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Retributiereglement op de stedelijke zwembaden, sporthallen, openlucht sport- 
infrastructuur en ijsbaan. 

 
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel 1: GELDIGHEIDSDUUR EN TOEPASSINGSGEBIED 
Met ingang vanaf 1 januari 2014 voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op de stedelijke 
zwembaden, sporthallen, openlucht sportinfrastructuur en ijsbaan. 

 
Artikel 2: ALGEMENE DEFINITIES 
In het kader van dit retributiereglement worden de volgende begrippen gebruikt: 

 
Een Antwerpse school 
Een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde school, gevestigd op het Antwerps grondgebied, die de meerderheid van haar 
lessen geeft in een campus gevestigd op het Antwerps grondgebied. 

 
Een erkende Antwerpse sportclub 
Een sportclub die in het bezit is van een geldige erkenning als Antwerpse sportclub, uitgereikt door het college van burgemees- 
ter en schepenen. 

 
Een erkende Antwerpse topsportclub 
Een sportclub die in het bezit is van een geldige erkenning als Antwerpse topsportclub, uitgereikt door het college van burge- 
meester en schepenen met recht op infrastructurele ondersteuning. Het college bepaalt jaarlijks welke clubs en welke afdelin- 
gen en activiteiten van deze clubs in aanmerking komen voor dit tarief. 

 
Een erkende Antwerpse jeugdvereniging 
Een jeugdvereniging die als vrijwilligersjeugdwerkinitiatief of professionele jeugdwerkorganisatie erkend is door het college van 
burgemeester en schepenen. 

 
Een erkende Vlaamse Sportfederatie 
Een sportfederatie die op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëringsvoor- 
waarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding door de 
Vlaamse regering erkend is als sportfederatie of als organisatie voor de sportieve vrijetijdsbesteding. 

 
Een instelling voor personen met een handicap 
Een instelling voor mensen met een handicap die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 

 
Een (verzelfstandigde) entiteit van het OCMW Antwerpen 
Een instelling van het OCMW Antwerpen, een Woonzorgcentrum (vroeger rust- en verzorgingstehuis of dienstencentrum) of 
een Centrum voor Beschut Wonen, gevestigd op het Antwerps grondgebied. 

 
Een RVT 
Een (privé) rust- en verzorgingstehuis. 

 
De gebruiker 
• De persoon die individueel gebruik maakt van de sportaccommodatie 
• De aanvrager van een beschikking voor een groep. 

 
Een individuele zwembeurt 
Een individuele zwembeurt geeft de gebruiker het recht om maximaal 1u45 in het zwembadgebouw te verblijven (exclusief 
inkomhal en cafetaria). Hiervan kan de gebruiker maximaal 1 uur in het zwemwater verblijven. 

 
Een schoolzwembeurt 
Een schoolzwembeurt geeft de gebruiker het recht om maximaal 1 uur in het zwembadgebouw te verblijven (exclusief inkomhal 
en cafetaria). Hiervan kan de gebruiker maximaal 30 minuten in het zwemwater verblijven. 

 
Een zwembeurt voor de Antwerpse Topsportschool 
Een zwembeurt voor de Antwerpse Topsportschool bestaat uit de tijd waaruit de volledige training, zonder onderbreking, be- 
staat. 

 
Een groepszwembeurt voor personen met een handicap 
Deze groepszwembeurt geeft een groep personen met een handicap die komen zwemmen via een beschikking van een erken- 
de instelling voor personen met een handicap, het recht om maximaal 1u45 in het zwembadgebouw te verblijven (exclusief 
inkomhal en cafetaria). Hiervan kan de gebruiker maximaal 1 uur in het zwemwater verblijven. 
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Een groepszwembeurt voor bewoners van een (verzelfstandigde) entiteit van het OCMW Antwerpen of een rust- en 
verzorgingstehuis (RVT) 
Deze groepszwembeurt geeft een groep (bewoners) van een (verzelfstandigde) entiteit van het OCMW Antwerpen of van een 
rust- en verzorgingstehuis, die komen zwemmen via een beschikking, het recht om maximaal 1u45 in het zwembadgebouw te 
verblijven (exclusief inkomhal en cafetaria). Hiervan kan de gebruiker maximaal 1 uur in het zwemwater verblijven. 

 
Een toegangsticket voor zwembad De Molen 
Een toegangsticket voor het zwembad De Molen geeft éénmalig toegang tot de accommodatie. De gebruiker mag gedurende 
de openingsperiode van één kalenderdag in de accommodatie verblijven. Na het verlaten van de accommodatie geeft het toe- 
gangsticket geen recht om de accommodatie opnieuw te betreden. Om de accommodatie terug te betreden dient een nieuw 
toegangsticket aangekocht te worden. 

 
Een schoolzwembeurt voor zwembad De Molen 
Een schoolzwembeurt voor het zwembad De Molen geeft per leerling éénmalig toegang tot de accommodatie. De leerlingen 
mogen gedurende de openingsperiode van één kalenderdag in de accommodatie verblijven. Om de accommodatie terug te 
betreden dient een nieuwe schoolzwembeurt betaald te worden. 

 
Een individuele schaatsbeurt 
Een individuele schaatsbeurt geeft toegang tot de ijsbaan tijdens publieksuren met een maximale periode op het ijs van 1u30. 

 
Een beschikking 
Een beschikking is een overeenkomst tussen de stad Antwerpen en een aanvrager voor het gebruik van stedelijke sportinfra- 
structuur. Een beschikking wordt voor scholen per half uur en voor clubs per uur toegekend. 

 
Een gediplomeerd redder 
Een gediplomeerd redder is een meerderjarig persoon die in het bezit is van het hoger reddersbrevet, uitgereikt door de Vlaam- 
se Reddingsfederatie en van een bijscholingsattest van een officiële bijscholing voor redders die minder dan een jaar geleden 
plaats vond. 

