van 4 tot en met 18 jaar, inwoner van Leuven, reductie
• kind van 4 tot en met 18 jaar, niet-inwoner van Leuven
• kind van 4 tot en met 18 jaar, niet-inwoner van Leuven, reductie
• 10-beurten abonnement, inwoner van Leuven
• 10-beurten abonnement, inwoner van Leuven, reductie
• 10-beurten abonnement, niet-inwoner van Leuven
• 10-beurten abonnement, niet-inwoner van Leuven, reductie
• 25-beurten abonnement, inwoner van Leuven
• 25-beurten abonnement, inwoner van Leuven, reductie
• 25-beurten abonnement, niet-inwoner van Leuven
• 25-beurten abonnement, niet-inwoner van Leuven, reductie
• jaarabonnement, inwoner van Leuven
• jaarabonnement, inwoner van Leuven, reductie
• jaarabonnement, niet-inwoner van Leuven
• jaarabonnement, niet-inwoner van Leuven, reductie

gratis
€ 1,70
€ 1,30
€ 2,70
€ 2,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 23,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 32,50
€ 55,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 76,50
€ 140,00
€ 104,00

Reductie: EY-card (=European Youth Card), RVV-statuut spoorkaart 50% BGJG, studentenkaart,
personen met een handicap en hun begeleider. De toegang tot het zwembad met reductietarief
dient steeds aangetoond te worden met het van toepassing zijnde attest of bewijs, zo niet is het
gewone tarief van toepassing.

Vereniging competitiezwemmen tijdens publiekzwemmen
• gelicentieerde competitiezwemmers met competitiezwemmerskaart uitgereikt door de stad
Leuven, erkend door de stad Leuven
€ 0,80
• gelicentieerde competitiezwemmers met competitiezwemmerskaart uitgereikt door de stad
Leuven, niet erkend door de stad Leuven
€ 1,20
Scholen
• Leuvense scholen, per leerling
• niet-Leuvense scholen, per leerling
• bij niet-tijdige annulatie, Leuvense school, per baan per uur
• bij niet-tijdige annulatie, niet-Leuvense school, per baan per uur

€ 1,00
€ 2,20
€ 5,00
€ 10,00

Groepen (zwemscholen, zwemverenigingen, …)
• per baan per uur voor competitietraining en wedstrijden met wedstrijdgelicentieerden, erkend
door de stad Leuven
€ 2,50
• per baan per uur voor competitietraining en wedstrijden met wedstrijdgelicentieerden, niet
erkend door de stad Leuven
€ 3,80
• per baan per uur voor zwemscholen, zwemverenigingen, duikverenigingen, zwemgroepen, …,
erkend door de stad Leuven
€ 5,00
• per baan per uur voor zwemscholen, zwemverenigingen, duikverenigingen, zwemgroepen, …,
niet erkend door de stad Leuven
€ 7,50
• per baan per uur commercieel tarief zwembaden
€ 12,75

Varia
• niet sportactiviteiten, per baan per uur, voor Leuvense inwoner / organisatie
€ 30,00
• niet sportactiviteiten, per baan per uur, voor niet-Leuvense inwoner / organisatie € 45,00
• zwemdiploma’s en bijhorende badge
€ 1,30
• verlies polsbandje voor een locker
€ 12,00
• de instructiebaden van Kessel-Lo en Wilsele worden gelijkgesteld met 1 baan;
• het zwembad van het Sint-Pieterscollege wordt gelijkgesteld met 3 banen;
• het instructiebad van Sportoase wordt gelijkgesteld met 4 banen;
• het recreatiebad (betreft enkel zwemwater, geen glijbanen of wildwaterbaan) van Sportoase
wordt gelijkgesteld met 1 baan;
• het zwembad van het Heilig-Hart wordt gelijkgesteld met 5 banen.
• Scholen en verenigingen die gebruik wensen te maken van de Leuvense zwembaden zijn
verplicht om een schoolzwemvoorwaarden- en zwemclubvoorwaardenovereenkomst af te
sluiten.
§ 3 - Sporthallen en sportzalen
Algemene bepalingen
• een unit is de tariefeenheid op basis van een volleybalveld (of 1/3 van een grote sporthal);
• een dagdeel is van 08.00 tot en met 17.00 uur, extra uren worden extra verrekend;
Scholen
• Leuvense scholen, per unit per uur
• niet-Leuvense scholen, per unit per uur
• dagdeel schoolsportdag Leuvense school, per unit
• dagdeel schoolsportdag niet-Leuvense school, per unit
• niet-sportactiviteit Leuvense school, per unit per uur
• niet-sportactiviteit niet-Leuvense school, per unit per uur
• dagdeel niet-sportactiviteit Leuvense school, per unit
• dagdeel niet-sportactiviteit niet-Leuvense school, per unit

