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Goedkeuring overeenkomst derdebetalerssysteem met Provinciaal Sporten Recreatiecentrum 'De Nekker m.b.t. toegang tot De Nekker tijdens de
zomermaanden.
Goedkeuring overeenkomst derdebetalerssysteem met Sport Vlaanderen
Hofstade m.b.t. toegang tot de strandzone van het domein Hofstade
tijdens de zomermaanden.

De beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• In het verleden werd herhaaldelijk de vraag gesteld, zowel door individuele burgers als
door Mechelse sportclubs, om meer zwemwater in open lucht te hebben in Mechelen.
• Op diverse plaatsen gaan zowel geoefende als niet-geoefende zwemmers het water in,
vaak op plaatsen waar er een zwemverbod is en er geen garantie is op een veilige
omgeving.
• Er werden vanuit de Gemeenteraad in het verleden al verschillende vragen gesteld i.v.m.
bijkomend zwemwater in open lucht.
• Tijdens warme zomers snakken heel wat Mechelaars naar een frisse duik in openbaar
water. Corona heeft deze nood nog extra in de verf gezet.
• 14.06.2021: Het college (agendapunt 81):
- geef t goedkeuring aan het project Open waterzwemmen Keerdok.
- geef t goedkeuring aan het 3e betalerssysteem met PSRC De Nekker en Sport
Vlaanderen Hof stade op basis van de overeenkomsten.
- verwijst de overeenkomsten door naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Via het project ‘Open Waterzwemmen’ heeft de Sportdienst de mogelijkheden onderzocht
tot een extra aanbod voor zowel de recreatieve als de sportieve zwemmer.
• Er dient rekening gehouden te worden met het huidige wettelijk kader en de strikte
uitbatingsvoorwaarden in Vlaanderen (o.a. waterkwaliteit en veiligheid).
• Voor de zomer van 2021 wordt volgend aanbod voorgesteld:
- 1. Nieuw aanbod sportief zwemmen: Open waterzwemmen Keerdok
- 2. Bestaande aanbod f acilteren en toegankelijker maken voor de Mechelaar:
o Samenwerking met PSRC De Nekker (aanbod recreatieve zwemmer):
▪ Korting van 1,50 euro voor de Mechelaar op het bestaande tarief.
o Samenwerking met Sport Vlaanderen Hof stade (aanbod recreatieve zwemmer):
▪ Korting van 1,50 euro voor de Mechelaar op het bestaande tarief.

Samenwerking met Sport Vlaanderen Willebroek (aanbod sportieve zwemmer):
▪ De Mechelaar inf ormeren over de mogelijkheden tot open water zwemmen.
Door variatie in aanbod en spreiding over het grondgebied trachten we de toegang tot open
water aan te bieden aan elke Mechelaar.
o