 
Een begeleider van personen met een handicap 
• Een begeleider van een persoon met een handicap die zich met een geldig attest, afgeleverd door de federale overheids- 

dienst sociale zaken, of zijn gehandicaptenkaart kan legitimeren. 
• Een begeleider van een groep personen met een handicap die gebruik maakt van de sportinfrastructuur via een beschik- 

king van een erkende instelling voor personen met een handicap. 
 

Een begeleider van een groep (bewoners) van een (verzelfstandigde) entiteit van het OCMW Antwerpen of van een rust- 
en verzorgingstehuis (RVT) 
Een begeleider van een groep (bewoners) van een (verzelfstandigde) entiteit van het OCMW Antwerpen of van een rust- en 
verzorgingstehuis, die gebruik maakt van de sportinfrastructuur via een beschikking van een (verzelfstandigde) entiteit van het 
OCMW Antwerpen of van een rust- en verzorgingstehuis (RVT). 

 
 

Artikel 3: GEBRUIKERSCATEGORIEËN 
In dit retributiereglement worden volgende gebruikerscategorieën gehanteerd: 

 
Categorie A: het basistarief is geldig voor 

• iedereen die niet valt onder categorie B, C, D, E en F. 
 

Categorie B: het voordeeltarief is geldig voor 
1.   volgende individuele gebruikers van de zwembaden en van de ijsbaan, tijdens de publieksuren: 

• Kinderen/jongeren vanaf 4 jaar tot en met de leeftijd van 17 jaar; 
• Studenten op vertoon van een geldige studentenkaart van één van de hogere onderwijsinstellingen op het grondge- 

bied van de stad Antwerpen; 
• Senioren vanaf 65 jaar; 
• Mensen met een handicap op vertoon van een geldig attest afgeleverd door de federale overheidsdienst sociale za- 

ken/gehandicaptenkaart; 
• Houders van een Sodipa-lidkaart of een Portplus-lidkaart en hun inwonende partner. 

2.   volgende groepen, die gebruik maken van de sportinfrastructuur via een beschikkingsaanvraag van de school of 
van de instelling: 
• De leerlingen van scholen die gevestigd zijn op het Antwerps grondgebied, voor zwemlessen of lessen lichamelijk op- 

voeding; 
• Een groep personen met een handicap van een erkende instelling voor personen met een handicap; 
• Een groep (bewoners) van een (verzelfstandigde) entiteit van het OCMW Antwerpen of van een rust- en verzorgings- 

tehuis. 
3.   volgende verenigingen en activiteiten, via een beschikkingsaanvraag: 

• De stedelijke jeugddienst in functie van de organisatie van een eigen sportaanbod voor Antwerpse jongeren; 
• Door de vzw Antwerpen Studentenstad ondersteunde sportmanifestaties; 
• Door Jespo vzw aangevraagd gebruik, buiten de jaarlijkse gegroepeerde aanvraag; 
• Erkende Antwerpse jeugdverenigingen; 
• Erkende Antwerpse sportclubs; 
• Erkende Vlaamse sportfederaties; 
• Door de districten ondersteunde lokale sportmanifestaties. 
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4.   volgende activiteiten voor gebruik van sporthallen uit groep 5: 
• Niet commerciële activiteiten georganiseerd door een vereniging die ondersteund wordt door de stad of één van de 

districten. 
 

Categorie C: de gratis toegang is geldig voor 
1. volgende individuele gebruikers van de zwembaden en van de ijsbaan, tijdens de publieksuren 

• Kinderen tot en met 3 jaar. 
volgende individuele gebruikers van de zwembaden 
• De gediplomeerde redders van de stad Antwerpen op vertoon van hun redderspas en onder de voorwaarden die 

vermeld staan op de redderspas. 
• Een begeleider van een persoon met een handicap 

2. volgende begeleiders van groepen die gebruik maken van de sportinfrastructuur via een beschikkingsaanvraag 
van een school of instelling 
Deze personen nemen de taken op zich van begeleider en toezichthouder op de begeleide leerlingen / groep. 
• De leerkrachten die leerlingen begeleiden en toezicht houden tijdens de zwemlessen en de lessen lichamelijke op- 

voeding; 
• De begeleiders van personen met een handicap 
• De begeleiders van een groep (bewoners) van een (verzelfstandigde) entiteit van het OCMW Antwerpen of van een 

rust- en verzorgingstehuis. 
3. volgende groepen, activiteiten en verenigingen, via een beschikkingsaanvraag 

• De kleuters, de leerlingen van het derde studiejaar en de leerlingen van het bijzonder onderwijs van een Antwerpse 
school voor het organiseren van zwemlessen; 

• De sportmanifestaties die ondersteund worden door de vzw Antwerpen Sportstad; 
• De sport-promotionele activiteiten die georganiseerd of ondersteund worden door een district; 
• De onderstaande verenigingen voor zover het gebruik van stedelijke sportinfrastructuur noodzakelijk is voor de uit- 

voering van de kerntaak van deze verenigingen: 
o Jespo vzw voor de organisatie van sportactiviteiten die jaarlijks gegroepeerd aangevraagd worden; 
o vzw Antwerpen Sportstad in functie van de organisatie van een eigen sportaanbod voor de Antwerpenaar; 
o Stichting Vlaamse Schoolsport voor de organisatie van sport-promotionele activiteiten voor Antwerpse scholen; 
o De Vlaamse Trainersschool in functie van de organisatie van opleidingen voor trainers. 

• De brandweer van de stad Antwerpen in functie van de zwemlessen die gegeven worden in het kader van de oplei- 
ding tot brandweerman en de trainingen van het duikteam; 

• De Vlaamse Reddingsfederatie in functie van de organisatie van opleidingen voor redders; 
• Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer in functie van de organisatie van bijscholingen voor redders. 

