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Zitting van 27.06.19
#Onderwerp : Departement Opvoeding en Vrije Tijd - Sportdienst- Reglement van inwendige orde van
het sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem - Goedkeuring#
Openbare zitting

OPVOEDING EN VRIJE TIJD
Sport
DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, namelijk de artikelen 117 en 119 bis;
Gelet op het reglement van inwendige orde goedgekeurd door de Gemeenteraad op 26 juni 2002 en
gewijzigd op 31 mei 2007;
Gelet op de noodzaak om een nieuw reglement van inwendige orde voor het sportcomplex van Sint-AgathaBerchem voor te leggen dat rekening houdt met de reaffectatie van de cafetaria naar bijkomende sportzalen
maar ook meer gestructureerd is en de voorwaarden voor het gebruik door derden verduidelijkt;
Overwegende dat de zalen C en D waarvan sprake in artikel 6 van dit besluit slechts voor het publiek zullen
opengesteld worden op voorwaarde dat de nodige vergunningen en toelatingen worden verkregen;
BESLUIT wat volgt:
Enig artikel:
Het reglement van inwendige orde van het sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem wordt als volgt
goedgekeurd:
“Reglement van inwendige orde van het sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem
Hoofdstuk 1 - Inleiding
Artikel 1:
Alle gebruikers en bezoekers van het sportcomplex worden verondersteld kennis genomen te hebben van
onderhavig reglement en dit onvoorwaardelijk te aanvaarden. De instructies gegeven door het personeel en
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diegene die zijn geafficheerd in het sportcomplex dienen nageleefd te worden.
Artikel 2:
Voor de toepassing van onderhavig reglement geldt:

• sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem: de gebouwen en de infrastructuur gelegen

Lusthuizenstraat, 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem alsook de bijgebouwen toegankelijk voor het publiek
en waarvan de Gemeente Sint-Agatha-Berchem eigenaar is of er het exclusieve beheer van heeft.

• Berchemse clubs: de sport- of culturele verenigingen die erkend werden door de Gemeenteraad en

die een contract voor het regelmatig gebruik van de sportinstallaties van Sint-Agatha-Berchem hebben
ondertekend.

• andere clubs: de sport- of culturele verenigingen die niet tot de categorie van erkende Berchemse
clubs behoren.

• particulier: elk persoon die gebruik maakt van de sportinstallaties buiten de trainingen en de
wedstrijden georganiseerd door een Berchemse club of een andere.

• Berchemse particulier: elk persoon vermeld in vorige alinea, gedomicilieerd in de gemeente SintAgatha-Berchem.

• geabonneerde: elke particulier (Berchemnaar of niet) in regel met de betaling voor het lopende
sportseizoen.

• verantwoordelijke van de sportzaal/zaalwachter: het lid van het gemeentepersoneel
verantwoordelijk voor het sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem.

• seizoen: de periode die loopt van 1 september tot 30 juni die erop volgt.
Artikel 3:
Alleen sportactiviteiten zijn toegestaan binnen het sportcomplex. Elke aanvraag die betrekking heeft op een
ander soort activiteit en voor zover ze van incidentele aard is, kan worden toegestaan, onder voorbehoud
van goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen.
Artikel 4:
De toegang tot het gebouw is verboden aan:

• personen vergezeld door dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden),
• personen onder invloed van drank of verdovende middelen,
• personen in een duidelijke onhygiënische toestand,
• niet begeleide kinderen onder de 12 jaar. Kinderen die hun ouders vergezellen tijdens een
sportactiviteit vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Tweewielers zijn ten strengste verboden in de lokalen of op de terreinen van het sportcomplex. Dit verbod is
eveneens van toepassing rondom de terreinen.
Artikel 5:
In overeenstemming met de geldende wetgeving is het ten strengste verboden om op het domein van het
sportcomplex te roken. Elke overtreder van deze beschikking zal onmiddellijk verwijderd worden uit de
lokalen van het sportcomplex en kan daarvoor vervolgd worden.
Hoofdstuk 2 - Infrastructuur
Artikel 6:
Het sportcomplex bestaat uit volgende infrastructuur:
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• Omnisportzaal
• Zaal A
• Zaal B
• Zaal C
• Zaal D
• Externe Voetbalvelden (2)
• Omnisportveld
Hoofdstuk 3 - Toegang tot de sportinfrastructuur
Artikel 7:
De toegang tot de infrastructuur is strikt verboden buiten de openingsuren van het sportcomplex.
Artikel 8:
Het is verboden de sportzalen te betreden met stadsschoenen.
Het dragen van turn - , tennis - of basketschoenen is verplicht.
Het is tevens verboden de ballen en de schoenen waarmee op de openluchtterreinen wordt gesport in de
zalen te gebruiken.
Het is verboden de stortbaden te betreden met schoenen.
Artikel 9:
Op de synthetische velden is enkel schoeisel aangepast aan dit type van bekleding toegelaten.
Hoofdstuk 4 - Huurvoorwaarden
Artikel 10:
De reguliere huurcontracten worden afgesloten tussen de Berchemse clubs en het gemeentebestuur. Het
contract bepaalt de gebruikte infrastructuur en het bezettingsmoment voor de club. Individuele clubleden
mogen de infrastructuur derhalve buiten de in het contract vastgestelde termijnen niet gebruiken. De clubs
mogen de bezetting niet aan derden delegeren, noch kosteloos, noch tegen betaling.
Artikel 11:
Particulieren (Berchemnaar of niet) en andere clubs kunnen de sportinfrastructuur huren op de dagen en de
uren die niet gereserveerd zijn voor de Berchemse clubs.
De reservaties zijn vast en definitief. Elke verhindering moet aan de verantwoordelijke van de
sportzaal gemeld worden.
Elke vertraging van meer dan 10 minuten die niet gemeld wordt conform met vorige alinea laat de
zaalverantwoordelijke toe om over het veld te beschikken teneinde te voldoen aan andere aanvragen.
Artikel 12:
Particulieren (Berchemnaar of niet) die de infrastructuur van het sportcomplex gebruiken, dienen in het bezit
te zijn van een betalingsbewijs.
Artikel 13:
De gebruikers van het sportcomplex dienen de uren van bezetting te respecteren. Onder voorbehoud van
wat er in artikel 20 is gestipuleerd, begint en eindigt de bezetting van de terreinen op het uur aangeduid
door de verantwoordelijke van de zaal of door de daartoe aangestelde persoon.
Artikel 14:
Elke club moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid onderschrijven voor schade toegebracht aan
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derden of aan eigendommen van derden, al dan niet vrijwillig.
Artikel 15:
Een clubtoernooi of voetbalwedstrijd die niet voorzien is in de door de clubs getekende overeenkomsten
dienen schriftelijk, door middel van een formulier dat kan bekomen worden bij de verantwoordelijke van de
sportzaal, te worden aangevraagd.
Hoofdstuk 5 - Verplichtingen voor de gebruikers
Artikel 16:
Elke club (Berchemse of niet) dient vergezeld te zijn door een verantwoordelijke die zich zal aanbieden aan
het onthaal van het sportcomplex teneinde de sleutel op te halen van de kleedkamers die aan de club zijn
toegewezen. De verantwoordelijke zal deze na gebruik terug bezorgen.
Particulieren (Berchemnaar of niet) die gebruik wensen te maken van de kleedkamers zullen dezelfde
procedure volgen als de clubs.
Artikel 17:
Bij het openen en het sluiten van de kleedkamers zal de clubverantwoordelijke of de particulier eventuele
schade opnemen en onmiddellijk de verantwoordelijke van de sportzaal verwittigen.
Indien de verantwoordelijke niet werd gewaarschuwd zal de club of de particulier verondersteld worden
verantwoordelijk te zijn voor de eventuele schade die na zijn periode van gebruik werd vastgesteld.
In geval van verlies of van beschadiging van de sleutels van de kleedkamers of van de hangsloten bestemd
om het materiaal te beveiligen, zullen de kosten voor het bijmaken ervan, het openen van deuren of indien
nodig het vervangen van sloten of hangsloten ten laste zijn van de club of van de particulier.
Artikel 18:
De kosten voor het herstellen van de schade veroorzaakt door de gebruikers van de infrastructuur (met
inbegrip van de kleedkamers), zullen ten laste zijn van deze gebruikers. In geval er schade zou veroorzaakt
worden door de leden van een club (Berchemse of niet) zal de verantwoordelijke van deze club
verantwoordelijk gesteld worden voor deze schade.
Daarenboven zal elke schade die met opzet werd aangebracht of daden van vandalisme een tijdelijk
of definitief verbod om de infrastructuur te betreden met zich meebrengen dat beslist wordt door het college