•

Juridische grond
• VLAREM II Open zwemgelegenheden.
• Regelgeving De Vlaamse Waterweg omtrent zwemmogelijkheden.
Financiële gevolgen
De derdebetalersregeling wordt gef inancierd met middelen van het coronanoodfonds.
Gelet op het ontbreken van cijfergegevens en de invloed van variabele f actoren
(weersomstandigheden, beschikbare plaatsen, behoefte) op het aantal bezoeken aan het PSRC
De Nekker of Sport Vlaanderen Hof stade, is het niet mogelijk om de nodige budgetten correct
in te schatten. Indien de voorgestelde budgetten niet toereikend zullen zijn, zal de vraag tot
extra f inanciering voorgelegd worden aan het college.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de overeenkomst derdebetalerssysteem goed met het Provinciaal
Sport- en Recreatiecentrum De Nekker m.b.t. toegang tot De Nekker tijdens de
zomermaanden.
(bijlage)
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de overeenkomst derdebetalerssysteem goed met Sport Vlaanderen
Hof stade m.b.t. toegang tot de strandzone van het domein Hof stade tijdens de
zomermaanden.
(bijlage)
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Overeenkomst betreffende een derdebetalersregeling voor de stad Mechelen
m.b.t. het toegangstarief van het domein PSRC De Nekker.
TUSSEN
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw, met ondernemingsnummer
0450.062.281 en maatschappelijke zetel te Nekkerspoel Borcht 19, 2800 Mechelen,
vertegenwoordigd door de heer Jan De Haes, voorzitter en de heer Danny De Wit,
directeur PSRC De Nekker, hierna genoemd "PSRC De Nekker"
EN
Stad Mechelen, met ondernemingsnummer 0207.499.430 en met maatschappelijke zetel
te Grote Markt 1, 2800 Mechelen, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie
optreedt mevrouw Fabienne Blavier, voorzitter gemeenteraad en de heer Erik Laga,
algemeen directeur, in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 juni
2021, hierna “de stad” genoemd,
Samen genoemd “de partijen”,
WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Toelichting:
Tijdens warme zomers snakken heel wat Mechelaars naar een frisse duik in openbaar
water. Corona heeft deze nood nog extra in de verf gezet. Om tegemoet te komen aan
deze nood wenst stad Mechelen het bestaande aanbod beter te faciliteren en
toegankelijker te maken voor de Mechelaar. Stad Mechelen heeft aan het PSRC De
Nekker de vraag gesteld om door middel van een derde betalersregeling een korting te
kunnen toestaan aan de Mechelaar voor de toegang tot het domein van het PSRC De
Nekker.
Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten van een derdebetalersregeling vast te
leggen tussen de partijen voor de toegang tot het PSRC De Nekker tijdens de
zomermaanden.
Artikel 2: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt afgesloten voor de zomer van 2021, zijnde van 1 juli 2021 tot en
met 31 augustus 2021 (startdatum afhankelijk van indienststelling van de applicatie). De
partijen engageren zich om een gezamenlijke evaluatie van deze overeenkomst op te
maken na de zomer voor het volgende seizoen en te beslissen in consensus over het al
dan niet verder zetten van de overeenkomst en op welke manier.
Artikel 3: Tarieven
Volgende tarieven zijn van toepassing voor de toegang tot het domein van het PSRC De
Nekker:
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Artikel 4: Derdebetalersregeling
Onder derdebetalersregeling wordt een financiële overeenkomst tussen de partijen
begrepen waarbij de stad een aandeel van het huidige toegangstarief betaalt aan het
PSRC De Nekker per bezoek door de Mechelaar tussen 1 juli 2021 en 31 augustus 2021:
- Kinderen 4-5 jaar: 1,00 EUR wordt betaald door stad Mechelen.
- Kinderen 6-12 jaar: 1,50 EUR wordt betaald door stad Mechelen.
- Dagticket vanaf 13jaar: 1,50 EUR wordt betaald door stad Mechelen.
Hierdoor betaalt de Mechelaar respectievelijk 1,00 EUR (4,5 jaar) of 1,50 EUR (vanaf 6
jaar) minder voor de toegang tot het domein. De korting is enkel van toepassing op de
reguliere tarieven zoals opgenomen in deze overeenkomst, niet op ‘speciale
kaarten/tarieven’.
Volgende tarieven zijn bijgevolg van toepassing voor de Mechelaar:
- Kinderen 0-3 jaar: gratis
- Kinderen 4-5 jaar: 1,00 EUR
- Kinderen 6-12 jaar: 2,00 EUR
- Dagticket vanaf 13 jaar: 3,00 EUR
- UITpas met kansentarief: 1,00 EUR
Artikel 5: Rechten en verplichtingen van de partijen
Deze overeenkomst omvat enkel een financiële regeling tussen de partijen. Er kunnen
geen bijkomende rechten afgedwongen worden met betrekking tot het gebruik en
toegang tot het domein van het PSRC De Nekker.
Volgende werkwijze wordt gehanteerd (onder voorbehoud):
- De burger meldt zich aan bij de stad.
- Na registratie ontvangt deze een kortingscode die gebruikt kan worden bij het
aankopen van een online ticket voor een bezoek aan het PSRC De Nekker tussen 1
juli 2021 en 31 augustus 2021.
- De code kan slecht 1x per dag gebruikt worden.
- Op basis van de geregistreerde tickets maakt De Nekker een factuur op aan de stad
per maand.
- De Nekker bezorgt een gedetailleerd overzicht van de geregistreerde bezoeken aan
de stad.
PSRC De Nekker/Provincie Antwerpen kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk
worden gesteld voor eventuele calamiteiten/onbeschikbaarheden van de applicatie.
Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.
De partijen zullen alles in het werk stellen om eventuele geschillen in der minne te
regelen. Als er geen oplossing wordt gevonden, zijn enkel de rechtbanken van
Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd om in het geschil uitspraak te doen.
Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst, verklaring of ieder vroeger
akkoord, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk met betrekking tot het voorwerp van deze
overeenkomst.
Partijen bevestigen te goeder trouw te hebben gehandeld bij het onderhandelen en
opstellen van huidige overeenkomst, en bevestigen hetzelfde principe te willen
respecteren bij de uitvoering ervan.
Aanvullingen of wijzigingen aan deze overeenkomst zijn enkel geldig indien schriftelijk en
met akkoord van beide partijen.