4. Gratis toegang is nooit geldig voor niet-sportief gebruik 
 

Categorie D: De tarieven voor commercieel gebruik gelden voor 
1. Bedrijven en commerciële sportaanbieders. 
2. Niet-sportief gebruik: 

Hiervoor wordt minimaal 4 uur aangerekend. Bijkomende uren worden per begonnen uur volledig aangerekend. 
 

Categorie E: De tarieven voor topsportclubs gelden voor 
1. De trainingen en wedstrijden van topsportclubs 
2. De topsportwerking van erkende Vlaamse Sportfederaties die door het college erkend zijn als topsportwerkingen met recht 

op infrastructurele ondersteuning. Het college bepaalt jaarlijks welke werking van welke sportfederaties in aanmerking ko- 
men voor dit tarief. 

 
Categorie F: Voor volgende gebruikers gelden uitzonderlijke kortingen 
1. Individuele gebruikers van de zwembaden, met een omnio-statuut, op vertoon van hun A-kaart. 
2. Sportclubs die zelf een aantal beheerstaken op zich nemen en hiervoor een beschikkingsovereenkomst met de stad heb- 

ben afgesloten. 
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HOOFDSTUK 2: STEDELIJKE ZWEMBADEN 
 

Artikel 4: TYPES ZWEMBADEN 
De stedelijke zwembaden worden onderverdeeld in volgende types: 

 
De stedelijke zwemvijver: 
Boekenberg 

 
De stedelijke zwembaden van 20m tot 33m: 
zwembad Park van Merksem, zwembad Arena, zwembad Plantin Moretus, zwembad Groenenhoek, zwembad Sorghvliedt, 
zwembad Veldstraat, zwembad De Schinde, zwembad August Leyweg en zwembad Ieperman. 

 
Het stedelijk zwembad van 50m: 
zwembad Wezenberg 

 
Het stedelijk openluchtzwembad: 
De Molen 

 
Artikel 5: TARIEVEN ZWEMBADEN 

 
Tarieven voor individueel gebruik 

tijdens publieksuren 
 

categorie 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 

per zwembeurt in de zwemvijver gratis gratis gratis nvt nvt gratis 
per zwembeurt in een zwembad van 20m tot 

33m € 3,00 € 1,50 gratis nvt nvt € 0,50 

per zwembeurt in het zwembad van 50m en 
toegangsticket voor het openluchtzwembad 

 
€ 4,00 

 
€ 2,00 

 
gratis 

 
nvt 

 
nvt 

 
€ 0,50 

per 12-beurtenkaart 
voor de zwembaden van 20m tot 33m 

 
€ 30,00 

 
€ 15,00 

 
gratis 

 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 

per 12-beurtenkaart 
voor het zwembad van 50m en 

voor het openluchtzwembad 

 
€ 40,00 

 
€ 20,00 

 
gratis 

 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 

per jaarabonnement 
voor zwembaden van 20m tot 33m 

 

€ 150,00 
 

€ 75,00 
 

gratis 
 

nvt 
 

nvt 
 

nvt 

per jaarabonnement 
voor zwembaden van 20m tot 33m 

op basis van een gespreide maandelijkse 
betaling 

 
€ 14,00 / 
maand 

 
€ 7,00 / 
maand 

 
gratis 

 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 

per jaarabonnement voor alle zwembaden, 
inclusief het zwembad van 50m en het open- 

luchtzwembad 

 
€ 200,00 

 
€ 100,00 

 
gratis 

 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 

per jaarabonnement voor alle zwembaden, 
inclusief het zwembad van 50m en het open- 
luchtzwembad op basis van een gespreide 

maandelijkse betaling 

 
€ 18,00 / 
maand 

 
€ 9,00 / 
maand 

 
gratis 

 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 

 
 

tarief per upgrade van een jaarabonnement voor alle zwembaden van 25m tot 33m 
naar een jaarabonnement voor alle stedelijke zwembaden incl. het zwembad van 50m en het openluchtzwembad 

 

categorie 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 

1ste kwartaal € 50,00 € 25,00 nvt nvt nvt nvt 

2de kwartaal € 37,50 € 18,75 nvt nvt nvt nvt 

3de kwartaal € 25,00 € 12,50 nvt nvt nvt nvt 

4de kwartaal € 12,50 € 6,25 nvt nvt nvt nvt 
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Tarieven voor de aankoop van beurtenkorven door hotels. 

De geldigheid van de beurtenkorf is onbeperkt in de tijd. 

 Aantal aangekochte beurten 
in de korf Tarief 

 
Basiskorf van minimaal 100 zwembeurten in 

een zwembad van 20m tot 33m 

 
100 

 
€ 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitbreiding beurtenkorf per bijkomende reeks 
van 100 beurten in een zwembad van 20m tot 
33m. Per zwembeurt wordt een extra korting 
van 0,10 eurocent toegekend met een onder- 

grens van 1,5€/beurt. 

200 + € 240 € 490 

300 + € 230 € 720 

400 + € 220 € 940 

500 + € 210 € 1.150 

600 + € 200 € 1.350 

700 + € 190 € 1.540 

800 + € 180 € 1.720 

900 + € 170 € 1.890 

1000 + € 160 € 2.050 

1100 + € 150 € 2.200 

1200 + € 150 € 2.350 

 
… + € 150 € 2.500 

Basiskorf van minimaal 100 zwembeurten in een 
zwembad van 50m en toegangstickets voor het 

openluchtzwembad 

 
100 

 
€ 330 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitbreiding beurtenkorf per bijkomende reeks 
van 100 beurten in een zwembad van 50m en 
het openluchtzwembad.  Per zwembeurt wordt 
een extra korting van 0,10 eurocent toegekend 

met een ondergrens van 2 €/beurt. 