€ 6,20
€ 12,50
€ 31,00
€ 62,50
€ 37,50
€ 75,00
€ 362,50
€ 725,00

Sportverenigingen
• erkend door de stad Leuven, per unit per uur
• niet erkend door de stad Leuven, per unit per uur
• commercieel sporttarief, per unit per uur
• niet-sportactiviteit, erkend door de stad Leuven, per unit per uur
• niet-sportactiviteit, niet erkend door de stad Leuven, per unit per uur
• dagdeel tornooi erkend door de stad Leuven, per unit
• dagdeel tornooi niet erkend door de stad Leuven, per unit
• dagdeel niet-sportactiviteit, erkend door de stad Leuven, per unit
• dagdeel niet-sportactiviteit, niet erkend door de stad Leuven, per unit

€ 6,20
€ 9,40
€ 16,00
€ 37,50
€ 56,00
€ 31,00
€ 47,00
€ 362,50
€ 545,00

Varia
• de polyvalente zaal in Sportoase wordt gelijkgesteld met 1 unit;
• de ringsportzaal in ’t Celestijntje wordt gelijkgesteld met 2 units;
• de turnhal in het Boudewijnstadion wordt gelijkgesteld met 2 units;
• de turnhal in het Boudewijnstadion is een gespecialiseerde hal met professionele materialen.
Deze hal wordt enkel verhuurd aan verenigingen en scholen waarbij de leden/scholieren onder
toezicht staan van een begeleider met een LO – of VTS – diploma gymnastiek. Een bewijs
hiervan wordt opgevraagd bij reservatie;
• de overdekte atletiekhal van de KULeuven wordt gelijkgesteld met 3 units;
• sporthal De Wijnpers wordt in geval van competitiewedstrijden basketbal gelijkgesteld met 1
unit;
• Ymeria sporthal per uur, per unit – niet sportactiviteiten – nominatieve lijst
€ 6,20
• Klimzaal Stordeur klimtoren:
De klimtoren is een gespecialiseerde hal met professionele materialen. Deze hal wordt enkel
verhuurd aan verenigingen en scholen waarbij de leden/ scholieren onder toezicht staan van
begeleider met een klimvaardigheidsattest (KWB1). Een bewijs hiervan wordt opgevraagd bij
reservatie.
1 attest per 12 volwassenen
1 attest per 9 personen (leeftijd 12 – 18 jaar)
1 attest per 6 personen (leeftijd 7 – 12 jaar)
De klimtoren wordt enkel ter beschikking gesteld aan gebruikers met een minimumleeftijd van 7
jaar. Een touw in de klimtoren = 2 gebruikers
• Leuvense scholen, per touw per uur (incluis materiaal)
€ 4,20
• niet-Leuvense scholen, per touw per uur (incluis materiaal)
€ 8,50
• vereniging erkend door de stad Leuven, per touw per uur (incluis materiaal)€ 4,20
• vereniging niet erkend door de stad Leuven, per touw per uur
• (incluis materiaal)
€ 6,40
• klimzaal Stordeur boulder:
• Leuvense scholen, per persoon per uur
€ 2,20
• niet-Leuvense scholen, per persoon per uur
€ 4,50
• vereniging erkend door de stad Leuven, per persoon per uur
€ 2,20
• vereniging niet erkend door de stad Leuven, per persoon per uur
€ 3,40
• Klimzaal Stordeur funtopia:
• 1 unit funtopia = 3 gebruikers en 1 begeleider
• Leuvense scholen, per unit per uur
€ 8,70
• niet-Leuvense scholen, per unit per uur
€ 18,00
• vereniging erkend door de stad Leuven, per unit per uur
€ 8,70
• vereniging niet erkend door de stad Leuven, per unit per uur
€ 12,90
• Klimzaal Stordeur vergaderlokaal:
• Stordeur / Ymeria vergaderlokaal, per uur, voor inwoners van Leuven, Leuvense scholen
en erkende verenigingen
€ 5,50
• Stordeur / Ymeria vergaderlokaal, per uur, voor niet-inwoners van Leuven, niet-Leuvense
scholen en niet erkende verenigingen
€ 8,20
• Stordeur / Ymeria vergaderlokaal, per uur, commercieel tarief
€ 14,00
• Stordeur / Ymeria vergaderlokaal, per dagdeel, voor inwoners van Leuven, Leuvense
scholen en erkende verenigingen
€ 27.50
• Stordeur / Ymeria vergaderlokaal, per dagdeel, voor niet-inwoners van Leuven, nietLeuvense scholen en niet erkende verenigingen
€ 41
• Stordeur / Ymeria vergaderlokaal, per dagdeel, commercieel tarief
€ 90
• Ymeria keuken, per uur, voor inwoners van Leuven, Leuvense scholen en Leuvense verenigingen
€ 4,70
• Ymeria keuken, per uur, voor niet-inwoners van Leuven, niet-Leuvense scholen en niet erkende
verenigingen
€ 7,00
• Ymeria keuken, per uur, commercieel tarief
€ 12,00

