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Reglement voor de verhuring van de Anderlechtse sportinfrastructuur

Inleiding

Hebben de toelating om tijdens een volledig sportseizoen gemeentelijke sportinfrastructuur te 
huren 

• Elke juridische entiteit waarvan het hoofddoel de beoefening van een sportactiviteit is.
• Elke zelfstandige, volledig of in bijberoep, met een door de kruispuntbank erkende 

sportactiviteit, uitsluitend voor het beoefenen van deze activiteit. 
• Elke groepering waarvan het hoofddoel niet de beoefening van een sportactiviteit is, maar 

die een of meer teams heeft geregistreerd bij een erkende sportfederatie.
• Elke vzw die haar activiteiten op het grondgebied van de gemeente uitoefent en die niet als

hoofddoel de beoefening van een sportactiviteit heeft.

Hebben de toelating om eenmalig gemeentelijke sportinfrastructuur te huren: 

• Vzw's, federatieve sportclubs en bedrijven. 

Hierna huurders genoemd.

Huur van de sportinfrastructuur

Artikel 1: Aanvragen voor de bezetting van een sportinfrastructuur moeten worden ingediend met 
behulp van het daartoe bestemde formulier en worden verstuurd naar de coördinatie van de 
sportdienst, waarvan de contactgegevens op het formulier zijn vermeld.

Artikel 2: De aanvraag wordt slechts behandeld als het dossier volledig is en als de club in orde is 
met betrekking tot de betalingen voor eerdere bezettingen. 

Artikel 3:  Aanvragen voor bezetting tijdens een sportseizoen moeten steeds voor 20 maart 
worden ingediend. Na deze datum worden de aanvragen behandeld in volgorde van ontvangst van 
VOLLEDIGE dossiers. 
Aanvragen voor uitzonderlijke gebeurtenissen (toernooi, vriendschappelijke match,...) moeten ten 
minste een maand en hoogstens één jaar voor het evenement worden ingediend. De beslissing zal 
binnen 3 weken na ontvangst van de VOLLEDIGE aanvraag worden meegedeeld. 
Een bezettingsaanvraag waarbij een activiteit wordt georganiseerd in de marge van de 
sportactiviteit (concert, verkoop van dranken, verkoop van voedsel, organisatie van ludieke 
activiteiten,...), zal het voorwerp moeten uitmaken van een evenementenfiche. Deze moet ten 
minste 45 werkdagen voor de activiteit worden ingediend bij de dienst Evenementen en de dienst
Sport. De dienst Feesten en Plechtigheden behoudt zich het recht voor om het evenement te 
weigeren. 



Aanvragen die na de uiterste datum worden ingediend en die onvolledig of niet vergezeld zijn van 
een evenementenfiche indien nodig, komen niet in aanmerking.

Article 4 :  De aanvragen van een vzw die haar activiteiten op het grondgebied van de gemeente
uitoefent en die niet als hoofddoel de beoefening van een sportactiviteit heeft, zullen ten vroegste
in  de  loop  van  de  maand  augustus  behandeld  worden.  De  nog  beschikbare  tijdslots  kunnen
worden vrijgemaakt. In het kader hiervan wordt een oproep tot het indienen van kandidaturen
aangekondigd. 

Artikel 5: Elke huurder moet een verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten, net 
als een verzekering lichamelijke letsels veroorzaakt aan zichzelf of derden.

Artikel 6: De huurder die de gemeentelijke sportinfrastructuur gebruikt, moet een contactpersoon 
aanduiden die verantwoordelijk is voor de goede communicatie met de coördinatie van de 
sportdienst en voor de toepassing van dit reglement. 

Artikel 7:  Elke wijziging in de samenstelling van de huurdersstructuur moet worden gemeld aan de
coördinatie van de sportdienst (sports@anderlecht.brussels – 02/800.07.00) 

Artikel 8:  De ondertekening door de contactpersoon 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 en het huishoudelijk reglement aanvaardt. In geval 
van niet-naleving van het huurreglement of het huishoudelijk reglement zullen er sancties worden 
opgelegd op basis van de tabel van de overtredingen. In geval van een inbreuk zal er daarna een 
maandelijkse controle worden uitgevoerd. 

Artikel 9:  De gemeente Anderlecht zal haar sportinfrastructuur verhuren tegen de tarieven die in 
de prijstabel zijn opgenomen, volgens de onderstaande criteria: 

1. De huurder is aangesloten bij een erkende sportfederatie 
2. De huurder met de minste strafpunten tijdens het vorige seizoen 
3. De huurders die hebben deelgenomen aan de activiteiten van Sport'In en die voldoening

hebben geschonken 
4. De huurder met een groter aantal Anderlechtenaren
5. De anciënniteit in onze infrastructuur 
6. De huurder met de beste begeleiding en het beste pedagogisch project 
7. De huurder die tijdens vorige seizoenen geen gereserveerde uren heeft geannuleerd 

Artikel  10: De  activiteiten  opgezet  door  de  sportdienst  of  door  een  sportoperator,  een
samenwerkingsovereenkomst met de sportdienst hebben afgesloten, hebben absolute voorrang
bij de terbeschikkingstelling van sportinfrastructuur. 