200 + € 320 € 650 

300 + € 310 € 960 

400 + € 300 € 1.260 

500 + € 290 € 1.550 

600 + € 280 € 1.830 

700 + € 270 € 2.100 

800 + € 260 € 2.360 

900 + € 250 € 2.610 

1000 + € 240 € 3.080 

1100 + € 230 € 3.080 

1200 + € 220 € 3.300 

1300 + € 210 € 3.510 

1400 + € 200  
€ 3.710 

1500 + € 200  
€ 3.910 

    
Waarborg per toegangsbadge die door het 

hotel wordt ontleend 
   

€ 1 
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Groepstarieven voor organisaties 
die komen zwemmen via een beschikkingsovereenkomst 

 
Tarieven voor scholen voor het organiseren van zwemlessen en tarieven 

voor sportfederaties voor het organiseren van sportactiviteiten voor de Antwerpse Topsportschool 
categorie A B C D E F 

per schoolzwembeurt per persoon € 2,00 € 1,00 gratis nvt nvt nvt 
per schoolzwembeurt per persoon 

voor scholen die heel het schooljaar 
zelf een gediplomeerd redder meebrengen; 

en enkel tijdens die uren dat de gediplomeer- 
de redder van de school aanwezig is 

 
per zwembeurt per persoon voor 

de Antwerpse Topsportschool 

 
 
 

€ 1,00 

 
 
 

€ 0,50 

 
 
 

nvt 

 
 
 

nvt 

 
 
 

nvt 

 
 
 

nvt 

 
 
 

 
Tarieven voor instellingen voor personen met een handicap, voor rust- en verzorgingstehuizen, en voor (verzelfstandigde) 

entiteiten van het OCMW Antwerpen 

categorie A B C D E F 
per zwembeurt per persoon € 1,00 € 0,50 gratis nvt nvt nvt 

 
 

Tarieven voor sportclubs en verenigingen 

categorie A B C D E F 
per uur per baan in een zwembad van 20m 

tot 33m 
(instructiebaden worden verdeeld in 2 banen) 

 
€ 11,20 

 
€ 5,60 

 
gratis 

 
€ 60,00 

 
€ 4,50 

 
nvt 

per uur per baan in het zwembad van 50m, 
(instructiebad wordt verdeeld in 4 banen) 

 
€ 16,00 

 
€ 8,00 

 
gratis 

 
€ 84,00 

 
€ 6,40 

 
nvt 

per uur per bad 
voor een zwembad van 20m tot 33m 

 
€ 46,80 

 
€ 23,40 

 
gratis 

 
€ 250,00 

 
€ 18,70 

 
nvt 

per uur per bad 
voor het zwembad van 50m 

 
€ 96,60 

 
€ 48,30 

 
gratis 

 
€ 510,00 

 
€ 38,70 

 
nvt 

 
Clubs die heel het sportjaar tijdens hun be- 

schikking op gemengde publiek / cluburen een 
gediplomeerde redder meebrengen betalen 

een lagere retributie voor deze uren 

 
50% van 
de voor- 

ziene 
retributie 

 
50% van 
de voor- 

ziene 
retributie 

 
 

gratis 

 
 

nvt 

 
50% van 
de voor- 

ziene 
retributie 

 
 

nvt 

per uur voor het gebruik van 
de schoonspring-installatie / duiktoren 

 
€ 24,00 

 
€ 12,00 

 
gratis 

 
€ 120,00 

 
nvt 

 
nvt 

 
Individueel gebruik van de kleedkamers zonder gebruik van het zwembad valt onder het individuele tarief. 

 
De groepstarieven voor organisaties die komen zwemmen via een beschikkingsovereenkomst tijdens publieksuren, gemengde 
publiek/doelgroep-uren of gemengde publiek/club–uren, worden per kwartier verrekend op basis van het effectieve gebruik. 
De beschikkingen worden echter steeds per half uur toegekend. De groepstarieven voor organisaties die komen zwemmen via 
een beschikking tijdens exclusieve doelgroep- of club-uren worden per half uur verrekend. 
De tarieven voor evenementen worden per begonnen uur verrekend. 

 
Reguliere trainingen en wekelijkse of tweewekelijkse wedstrijden in functie van een competitie die via de beschikkingsronde 
vastgelegd worden vallen onder het tarief voor sportclubs en verenigingen die komen zwemmen via een beschikking. 
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Tarieven voor evenementen 

categorie A B C D E F 

per uur voor het gebruik van 
een volledig zwembad van 20m tot 33m 

 
€ 62,00 

 
€ 31,00 

 
gratis 

 
€ 310,00 

 
€ 30,00 

 
nvt 

 
per uur voor het gebruik van het volledig 

zwembad van 50m en het openluchtzwembad 

 
€ 120,00 

 
€ 60,00 

 
gratis 

 
€ 600,00 

 
€ 60,00 

 
nvt 

 
Deze tarieven zijn geldig voor de organisatie van occasionele evenementen zoals zwemfeesten, tornooien, kampioenschap- 
pen en dergelijke. De tarieven worden aangerekend vanaf het moment dat het gebouw wordt betreden tot het moment dat 
het gebouw wordt verlaten (dus ook de periode van opbouw en afbraak wordt aangerekend). Deze tarieven zijn inclusief het 
gebruik van het volledige zwembadgebouw, inkomhal, kleedkamers, parking en tribune. 

