
Sportdienst
Van Lintstraat 6 – 1070 Brussel 
tel : 02 800 07 00 / 02
fax: 02 523 90 33
sports@anderlecht.brussels.

Reglement voor de verhuur van sportinfrastructuur

Vooraf

Club  of  vereniging:  groep  van  ten  minste  10  personen  die  in  eenzelfde  vereniging 
ingeschreven  zijn.  Dit  geldt  voor  feitelijke  sportverenigingen,  verenigingen  zonder 
winstoogmerk  of  elke  andere  rechtsvorm,  en  moet  om  het  even  wanneer  aan  de 
gemeentelijke diensten bewezen kunnen worden.

Aanvraag voor het gebruik van sportinfrastructuur

Artikel 1  : Aanvragen voor het gebruik van sportinfrastructuur moeten via een formulier 
worden ingediend bij  de coördinatie van de sportdienst.   De gegevens worden op het 
formulier vermeld.

Artikel 2 :  Aanvragen voor regelmatig wekelijks gebruik of  voor de deelname aan een 
officieel kampioenschap moeten steeds voor 15 april  van het vorige seizoen ingediend 
worden.  Aanvragen  voor  uitzonderlijke  gebeurtenissen  (toernooi,  vriendschappelijke 
match,...) moeten ten minste twee weken voor het evenement worden ingediend.
Aanvragen die buiten deze termijnen worden ingediend, komen niet in aanmerking.

Artikel  3  :  Elke  huurder  moet  in  naam van de vereniging  een verzekering  algemene 
burgerlijke  aansprakelijkheid  afsluiten,  net  als  een  verzekering  lichamelijke  letsels 
veroorzaakt aan zichzelf of derden.

Artikel 4  : Verenigingen die de gemeentelijke sportinfrastructuur gebruiken, moeten een 
contactpersoon aanduiden die verantwoordelijk is voor de goede communicatie met de 
coördinatie van de sportdienst en voor de toepassing van dit reglement.

Artikel  5 :  Elke  wijziging  in  de  samenstelling  van  het  comité  van  de  sportclub  of 
-vereniging  moet  verplicht  aan  de  coördinatie  van  de  sportdienst  gemeld  worden 
(sports@anderlecht.  brussels   of 02 800 07 00 / 02).

Artikel 6  : De aanvraag komt pas in aanmerking indien het volledige dossier binnen de 
voorziene  termijn  wordt  ingediend  en  indien  de  club  in  orde  is  met  eventuele  vorige 
betalingen.

Artikel 7 : De ondertekening door de verantwoordelijke van de "aanvraag voor het gebruik 
van  sportinfrastructuur"  impliceert  verplicht  dat  men  kennis  heeft  genomen  van  dit  
reglement en dat men de verplichtingen die eruit voortvloeien aanvaardt.
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Voorwaarden en tarieven voor het gebruik van sportinfrastructuur

Artikel  8  :  De gemeente  Anderlecht  verhuurt  haar  sportinfrastructuur  aan de tarieven 
vermeld in de tabel als bijlage en prioritair aan Anderlechtse clubs en verenigingen die bij  
een  sportfederatie  zijn  aangesloten,  en  eveneens  aan  scholen  gevestigd  op  het 
gemeentelijk grondgebied.

Artikel 9 : Om het Anderlechtse tarief te genieten, moeten clubs of verenigingen tijdens de 
laatste  7  seizoenen  op  een  gemeentelijke  sportinfrastructuur  gespeeld  hebben  of  ten 
minste voor 50 % uit Anderlechtse spelers bestaan, en ons hiervan een bewijs leveren aan 
de hand van een lijst met het adres van hun leden, uitgaande van hun federatie. Indien de 
lijst deze gegevens niet vermeldt, wordt een ander bewijsstuk gevraagd.

Artikel 10 : Het Anderlechtse jongerentarief wordt toegekend aan spelers jonger dan 18 
jaar die in een club of vereniging spelen en het Anderlechtse tarief genieten.

