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Gemeentelijk reglement betreffende de compensatie van 
zwembeurten in het Begijntjesbad Overijse  

voor inwoners van Hoeilaart 
 

Goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 maart 2021 

 

 
Artikel 1. Algemeen  

 

Lokaal bestuur Hoeilaart is niet ingestapt in de aangepaste samenwerkingsovereenkomst 

met lokaal bestuur Overijse betreffende het gebruik van het Begijntjesbad van Overijse 

door particulieren. Om het zwemmen als sport te blijven aanmoedigen, heeft lokaal 

bestuur Hoeilaart beslist voor de inwoners een compensatie te voorzien met vergelijkbare 

waarde, maar dan in de vorm van waardebonnen, te besteden bij de Hoeilaartse 

handelaars. Door het uitgeven van de waardebon wenst het bestuur de inwoners te 

stimuleren om zowel te bewegen als lokaal te winkelen en de lokale handelaars te 

ondersteunen. 

 

Artikel 2. Voorwaarden 

 

De persoon die een aanvraag doet voor een compensatie van de zwembeurten in het 

Begijntjesbad moet woonachtig zijn in Hoeilaart. Ieder gezin(*) kan per gezinslid het 

volgende indienen: 

• OF 100 euro aan dagtickets per semester (= 34 tickets); 

• OF vier 10-beurtenkaarten per semester; 

• OF één 50-beurtenkaart voor een heel jaar. 

 

Er worden alleen geldige originele bewijsstukken met vermelding van minstens een naam 

van een gezinslid van de aanvrager aanvaard. Geldige bewijsstukken kunnen zijn: een 

bevestigingsmail van een online reservatie, een kassaticket of ticket van de automaat. 

Anonieme tickets worden niet aanvaard. 

 

Artikel 3. Indienperiodes 

 

Er zijn twee beperkte indienperiodes waarbinnen de originele bewijsstukken kunnen 

worden binnengebracht: 

- Zwembeurten tussen 1 januari en 15 juni (= eerste semester): indienperiode van 

16 juni tot 30 juni. 

- Zwembeurten tussen 16 juni en 31 december (= tweede semester): indienperiode 

van 3 januari tot 15 januari. 

 

Na de indienperiode worden de bewijsstukken van voorgaande semesters niet meer 

aanvaard. 

 

Artikel 4. Indienprocedure 

 

De procedure om de originele bewijsstukken van de zwembeurten te laten valideren is als 

volgt: 
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• De balie van het Gemeenschapscentrum Felix Sohie is toegankelijk volgens de 

gebruikelijke openingsuren. 

• De medewerker neemt de bewijsstukken in ontvangst en controleert de aanvraag. 

• De aanvrager vult een formulier in. 

• De medewerker voorziet de aanvrager van een bewijs van afgifte.  

 

Indien men een aanvraag wil doen buiten de openingsuren, kan het invulformulier van de 

website afgeprint worden. De aanvrager vult het formulier in en bezorgt dit op het volgende 

adres: Gemeenschapscentrum Felix Sohie Gemeenteplein 39 – 1560 Hoeilaart. De 

aanvrager krijgt een bewijs toegestuurd.  

 

De aanvraag wordt gecontroleerd en zal, mits voldaan aan alle voorwaarden, worden 

verwerkt. De aanvragen van de eerste indienperiode zullen verwerkt worden tegen 31 

augustus, de aanvragen van de tweede indienperiode zullen verwerkt worden tegen 28 

februari. Concreet wil dit zeggen dat de waardebonnen tegen deze twee data zullen worden 

verstuurd. 

 

Artikel 5. Waardebonnen 

 

De ingediende bewijsstukken worden per indienperiode vertaald naar een som aan 

waardebonnen, te besteden bij lokale handelaars volgens de tabel in bijlage. De 

waardebonnen zullen bezorgd worden aan de aanvrager.  

 

Artikel 6. Kwaliteit van de goederen en diensten 

 

Het lokaal bestuur Hoeilaart is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de goederen en 

de diensten die met de waardebonnen worden aangekocht.  

 

Artikel 7. Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking op 22 maart 2021. 

 

Artikel 8. Uitvoerder 

 

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor de uitvoering van het reglement 

en oordeelt over alle betwistingen en discussies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*)Gezin: het gezin bestaat uit hetzij één persoon die alleen leeft, hetzij uit twee of meer personen die, al dan 
niet door verwantschap aan elkaar verbonden, in een en dezelfde woning verblijven en er samenleven. Elk gezin 
heeft één referentiepersoon (gezinshoofd). Alle gezinsleden verbonden met eenzelfde referentiepersoon vormen 
één gezin.  

Als gezinslid wordt eveneens de minderjarige beschouwd die niet bij de huisvesting verlenende ouder is 

ingeschreven, maar er af en toe of voor de helft van de tijd verblijft. De ouder waar de minderjarige niet is 
ingeschreven, kan op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord tussen de ouders de 
registratie van gedeeld verblijf aanvragen. Enkel de minderjarige die bij de huisvesting verlenende ouder een 
gedeeld verblijf heeft en waarbij de ouder een actief informatietype 021 in zijn/haar persoonlijk 
rijksregisterdossier heeft, wordt als gezinslid beschouwd. 