 
 

Tarieven voor extra's 

categorie A B C D E F 

per uur voor het gebruik van een vergaderzaal € 10,00 € 5,00 gratis € 40,00 € 5,00 nvt 

per uur voor het gebruik van een toog € 15,00 € 10,00 € 10,00 € 30,00 € 10,00 € 5,00 

per uur voor het gebruik van 
een groepskleedkamer bij een evenement, 
zonder gebruik te maken van het zwembad 

 
€ 10,00 

 
€ 5,00 

 
gratis 

 
€ 40,00 

 
€ 5,00 

 
nvt 

per half uur voor het gebruik 
van de tijdsmeting € 10,00 € 5,00 gratis € 40,00 € 5,00 nvt 

 

per zwembrevet 
 

€ 1,00 
 

€ 1,00 
 

€ 1,00 
 

€ 1,00 
 

€ 1,00 
 

€ 1,00 

per beurt voor het gebruik van een whirlpool € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 2,00 

per aankoop zwemluier € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 

per sleutel van een locker, 
bij beschadigen of verlies ervan 

 
€ 25,00 

 
€ 25,00 

 
€ 25,00 

 
€ 25,00 

 
€ 25,00 

 
€ 25,00 

per toegangsbadge, bij verlies ervan € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 
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HOOFDSTUK 3: STEDELIJKE SPORTHALLEN 
 

Artikel 6: TYPES SPORTHALLEN 
De stedelijke sporthallen worden onderverdeeld in onderstaande vijf groepen 

 
•    Sporthallen groep 1 

Sporthal Fort VIII te Hoboken. 
 

•    Sporthallen groep 2 
De sporthallen Het Rooi, Plantin en Moretus, ’t Venneke, Sorghvliedt, De Rode Loop, Arena, De Bist, Linkeroever, Lucht- 
bal, Kiel, Luysbekelaar, De Polder, Wilrijkse Plein, Het Rooi II, KA Berchem, Pius X instituut, Groenendaalcollege en Bril- 
schans. 
De sporthallen waarvan de bouw momenteel wordt voorbereid, vallen eveneens onder deze groep zodra ze geopend wor- 
den: Sporthallen Sint-Ludgardisschool, Fort VI, Bosuil en Laagland. 

 
•    Sporthallen groep 3 

Sportzalen Expohal, Notelaar, Gymhal Terlinden en gevechtszaal van sporthal de Rode loop. 
 

•    Sporthallen groep 4a 
Sportzaal Schriek, de kleine zaal van sporthallen Het Rooi, Het Rooi II en Wilrijkse Plein, de gevechtszaal van sporthal Het 
Rooi en het fitnesszaaltje van sportpark W. Eekeleers. 
De kleine zalen van de sporthallen waarvan de bouw momenteel wordt voorbereid, vallen eveneens onder deze groep zo- 
dra ze geopend worden: kleine zalen van sporthallen Fort VI, Bosuil en Laagland. 

 
•    Sporthallen groep 4b 

Sportzaal Blarenstraat, de annex zalen en gevechtszaal van sporthal Luysbekelaar de kleine zaal van sporthal ’t Venneke 
en de gevechtssportzaal van sporthal Luchtbal. 

 
•    Sporthallen groep 5 

Polyvalente zalen van het Fort van Merksem. 
 

Artikel 7: TARIEVEN SPORTHALLEN 
Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van de in de beschikkingsovereenkomst toegewezen kleedkamers met bijhorende dou- 
ches. Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van het aanwezige sportmateriaal. Het plaatsen en opbergen van materiaal dient 
te gebeuren tijdens de periode die ter beschikking werd gesteld. 
De sporthallen worden voor minimum 1 uur ter beschikking gesteld. De verlengingen worden aangerekend per schijf van een 
half uur. 

 
 

Sporthallen groep 1 

 
 

Tarieven per uur voor scholen voor het gebruik van 

categorie A B C D E F 

volledige zaal € 20,00 € 10,00 nvt nvt nvt nvt 

1/2 van de zaal € 10,00 € 5,00 nvt nvt nvt nvt 

1/4de van de zaal € 5,00 € 2,50 nvt nvt nvt nvt 

1/6de van de zaal € 3,50 € 1,75 nvt nvt nvt Nvt 

1/10de van de zaal € 2,00 € 1,00 nvt nvt nvt nvt 

 
 

Tarieven per uur voor sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

volledige zaal € 36,00 € 18,00 gratis € 120,00 € 14,00 € 9,00 

1/2 van de zaal € 18,00 € 9,00 gratis € 60,00 € 7,00 € 4,50 

1/4de van de zaal € 9,00 € 4,50 gratis € 30,00 € 3,50 € 2,30 

1/6de van de zaal € 6,00 € 3,00 gratis € 21,00 € 2,40 € 1,50 

1/10de van de zaal € 3,60 € 1,80 gratis €12,00 € 1,40 € 0,90 
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Tarieven per uur voor niet-sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

volledige zaal €200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 

 
 

 
Sporthallen groep 2 

 
 

Tarieven per uur voor scholen voor het gebruik van 

categorie A B C D E F 

volledige zaal € 10,00 € 5,00 nvt nvt nvt nvt 

2/3de van de zaal € 7,00 € 3,50 nvt nvt nvt nvt 

1/2 van de zaal € 5,00 € 2,50 nvt nvt nvt nvt 

1/3de van de zaal € 3,50 € 1,75 nvt nvt nvt nvt 

 
 

Tarieven per uur voor sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

volledige zaal € 18,00 € 9,00 gratis € 60,00 € 7,20 € 4,50 

2/3de van de zaal € 13,00 € 6,50 gratis € 42,00 € 5,20 € 3,30 

1/2 van de zaal € 9,00 € 4,50 gratis € 30,00 € 3,60 € 2,30 

1/3de van de zaal € 6,50 € 3,30 gratis € 21,00 € 2,60 € 1,60 

 
 

Tarieven per uur voor niet-sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

volledige zaal € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 75,00 

 
 

 
Sporthallen groep 3 

 
 

Tarieven per uur voor scholen voor het gebruik van 

categorie A B C D E F 

volledige zaal € 7,00 € 3,50 nvt nvt nvt nvt 
 

1/2 van de zaal (enkel voor Notelaar en 
gevechtszaal Rode Loop) 

 
€ 3,50 

 
€ 1,75 

 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 

 
 