Artikel 11  : Gratis gebruik wordt toegekend aan scholen gevestigd op het gemeentelijk 
grondgebied  (basis-,  lagere  en  secundaire  scholen),  gemeentediensten  die 
sportactiviteiten  organiseren  en  jongerenteams  of  -verenigingen  gevestigd  op  het 
gemeentelijke grondgebied, die een jaarlijkse bijdrage van maximaal 50 € vragen voor 
jongeren van minder dan 18 jaar of voor stages waarvan het inschrijvingsgeld maximaal 
10 € per dag bedraagt. Het Anderlechtse clubtarief wordt toegepast voor hogescholen en 
universiteiten die op het gemeentelijke grondgebied gevestigd zijn.

Artikel  12  : Het  college van burgemeester  en  schepenen kan de infrastructuur  gratis 
toekennen aan sportclubs en -verenigingen die een pedagogisch project aanbieden.

Artikel 13 : De machtiging om een sportinfrastructuur te gebruiken mag niet aan andere 
personen of verenigingen worden overgedragen, op straffe van uitsluiting.

Artikel 14 : De verantwoordelijken van de clubs en verenigingen nemen uitsluitend contact 
op met de coördinatie van de sportdienst om elke formaliteit te regelen die verband houdt  
met het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur en moeten melden wanneer ze 
afwezig zijn of de infrastructuur niet gebruiken.

Artikel 15 : De sportinfrastructuren die ter beschikking zijn of zullen worden gesteld van 
één enkele club dienen het voorwerp uit te maken van een huurovereenkomst waarvan de 
voorwaarden vastgelegd worden door de gemeenteraad op voorstel van het college van 
burgemeester en schepenen .
Voor het vaststellen van deze huurvoorwaarden zal er rekening gehouden worden met 
o.a.de staat van de infrastructuur , de door gemeente en/of de huurder gedane of 
voorziene investeringen en de middelen waarvoor de club beschikt.
In alle gevallen zullen de kosten voor het water-, gas- en elektriciteitsverbruik evenals voor 
telefonie steeds ten laste zijn van de huurder." 

Artikel  16  :  De  sportdienst  behoudt  zich  het  recht  voor  de  toegang  tot  de 
sportinfrastructuur  te  beperken  omwille  van  veiligheidsredenen,  weersomstandigheden, 
uitstel, ontstentenis of om het even welke andere reden.
Als er evenementen georganiseerd worden door de schoolverantwoordelijken en de zaal 
niet toegankelijk is, dan zal de toegang tot de ruimte verboden worden voor de sportclubs.



Artikel 17  : Het college van burgemeester en schepenen houdt zich het recht voor de 
verhuring van een sportinfrastructuur te weigeren.

Huishoudelijk reglement van de sportinfrastructuur

Artikel  18  :  Personeelsleden  van  de  diensten  Sport,  Gemeentegebouwen en  Groene 
Ruimten hebben toegang tot de zalen en terreinen die ter beschikking van de kringen 
worden gesteld.

Artikel 19  : De gebruikers van de sportinfrastructuur mogen de activiteiten van andere 
gebruikers  niet  verstoren.  Ze  moeten  er  daarom  op  letten  dat  ze  alleen  maar  het  
toegewezen  speelterrein  gebruiken  en  dat  ze  hun  activiteiten  op  het  voorziene  uur 
aanvatten en beëindigen, met inbegrip van het plaatsen en opruimen van het materiaal.

Artikel 20 : De gebruikers van de sportinfrastructuur mogen de rust van de omwonenden 
niet verstoren.

Artikel 21 : De toestemming om de sportinfrastructuur te gebruiken gaat gepaard met de 
toelating om (indien aanwezig) de kleedkamers en douches te gebruiken tijdens maximaal 
een  half  uur  voor  en  een  half  uur  na  de  duur  van  de  activiteit.  Om toegang  tot  de 
kleedkamers te  hebben,  moet  de teamverantwoordelijke spontaan een identiteitsbewijs 
afgeven  in  ruil  voor  de  sleutel  van  de  kleedkamer  en  onmiddellijk  aan  de  opzichter 
eventuele schade vastgesteld in de lokalen melden. De kleedkamers zijn uitsluitend voor 
de leden van de club toegankelijk. 

Artikel  22  :  De  minderjarige  leden  van  de verenigingen die  sportinfrastructuur  huren, 
mogen  geen  toegang  hebben  tot  de  sportinfrastructuur  en  de  kleedkamers,  tenzij  ze 
vergezeld worden door een verantwoordelijke van hun club.