van burgemeester en Schepenen. In dit geval zal de huur die door het gemeentebestuur reeds geïnd werd
niet worden terugbetaald.
Artikel 19:
Het materiaal bestemd voor de verschillende disciplines zal geplaatst en weggenomen worden door de clubs
die het gebruiken en dit volgens de richtlijnen van de verantwoordelijke of van de zaalwachters.
Artikel 20:
Trainingen en tennis zullen minimum 5 minuten voor het einde van de huurtijd stopgezet worden indien het
daaropvolgende uur wordt gebruikt voor een sport die het plaatsen of wegnemen van specifiek materiaal
vereist.
Artikel 21:
Indien er een voetbalwedstrijd of een training plaatvind op een verlicht veld zal de clubverantwoordelijke of
de huurder van het veld de zaalverantwoordelijke of de zaalwachter onmiddellijk na het einde van de
wedstrijd of de training verwittigen zodat de verlichting kan uitgeschakeld worden.
Artikel 22:
Om hygiënische redenen en uit eerbied voor de andere verenigingen dienen de gebruikers de kleedkamers,
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toiletten en douches in propere staat achter na te laten.
Artikel 23:
Het is streng verboden voedsel en alcoholische dranken mee te nemen in de gangen, de sportzalen, de
kleedkamers, de douches en op de tribune. Enkel frisdrank in drinkbussen of plastic flessen zijn toegelaten.
De verbruikers dienen gebruik te maken van de vuilnisbakken die ter beschikking worden gesteld. Om
ecologische redenen wordt aangeraden om de voorkeur te geven aan drinkbussen.
Ook de organisatie van maaltijden, picknicks, de verkoop van voedsel en dranken in en om de
sportinfrastructuur kan enkel mits voorafgaande schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en
Schepenen.
Hoofdstuk 6 - Veiligheid
Artikel 24:
De gebruikers van het sportcomplex dienen zich te onderwerpen aan de richtlijnen van de verantwoordelijke
van het sportcomplex en van de zaalwachters die door het gemeentebestuur werden aangesteld.
Artikel 25:
Om veiligheidsredenen, behoudens een speciale toelating, is de aanwezigheid van publiek niet toegelaten in
de zalen tijdens de wedstrijden. In de grote zaal heeft het publiek enkel toegang tot de tribunes.
Artikel 26:
De verplaatsbare doelen worden gebruikt onder de volledige verantwoordelijkheid van de club of van de
particulier. De gebruikers zullen erover waken dat niemand er gaat aanhangen en dat de stabilisatoren
correct worden gebruikt.
De verplaatsbare doelen zullen na gebruik teruggeplaatst worden op de daartoe voorziene plaats door de
club of particulier en vastgemaakt worden met de daartoe voorziene sloten.
Artikel 27:
De gebruiker moet ieder defect doorgeven aan de verantwoordelijke van de sportzaal.
Artikel 28:
Omwille van veiligheidsredenen staat de infrastructuur onder cameratoezicht en is deze uitgerust met
bewegingssensoren en brandalarm.
In geval van beschadiging of misbruik van de alarmsystemen kunnen er juridische stappen ondernomen
worden.
Artikel 29:
Een verbanddoos wordt ter beschikking gesteld aan het onthaal.
Een externe automatische defibrillator (AED) is beschikbaar in de inkomhal.
Hoofdstuk 7 - Diefstal
Artikel 30:
Het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor
diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke voorwerpen of materiaal behorende tot de gebruikers en de
bezoekers van het sportcomplex.
Hoofdstuk 8 - Affichage
Artikel 31:
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De affichage van advertenties/sponsors is verboden binnen het sportcomplex. Alleen tijdelijke advertenties
op het moment van de activiteit zijn toegestaan mits goedkeuring van de verantwoordelijke voor het
sportcomplex.
Hoofdstuk 9 - Andere bepalingen
Artikel 32:
Alle bepalingen van het algemeen politiereglement van de gemeente en andere wettelijke bepalingen van
hogere overheden, in het bijzonder deze betreffende het rookverbod, zijn volledig van toepassing.
Het algemeen politiereglement kan geconsulteerd worden op de website van de gemeente:
www.berchem.brussels.
Artikel 33:
Elke overtreding van dit reglement van inwendige orde van het sportcomplex of het algemeen
politiereglement kan leiden tot een boete van maximum € 350,00.
Het contract voor regelmatig gebruik kan, bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen,
tijdelijk of definitief geschorst worden in geval van herhaaldelijke overtreding door de leden van het
reglement van inwendige orde van het sportcomplex van Sint-Agatha-Berchem.
Artikel 34:
Dit reglement vervangt het reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad op datum van 31 mei 2017 en zal
vanaf 28 juni 2019 in werking treden en zal aangeplakt worden op het mededelingenbord van het
sportcomplex.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 17 positieve stemmen, 2 negatieve stemmen, 4 onthoudingen.
Nee : Laure De Leener, Vincent Lurquin.
Onthoudingen : Michaël Vander Mynsbrugge, Pierre Tempelhof, Geoffrey Van Hecke, Nicolas Pantidis.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
In opdracht :
De Gemeentesecretaris,
(g) Philippe Rossignol

De Voorzitter van de Raad,
(g) Christian Lamouline

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 01 juli 2019
In opdracht :
Voor de Gemeentesecretaris,
De Gedelegeerde 1e Adviseur,

De Burgemeester,

Sandra Goegebeur

Joël Riguelle
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