Tarieven per uur voor sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

volledige zaal € 13,00 € 6,50 gratis € 42,00 € 5,20 € 3,30 
 

1/2 van de zaal (enkel voor Notelaar en 
gevechtszaal Rode Loop) 

 
€ 6,50 

 
€ 3,30 

 
gratis 

 
€ 21,00 

 
€ 2,60 

 
€ 1,70 
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Tarieven per uur voor niet-sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

volledige zaal € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 50,00 

 
 

 
Sporthallen groep 4 

 
 

Tarieven per uur voor scholen voor het gebruik van 

categorie A B C D E F 

4A volledige zaal € 5,00 € 2,50 nvt nvt nvt nvt 

4B volledige zaal € 2,50 € 1,75 nvt nvt nvt nvt 

 
 

Tarieven per uur voor sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

4A volledige zaal € 9,20 € 4,60 gratis € 30,00 € 3,70 € 2,30 

4B volledige zaal € 5,00 € 2,50 gratis € 15,00 € 2,00 € 1,25 

 
 

Tarieven per uur voor niet-sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

4A & 4B volledige zaal € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 

 
 

 
Sporthallen groep 5 

 
 

Tarieven per uur voor scholen voor het gebruik van 

categorie A B C D E F 

kleine polyvalente zaal € 5,00 € 2,50 gratis € 10,00 € 2,00 € 1,25 

grote polyvalente zaal € 7,00 € 3,50 gratis € 14,00 € 2,80 € 1,75 

volledig gebouw € 12,00 € 6,00 gratis € 24,00 € 4,80 € 3,00 

 
 

Tarieven per uur voor sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

kleine polyvalente zaal € 10,00 € 5,00 gratis € 20,00 € 4,00 € 2,50 

grote polyvalente zaal € 14,00 € 7,00 gratis € 28,00 € 5,60 € 3,50 

volledig gebouw € 24,00 € 12,00 gratis € 48,00 € 9,60 € 6,00 
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Tarieven per uur voor niet-sportief gebruik van 

categorie A B C D E F 

kleine vergaderzaal € 5,00 € 2,50 gratis € 20,00 € 2,00 € 1,25 

kleine polyvalente zaal € 15,00 € 7,50 gratis € 30,00 € 6,00 € 3,75 

grote polyvalente zaal € 20,00 € 10,00 gratis € 40,00 € 8,00 € 5,00 

volledig gebouw € 40,00 € 20,00 gratis € 80,00 € 16,00€ € 10,00 

 
 

 
Tarieven voor extra's 

categorie A B C D E F 

Tarief per uur voor het gebruik van een bijko- 
mende kleedkamer of gebruik van een kleed- 

kamer zonder gebruik van de sportruimte 

 
€ 10,00 

 
€ 5,00 

 
gratis 

 
€ 40,00 

 
€ 5,00 

 
€ 2,50 

Tarief voor het gebruik van een vergaderzaal 
per uur € 10,00 € 5,00 gratis € 40,00 € 5,00 € 2,50 

Tarief voor het gebruik van toog per uur € 15,00 € 10,00 € 10,00 € 30,00 € 10,00 € 5,00 

badge / sleutel voor onbemande sporthallen € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 
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HOOFDSTUK 4: OPENLUCHT SPORTINFRASTRUCTUUR 
 

Artikel 8: TARIEVEN OPENLUCHT SPORTINFRASTRUCTUUR 
Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van de in de beschikkingsovereenkomst toegewezen kleedkamers met bijhorende dou- 
ches. 
Deze tarieven zijn inclusief het gebruik van het aanwezige sportmateriaal. Het plaatsen en opbergen van materiaal dient te 
gebeuren tijdens de periode die ter beschikking werd gesteld. 
De sportvelden worden voor minimum 1 uur ter beschikking gesteld. De verlengingen worden aangerekend per schijf van een 
half uur. 

 
 

Voetbalveld of atletiekpiste in tartan 

 
 

Tarieven per uur voor scholen, instellingen voor personen met een handicap, 
(verzelfstandigde) entiteiten van het OCMW Antwerpen en Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT's) 

categorie A B C D E F 

Dagtarief: van 8u tot 17u € 7,00 € 3,50 gratis nvt nvt nvt 

Avondtarief: van 17u tot 23u € 12,00 € 8,50 gratis nvt nvt nvt 

 
 

Tarieven per uur voor anderen 

categorie A B C D E F 

Dagtarief: van 8u tot 17u € 11,00 € 5,50 gratis € 28,00 € 4,40 € 3,50 

Avondtarief: van 17u tot 23u € 16,00 € 10,50 gratis € 33,00 € 9,40 € 8,50 

 
 

Korfbalveld, half voetbalveld, duiveltjesveld, basketbalveld, atletiekpiste in sintel 

 
 

Tarieven per uur voor scholen, instellingen voor personen met een handicap, 
(verzelfstandigde) entiteiten van het OCMW Antwerpen en Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT's). 

categorie A B C D E F 

Dagtarief: van 8u tot 17u € 2,50 € 1,75 gratis nvt nvt nvt 

Avondtarief: van 17u tot 23u € 5,00 € 4,25 gratis nvt nvt nvt 

 
 

Tarieven per uur voor anderen 

categorie A B C D E F 

Dagtarief: van 8u tot 17u € 5,50 € 2,80 gratis € 14,00 € 2,30 € 1,75 

Avondtarief: van 17u tot 23u € 8,00 € 5,30 gratis € 16,50 € 4,80 € 4,25 

 
 

Tarieven per uur voor occasioneel gebruik van een tennisveld 

categorie A B C D E F 

tussen 7u en 20u € 2,50 € 1,75 gratis nvt nvt nvt 

vanaf 20u € 5,00 € 4,25 gratis nvt nvt nvt 

 
 