Artikel 11: De gemeente Anderlecht behoudt zich het recht voor om aanvragen te weigeren van
entiteiten die niet voldoen aan een voldoende aantal van de hierboven vermelde criteria. 

Artikel 12: Om in aanmerking te komen voor het Anderlechtse tarief, moeten de entiteiten hun 
sportactiviteiten tijdens de laatste 5 seizoenen op het gemeentelijk grondgebied hebben 
uitgeoefend of voor minstens 40 % uit Anderlechtse sporters bestaan. Een bewijsstuk moet 
worden voorgelegd. 

mailto:sports@anderlecht.brussels


Artikel 13: Het tarief voor Anderlechtse jongeren wordt alleen toegekend aan entiteiten die 
voldoen aan de criteria van Anderlechtse clubs voor de uren die daadwerkelijk door groepen onder
de 18 jaar worden bezet. 

Artikel 14: De gratis tarieven worden toegekend aan scholen die zich op het gemeentelijk 
grondgebied bevinden (kleuter-, basis- en middelbare scholen), gemeentediensten en 
sportoperatoren die een samenwerkingsovereenkomst hebben met de sportdienst en die 
sportactiviteiten organiseren. Het Anderlechtse clubtarief wordt toegepast voor hogescholen en 
universiteiten die op het gemeentelijke grondgebied gevestigd zijn. 

Artikel 15: Huurders die specifieke sportactiviteiten voor volwassenen met een handicap 
aanbieden (aangepaste sporten, handisport) komen in de lagere prijscategorie dan de 
overeenkomstige categorie terecht.  Huurders die specifieke sportactiviteiten voor minderjarigen 
met een handicap aanbieden (aangepaste sporten, handisport) kunnen gratis van de infrastructuur
gebruik maken.

Artikel 16:  De tarieventabel is alleen van toepassing op de verhuur voor sportactiviteiten. Voor 
elke andere activiteit zal de huurder het huurreglement van de dienst Feesten en Plechtigheden 
moeten raadplegen. De huurder dient dit verzoek te melden aan de sportdienst.

Artikel 17: 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 18:  Elk bezettingsuur dat het college van burgemeester en schepenen vraagt en toekent, is 
verschuldigd, zelfs in geval van annulering, tenzij de infrastructuur ontoegankelijk is. 

Artikel 19: 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 20:  Elke beschadiging of nadeel veroorzaakt door een club of vereniging is ten laste van 
deze club of vereniging. 

Artikel 21: De machtiging om een sportinfrastructuur te gebruiken mag niet aan andere entiteiten 
worden overgedragen, op straffe van uitsluiting. 

Artikel 22: Aan het einde van elk sportseizoen wordt het totale aantal strafpunten per huurder 
geanalyseerd. Afhankelijk van het aantal toegekende punten worden de volgende beslissingen 
genomen:

Tussen 0 en 10 punten: terugzetten op 0 van de strafpunten voor het volgende sportseizoen.
Tussen 10 en 20 punten: verwijzing naar de commissie voor een besluit over de toewijzing van de 
infrastructuur voor het volgende sportseizoen. 
Meer dan 20 punten: uitsluiting van gemeenschappelijke sportinfrastructuur.

Artikel 23: Het college mag tijdelijk of definitief clubs die het reglement niet naleven de toegang 
tot de infrastructuur ontzeggen. 



Artikel 24: Elk geschil of geval dat niet in het reglement is voorzien, zal door het college van 
burgemeester en schepenen worden onderzocht en zonder verhaal worden beslecht.

Artikel 25: 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 een turnzaal ontoegankelijk is als gevolg van een door de schooldirecties georganiseerd 
evenement, zal de toegang tot de zaal worden ontzegd aan sportclubs.

Voor annuleringen van minder dan 3 opeenvolgende weken wordt geen terugbetaling of 
compensatie gegeven. 

Artikel 26: Sportinfrastructuur die aan één enkele club ter beschikking worden gesteld of zal 
worden gesteld, moet het voorwerp uitmaken van een huurovereenkomst waarvan de 
voorwaarden door de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en schepenen 
worden vastgesteld.
Bij de vaststelling van deze huurvoorwaarden wordt onder meer rekening gehouden met de staat 
van de infrastructuur, de door de administratie en/of de club gedane of geplande investeringen en 
de middelen van de club.
De kosten voor het verbruik van water, gas en elektriciteit zijn, net als de telefoniekosten, ten laste 
van de gebruiker.

Artikel 27: Dit reglement is van kracht zodra het door de bevoegde overheden is goedgekeurd. 