Artikel  23 :  Het  dragen  van  aangepaste  sportschoenen  is  in  de   sportinfrastructuur 
verplicht. In de sportzalen moeten de schoenen helemaal proper zijn en mogen de zolen 
geen sporen op de vloer achterlaten. Aluminium noppen en spikes zijn op synthetische 
terreinen verboden. Het is eveneens streng verboden schoenen in de douches te reinigen.

Artikel 24 : Het is streng verboden in het gebouw te roken of er elke vorm van afval achter  
te laten.
Behalve in geval van toestemming door de coördinatie van de sportdienst, is het streng 
verboden eten of drank in de infrastructuur en omgeving te bereiden en/of aan te bieden. 
Elke club heeft de toelating aan zijn leden drank te verschaffen, maar enkel gedurende de 
bezetting van de zaal.  Het is verboden om een bar (vast of mobiel)  te installeren in  
scholen en er alcoholische dranken te schenken.

Artikel  25  :Het  is  eveneens  verboden  inkomgeld  te  vragen  voor  de  gemeentelijke 
sportinfrastructuur,  behalve  in  geval  van  machtiging  door  de  coördinatie  van  de 
sportdienst.

Artikel  26  :  Behalve  wanneer  de  sportdienst  hier  de  toestemming  voor  geeft,  is  het 
verboden op muren, deuren en ramen aan te plakken.



Artikel 27  : Het gebruik van het sportmateriaal dat zich in de turnzalen bevindt, kan ter 
beschikking  worden  gesteld  aan  de  sportclubs,  mits  schrijven  wordt  gericht  aan  de 
coördinatie  van  de  Sportdienst  en  na  goedkeuring  van  de  schooldirectie.  Als  de 
goedkeuring gegeven is, moet het uitgeleende materiaal met respect worden behandeld 
en terug op zijn plaats gezet worden wanneer men de sportinfrastructuur verlaat.

Artikel 28  : Om ongelukken en een snelle beschadiging van het materiaal te vermijden, 
moet  elke  gebruiker  binnen  de  48  uur  aan  de  coördinatie  van  de  sportdienst  elke 
beschadiging vastgesteld aan de uitrusting melden.

Artikel  29  :  Het  materiaal  dat  eventueel  door  de  gebruikers  naar  de  lokalen  wordt 
meegebracht, valt onder eigen risico en wordt slechts mits voorafgaande toestemming van 
de coördinatie van de sportdienst. 

Artikel 30 : De gemeente is niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten, ongevallen of  
diefstal die zich tijdens het gebruik van de infrastructuur zouden kunnen voordoen. Tijdens 
het gebruik van de installaties, zijn de sportclubs of -kringen zelf verantwoordelijk in geval  
van incidenten, ongevallen of diefstal die zich tijdens het gebruik van de ter beschikking 
gestelde terreinen, lokalen, toestellen en materiaal zouden kunnen voordoen.

Sancties

Artikel  31  : De coördinatie  van de sportdienst  en de conciërges van de scholen zijn 
gemachtigd om over te gaan  tot de controle van het gebruik van de sportinfrastructuur. 

Artikel 32  : Elke beschadiging of nadeel veroorzaakt door een club of vereniging moet 
vergoed worden.

Artikel 33 : Elke persoon die door zijn gedrag het goede verloop van een activiteit in een 
gemeente-infrastructuur schaadt, kan tijdelijk of definitief uit de infrastructuur verwijderd 
worden. Sportclubs die het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld niet  
respecteren, hetzij binnen sportinfrastructuur, hetzij in een school,  
zullen tijdelijk of definitief worden uitgesloten.

Artikel  34  : In  geval  van  regelmatige  niet-bezetting  of  valse  verklaring  vanwege  de 
vereniging bij de aanvraag, houdt de coördinatie van de sportdienst zich het recht voor om 
de toegang tot de sportinfrastructuur tijdelijk of definitief te verbieden.  Het college mag 
definitief deze clubs de toegang tot de infrastructuur ontzeggen.

Artikel 35 : Het college mag tijdelijk of definitief clubs die dit reglement niet naleven de 
toegang tot de infrastructuur ontzeggen.

Artikel 36 : Dit reglement zal van kracht zijn na goedkeuring van de bevoegde overheden.