Tarieven voor wekelijks gebruik van een tennisveld 
voor één uur, tijdens een volledig seizoen 

categorie A B C D E F 

tussen 7u en 20u € 168,00 € 84,00 gratis € 336,00 nvt € 42,00 

vanaf 20u € 220,00 € 136,50 gratis € 440,00 nvt € 94,00 
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Tarieven voor extra's 

categorie A B C D E F 
individueel gebruik van de atletiekpistes buiten 

de cluburen, zonder gebruik te maken van 
kleedkamers 

 
gratis 

 
gratis 

 
gratis 

 
gratis 

 
gratis 

 
gratis 

per uur voor het gebruik van een bijkomende 
kleedkamer of het gebruik van een kleedka- 
mer zonder gebruik te maken van het sport- 

veld 

 
€ 10,00 

 
€ 5,00 

 
gratis 

 
€ 40,00 

 
€ 5,00 

 
€ 2,50 

per uur voor het gebruik van een vergader- 
ruimte € 10,00 €  5,00 gratis € 40,00 € 5,00 € 2,50 

per uur voor het gebruik van een toog € 15,00 € 10,00 € 10,00 € 30,00 € 10,00 € 5,00 

 
 

HOOFDSTUK 5: IJSBAAN RUGGEVELD 
 

Artikel 9: TARIEVEN IJSBAAN RUGGEVELD 
De tarieven voor sportclubs en verenigingen voor trainingen of wedstrijden worden herrekend per toegewezen kwartier. De 
tarieven worden aangerekend vanaf het moment dat het gebouw betreden wordt tot het moment dat het gebouw verlaten wordt 
(dus ook de periode van opbouw en afbraak wordt aangerekend). Tarieven zijn geldig voor het gebruik van de volledige ijsbaan, 
inclusief inkomhal, kleedkamers, parking. 

 
 

Individuele tarieven tijdens publieksuren 

categorie A B C D E F 
per schaatsbeurt per persoon, 

inclusief huur schaatsen € 4,00 € 4,00 gratis nvt nvt nvt 

 
 

Tarieven voor scholen 

categorie A B C D E F 

per schaatsbeurt per persoon € 1,00 € 0,50 gratis nvt nvt nvt 

gebruik van schaatsen per beurt € 0,50 € 0,50 gratis nvt nvt nvt 
 

 
Tarieven per uur 

voor clubs en verenigingen buiten de publieksuren voor het gebruik van 

categorie A B C D E F 
 

de volledige ijsbaan voor trainingen of wedstrijden 
 

€ 25,00 
 

€ 12,50 
 

gratis 
 

€ 50,00 
 

€ 10,00 
 

€ 6,25 

 
 

Tarieven voor evenementen 

categorie A B C D E F 

Voor het gebruik van de volledige ijsbaan voor 
een evenement 

 
€ 62,00 

 
€ 31,00 

 
gratis 

 
€ 310,00 

 
- 

 
- 
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HOOFDSTUK 6: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 
 

Artikel 10: ANNULERINGSVOORWAARDEN 
Annuleringsvoorwaarden bij niet gebruik van ter beschikking gestelde stedelijke zwembaden, sporthallen, openlucht sportinfra- 
structuur en ijsbaan: Indien de aanvrager geen gebruik maakt van de ter beschikking gestelde accommodatie wordt een retribu- 
tie toegepast afhankelijk van het moment waarop de annulering schriftelijk of via e-mail kenbaar werd gemaakt.  De postdatum of 
de datum van het verzenden van de e-mail geldt als annuleringsdatum. 

 
Tijdstip van annuleren vóór het moment  

Retributie dat de sportinfrastructuur 
ter beschikking wordt gesteld 

 
niet geannuleerd 

 
200% van de voorziene retributie. Voor de gebruikers uit categorie C 

wordt 200% van het tarief uit categorie B aangerekend 

 
annuleren 14 dagen of minder voor het moment dat 
de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld 

 
100% van de voorziene retributie. Voor de gebruikers uit categorie C 

wordt 100% van het tarief uit categorie B aangerekend 

 
annuleren 15 dagen of meer voor het moment dat 

de sportinfrastructuur ter beschikking wordt gesteld 

 
0% van de voorziene retributie 

 
Er wordt geen annuleringskost toegepast voor de uren die gereserveerd werden voor trainingen en wedstrijden in functie van 
play-offs, play-downs en bekercompetities, die niet meer nodig zijn omwille van uitschakeling als de aanvrager binnen de 48u 
na uitschakeling schriftelijk of via e-mail verwittigt. 

 
Artikel 11: NIET PROPER ACHTERLATEN VAN DE TER BESCHIKKING GESTELDE SPORTACCOMMODATIE 
De gebruiker van de accommodatie dient deze na het gebruik in propere staat achter te laten. Al het vuil dat niet het gevolg is 
van normaal gebruik dient door de gebruiker verwijderd te worden (b.v. bekertjes, blikjes, flesjes, papiertjes, tijdelijke wegwij- 
zers, vlaggen, …). Indien de accommodaties na ter beschikking stelling niet proper worden achtergelaten, worden de volgende, 
forfaitaire retributies toegepast: 

 

kleedkamer: 50,00 EUR per kleedkamer 
Inkomhal: 50,00 EUR per inkomhal 
Parking: 100,00 EUR per parking 
Gangen: 2,00 EUR per lopende meter 
Sporthal: 100,00 EUR per sporthal 
Tribune: 50,00 EUR  
Annex zaal 50,00 EUR per zaal 
Open ruimte rond het sportcomplex: 200,00 EUR  
Voetbalveld of atletiekpiste: 100,00 EUR per veld 
Korfbalveld of tennisveld: 50,00 EUR per veld 
Douches: 25,00 EUR per douche 
Toiletten: 25,00 EUR per toilet 

 
Indien de kosten voor het schoonmaken van de accommodatie de forfaitaire retributies overschrijden worden de werkelijk ge- 
maakte schoonmaakkosten doorgerekend. 