§ 4 - Openluchtterreinen
Algemene bepalingen
• een dagdeel is van 08.00 tot en met 17.00 uur, extra uren worden extra verrekend.
Beachvolleyterreinen
• per veld, per uur, voor inwoners van Leuven, Leuvense scholen en verenigingen erkend door de
stad Leuven
€ 6,20
• per veld, per uur, voor niet-inwoners van Leuven en verenigingen niet erkend door de stad
Leuven
€ 9,50
• per veld, per uur, voor niet-Leuvense scholen
€ 12,50
Tennisterrein
• tennisterrein onderhouden door verenigingen, per terrein per jaar

€ 287,50

AtletiekArena Gaston Roelants, gebruik door scholen
• Leuvense scholen, per uur
• niet-Leuvense scholen, per uur
• dagdeel schoolsportdag, Leuvense school
• dagdeel schoolsportdag, niet-Leuvense school

€ 12,50
€ 25,00
€ 62,50
€ 125,00

AtletiekArena Gaston Roelants, gebruik door sportverenigingen
• erkend door de stad Leuven, per uur
€ 12,50
• niet erkend door de stad Leuven, per uur
€ 19,00
• commercieel tarief, per uur
€ 32,30
• leden DCLA met competitiekaart, trainingen DCLA binnen de voorwaarden van de overeenkomst
gratis
• trainingen vaste gebruikers erkend door de stad Leuven, per uur per week per seizoen
€ 144,00
• trainingen vaste gebruikers niet erkend door de stad Leuven, per uur per week per seizoen
€ 215,00
• dagdeel sportactiviteit, erkend door de stad Leuven
€ 62,50
• dagdeel sportactiviteit, niet erkend door de stad Leuven
€ 94,00
Voetbalterreinen/ multisportterrein, gebruik door scholen
• Leuvense scholen, per uur per veld
• niet-Leuvense scholen, per uur per veld
• dagdeel schoolsportdag, Leuvense school, per veld
• dagdeel schoolsportdag, niet-Leuvense school, per veld

€ 12,50
€ 25,00
€ 62,50
€ 125,00

Voetbalterreinen/ multisportterrein, gebruik door sportverenigingen
• erkend door de stad Leuven, per uur per veld
€ 12,50
• niet erkend door de stad Leuven, per uur per veld
€ 19,00
• commercieel tarief, per uur
€ 32,30
• trainingen vaste gebruikers erkend door de stad Leuven, per uur per veld per week per seizoen
€ 144,00
• dagdeel sportactiviteit, erkend door de stad Leuven, per veld
€ 62,50
• dagdeel sportactiviteit, niet erkend door de stad Leuven, per veld
€ 94,00
Schietstanden naast het sportcomplex in Kessel-Lo
• erkend door de stad Leuven, per uur
• niet erkend door de stad Leuven, per uur

€ 12,50
€ 19,00

Varia
• de 2 duiveltjesterreinen van sportcentrum Ymeria worden gelijkgesteld aan 1 voetbalterrein