2

Opgemaakt te Mechelen op ………………………
In twee originelen, waarvan iedere partij verklaart één ondertekend exemplaar te hebben
ontvangen.
Voor het PSRC De Nekker:

Danny De Wit
Directeur

Jan De Haes
Voorzitter

Voor de stad Mechelen:
Namens de gemeenteraad,

Fabienne Blavier
Voorzitter gemeenteraad

Erik Laga
Algemeen directeur
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Overeenkomst betreffende een derdebetalersregeling voor de stad Mechelen
m.b.t. het toegangstarief van de strandzone van het domein Sport Vlaanderen
Hofstade.
TUSSEN
Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen, met
ondernemingsnummer 0248.142.826, vertegenwoordigd door de heer Philippe Paquay,
Administrateur – generaal, met administratieve zetel te 1000 Brussel, Arenbergstraat 5,
Hierna “het Agentschap” of “Sport Vlaanderen” genoemd;
EN
Stad Mechelen, met ondernemingsnummer 0207.499.430 en met maatschappelijke zetel
te Grote Markt 1, 2800 Mechelen, vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie
optreedt mevrouw Fabienne Blavier, voorzitter gemeenteraad en de heer Erik Laga,
algemeen directeur, in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 juni
2021, hierna “de stad” genoemd,
Samen genoemd “de partijen”,
WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT
Toelichting:
Tijdens warme zomers snakken heel wat Mechelaars naar een frisse duik in openbaar
water. Corona heeft deze nood nog extra in de verf gezet. Om tegemoet te komen aan
deze nood wenst stad Mechelen het bestaande aanbod beter te faciliteren en
toegankelijker te maken voor de Mechelaar. Stad Mechelen heeft aan Sport Vlaanderen
Hofstade de vraag gesteld om door middel van een derde betalersregeling een korting te
kunnen toestaan aan de Mechelaar voor de toegang tot de strandzone van het domein
Sport Vlaanderen Hofstade.
Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten van een derdebetalersregeling vast te
leggen tussen de partijen voor de toegang tot de strandzone van het domein Sport
Vlaanderen Hofstade tijdens de zomermaanden.
Artikel 2: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt afgesloten voor de zomer van 2021, zijnde van 1 juli 2021 tot en
met 15 september 2021. De partijen engageren zich om een gezamenlijke evaluatie van
deze overeenkomst op te maken na de zomer voor het volgende seizoen en te beslissen
in consensus over het al dan niet verder zetten van de overeenkomst en op welke
manier.
Artikel 3: Tarieven
Volgende tarieven zijn van toepassing voor de toegang tot de strandzone van het domein
Sport Vlaanderen Hofstade:
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Artikel 4: Derdebetalersregeling
Onder derdebetalersregeling wordt een financiële overeenkomst tussen de partijen
begrepen waarbij de stad een aandeel van 1,50 EUR van het huidige toegangstarief
betaalt aan Sport Vlaanderen Hofstade per bezoek door de Mechelaar tussen 1 juli 2021
en 15 september 2021.
Hierdoor betaalt de Mechelaar 1,50 EUR minder per aankoop van een ticket voor de
toegang tot de strandzone van het domein Sport Vlaanderen Hofstade.
Volgende tarieven zijn bijgevolg van toepassing voor de Mechelaar:
- Kinderen 0-2 jaar: gratis
- Kinderen: 3,00 EUR
- Volwassene: 3,00 EUR
De korting is enkel van toepassing op een ticket voor de strandzone en is niet geldig voor
een combiticket met kabelski en/of aquapark.
Artikel 5: Rechten en verplichtingen van de partijen
Deze overeenkomst omvat enkel een financiële regeling tussen de partijen. Er kunnen
geen bijkomende rechten afgedwongen worden met betrekking tot het gebruik en
toegang tot de strandzone van het domein Sport Vlaanderen Hofstade.
Volgende werkwijze wordt gehanteerd:
- De stad bezorgt een lijst met codes die ingelezen wordt in het reservatiesysteem van
Sport Vlaanderen.
- Reserveringen gebeuren online. Op basis van ingave van deze codes ontvangt de
Mechelaar automatisch een korting bij het aankopen van een online ticket tussen 1
juli en 15 september.
- Op basis van de geregistreerde tickets maakt Sport Vlaanderen een factuur op aan de
stad per maand.
- Sport Vlaanderen bezorgt een gedetailleerd overzicht van de geregistreerde bezoeken
aan de stad.
Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst.
De partijen zullen alles in het werk stellen om eventuele geschillen in der minne te
regelen. Als er geen oplossing wordt gevonden, zijn enkel de rechtbanken van
Antwerpen, afdeling Mechelen, bevoegd om in het geschil uitspraak te doen.
Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst, verklaring of ieder vroeger
akkoord, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk met betrekking tot het voorwerp van deze
overeenkomst.
Partijen bevestigen te goeder trouw te hebben gehandeld bij het onderhandelen en
opstellen van huidige overeenkomst, en bevestigen hetzelfde principe te willen
respecteren bij de uitvoering ervan.
Aanvullingen of wijzigingen aan deze overeenkomst zijn enkel geldig indien schriftelijk en
met akkoord van beide partijen.
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Opgemaakt te Mechelen op ………………………
In twee originelen, waarvan iedere partij verklaart één ondertekend exemplaar te hebben
ontvangen.

Voor Sport Vlaanderen:

Philippe Paquay
Administrateur-Generaal

Voor de stad Mechelen:
Namens de gemeenteraad,

Fabienne Blavier
Voorzitter gemeenteraad

Erik Laga
Algemeen directeur
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