 
 

Bijkomende forfaitaire retributies worden toegepast: 
 

Voor het niet opbergen van het sportmateriaal wordt een forfaitaire retributie van 50,00 EUR aangerekend. 
Voor het nodeloos laten afgaan van het alarm wordt een forfaitaire retributie van 50,00 EUR aangerekend. 

 
 

Artikel 12: SCHADE 
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die, hetzij opzettelijk hetzij onopzettelijk, toegebracht werd aan de accommodatie 
en het materiaal aanwezig tijdens de periode dat de accommodatie ter beschikking werd gesteld. De kosten voor het herstellen 
van schade die toegebracht werd aan de accommodatie en het materiaal tijdens de periode dat deze aan de gebruiker ter 
beschikking werd gesteld, zullen verhaald worden op deze gebruiker. 

 
 

Artikel 13: TER BESCHIKKINGSTELLING IN NIET-OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN 
Indien de ter beschikking gestelde accommodatie, wegens overmacht aan de kant van de stad (bijvoorbeeld ten gevolge van 
een technische panne, syndicale acties, …), tijdens bepaalde momenten, niet in optimale omstandigheden kan worden gebruikt, 
wordt een vermindering van 50% toegekend op de retributies die betrekking hebben op het gebruik van de accommodatie op 
die bepaalde momenten. 
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Artikel 14: NIET BENUTBARE ACCOMMODATIE DOOR OVERMACHT AAN DE KANT VAN DE STAD 
Indien de ter beschikking gestelde accommodatie, wegens overmacht aan de kant van de stad (bijvoorbeeld ten gevolge van een 
technische panne, een syndicale actie, …) of door uitzonderlijke weersomstandigheden (bijvoorbeeld onbereikbaarheid van de 
sportaccommodatie door een overstroming of onbespeelbaar voetbalveld door zware sneeuwval) niet benut kan worden, is 
er geen retributie verschuldigd. Het niet kunnen benutten van een ter beschikking gestelde accommodatie kan nooit aanleiding 
geven tot het betalen van een schadevergoeding vanuit de stad aan de partij die de accommodatie ter beschikking had gekre- 
gen. 

 
Artikel 15: WAARBORG 
Indien de accommodatie ter beschikking wordt gesteld voor een evenement kan de stad een waarborg bepalen indien zij van 
oordeel is dat er een risico op beschadiging van de infrastructuur is. Deze waarborg dient ten laatste 14 kalenderdagen voor het 
evenement gestort te worden, volgens de bepalingen vermeld in de toelatingsbrief. 

 
Indien de aanvrager, ook na een aanmaning door de stad, nalaat om de waarborg tijdig te storten, wordt de geplande beschik- 
king ingetrokken. 

 
Indien de accommodatie na het evenement niet wordt achtergelaten in de oorspronkelijke toestand, zullen de kosten voor het 
herstellen en/of het reinigen worden aangerekend op basis van het artikel 11 en 12. 

 
Artikel 16: BESCHIKKINGEN OP FEESTDAGEN 
Bij uitzonderlijk manifestaties,  belangrijke competitiewedstrijden en evenementen op wettelijke en plaatselijke feestdagen wordt 
bovenop de retributie voor het gebruik van de sportaccommodatie, de helft van de personeelskost op basis van het tarief uurlo- 
nen aan derden aangerekend. 

 
Artikel 17: VOORRANGSREGEL EN WIJZE VAN COMPENSATIE 
De uren nodig voor trainingen en wedstrijden in functie van play-offs, play-downs, bekercompetities, sportevenementen en 
sportstimulerende activiteiten georganiseerd door de vzw Antwerpen Sportstad, de dienst sport en recreatie en de districten, 
krijgen voorrang op bestaande beschikkingen. De dienst voor sport en recreatie zoekt samen met de aanvrager/vereniging van 
de bestaande beschikking naar het best passend alternatief om de beschikking te vervangen. Indien de vereniging minder dan 
15 dagen voor de bestaande beschikking op de hoogte wordt gesteld, krijgt de vereniging de uren in vervanging gratis toege- 
wezen. In het geval dat er op het einde van het seizoen geen passend alternatief meer kan geboden worden, krijgt de aanvra- 
ger hetzelfde aantal uren/accommodatie als tegoed tijdens het volgende sportseizoen. 

 

 

 
Artikel 18: BETALEN VAN DE RETRIBUTIE 
De retributie is verschuldigd door de gebruiker. De gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van de retributies en van de 
onkosten in geval van schade aan de accommodatie en/of het materiaal en/of het niet proper achterlaten van de ter beschikking 
gestelde sportaccommodatie. 

 
 

Artikel 19: WIJZE VAN BETALEN VAN DE RETRIBUTIE 
• De betaling van de retributies voor de individuele zwembeurten moet gebeuren vóór de zwembeurt aan de kassa’s van de 

zwembaden. 
• De betaling van de retributies voor de individuele schaatsbeurten en het gebruik van schaatsen moet gebeuren vóór de 

schaatsbeurt aan de kassa van de ijsbaan. 
• De betaling van de sporthallen en openluchtterreinen voor losse gebruikers moet gebeuren vóór het gebruik van de ac- 

commodatie op de daarvoor voorziene locatie. 
• De betaling van de retributie voor de ter beschikking gestelde accommodaties moet in alle andere gevallen gebeuren 

binnen 30 dagen na verzending van de factuur op het rekeningnummer vermeld op de factuur. 
 
 

Artikel 20: INVORDERINGSMOGELIJKHEDEN BIJ NIET BETALEN 
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invorde- 
ring van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke 
rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. 

 
 

Artikel 21: ORGANISATORISCHE GEVOLGEN VAN NIET BETALEN 
Indien de verschuldigde retributie niet is betaald op de vervaldag van de tweede aanmaning, wordt aan de betrokkenen, auto- 
matisch de verdere toegang tot de accommodatie ontzegd. 