§ 5 – Indexatie
Vanaf 2016 wordt het bedrag van de retributie jaarlijks op 1 augustus geïndexeerd aan de hand van
de index van de consumptieprijzen via onderstaande formule, waarbij het geïndexeerde bedrag naar
een veelvoud van 10 cent wordt afgerond:

Artikel 4 – Extra bepalingen
§ 1 – Ongeoorloofd gebruik van de sportinfrastructuur
Bij gebruik van de sportinfrastructuur zonder voorafgaande reservatie zal het toepasselijk tarief uit
artikel 3 verdubbeld worden. Na herhaaldelijke vaststelling van ongeoorloofd gebruik kan aan de
gebruiker een schorsing voor het verdere gebruik van de sportinfrastructuur worden opgelegd.
§ 2 – Annulaties
Een annulatie van een reservering moet schriftelijk worden ingediend bij de sportdienst, uiterlijk 7
dagen voorafgaand aan de activiteit. Bij een niet-tijdige annulatie wordt een annulatievergoeding
aangerekend die gelijk is aan het toepasselijk retributietarief voor de aangevraagde infrastructuur.
Wanneer de aanvrager het nalaat om te annuleren wordt het toepasselijk retributietarief voor de
aangevraagde infrastructuur verdubbeld. Indien een aanvrager/gebruiker driemaal binnen een
sportjaar (van 1 augustus tot en met 31 juli) niet komt opdagen zonder te verwittigen, wordt deze uit
de sportinfrastructuur geweerd.
Bij een laattijdige annulering in geval van overmacht beslist de sportdienst of het toepasselijk
retributietarief voor de aangevraagde infrastructuur wordt aangerekend.
Er wordt geen retributie aangerekend bij competitiewedstrijden in geval van forfait van de
tegenstander of van een afgelasting door de erkende sportfederatie. De melding van forfait moet ten
laatste de dag na de activiteit doorgemaild worden naar sportbeheer@leuven.be. Een attest van de
tegenstander of van de federatie dient uiterlijk 5 kalenderdagen na de activiteit ter staving te worden
bezorgd aan de sportdienst, zo niet wordt de retributie alsnog aangerekend.
§ 3 – Opkuis en schade
De gebruikers dienen de ter beschikking gestelde accommodatie in propere staat achter te laten. Al
het vuil dat niet het gevolg is van normaal gebruik (bekers, blikjes, papier, …) dient verwijderd te
worden. Ook dient al het gebruikte sportmateriaal op de daartoe voorziene plaatsen teruggeplaatst
te worden. Indien de stad moet instaan voor deze opkuis wordt voor de gepresteerde werkuren het
retributiereglement op het aanrekenen van uurlonen (werken in regie) toegepast.
Bij beschadiging of verlies van meubilair, servies, bestek, sportmateriaal, infrastructuur en dergelijke
door de gebruiker, worden de kosten doorgerekend aan de gebruiker, verhoogd met 15 %
administratieve vergoeding.
Artikel 5 - Vrijstellingen
Zijn vrijgesteld van retributie:
• stadsdiensten, met uitbreiding van ocmw, politie en de stedelijke adviesraden maken voor
dienstactiviteiten en dienstvormingen gratis gebruik van de sportaccommodaties;
• cursussen en activiteiten georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool, naar gelang de
beschikbaarheid;
• voor manifestaties waaraan de stad haar medewerking verleent, voor eigen manifestaties en
voor manifestaties van de stedelijke vzw sportpromotie kan het college van burgemeester en
schepenen de sportinfrastructuur geheel of gedeeltelijk vrijstellen van retributie.

Artikel 6 - Betaalwijze
De retributie voor het publiekzwemmen moet onmiddellijk betaald worden. De overige retributies
moeten op eerste verzoek betaald worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie
ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 94 van het gemeentedecreet, of via
gerechtelijke weg.
Het college van burgemeester en schepenen kan de toegang tot de infrastructuur weigeren aan de
aanvragers die niet regelmatig betaalden.
Artikel 7 – Algemene bepalingen
Onderhavig reglement wordt van kracht op 1 januari 2018. Het gemeenteraadsbesluit van 23 januari
2017 aangaande hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf de datum van het in voege treden van
onderhavig reglement.
Dit besluit zal voor kennisgeving aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant gezonden
worden.

