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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
19. Betreft: GR/2019/215 - Retributiereglement inzake eenvormige plaatsrechten tijdens markt- 

en foordagen. Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 173; 
Gelet op de Wet d.d. 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 
en kermisactiviteiten, zoals gewijzigd; 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald artikel 40 §3 en artikel 41, 14°, 
zoals gewijzigd door art. 3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van 
het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de 
organisatie van ambulante activiteiten, zoals gewijzigd; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 16 december 2013 houdende de vaststelling van het 
retributiereglement op eenvormige plaatsrechten tijdens markt- en foordagen; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 56, §3, 7° 
bevoegd is voor de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk 
aan het college van burgemeester en schepenen voorbehoudt; 
Overwegende dat het billijk is een vergoeding te vragen voor de inname van het openbaar 
domein voor privatief gebruik, zoals voor standplaatsen op markten en kermissen; dat het in 
gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente immers bijkomende kosten met zich 
mee brengt op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein, afvalbeheersing, 
openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur; dat het openbaar domein zowel voor als 
na de ambulante activiteit net moet worden gehouden; dat het ter beschikking stellen en 
onderhouden van het openbaar domein naar aanleiding van ambulante activiteiten voor het 
gemeentebestuur bijkomende taken en kosten veroorzaakt; dat een retributie wordt geheven 
om kostenneutraal te kunnen blijven functioneren; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen:  

Art. 1.- Vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op het innemen van een standplaats tijdens markt- en foordagen, tenzij 
deze ingebruikname van het openbaar domein toegestaan is op grond van een overeenkomst.  
Onder het innemen van een standplaats wordt verstaan het innemen van plaats op openbaar 
domein of wegen voor het uitoefenen van een handel of beroep.  
Art. 2.- De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het 
openbaar domein in gebruik neemt.   
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Art. 3.- De retributie wordt vastgesteld op € 1 per strekkende meter en per dag en met een 
minimum van € 5, met uitzondering van de plaatsrechten tijdens de jaarlijkse kermis in 
Rijkevorsel Centrum en in Sint–Jozef.  
De plaatsrechten voor de kermissen wordt als volgt vastgesteld: 
•        Kermis centrum: € 18,15 per lopende meter; 
•        Kermis Sint–Jozef: € 14,30 per lopende meter.  
De opmeting van de ingenomen oppervlakte geschiedt door een ambtenaar van het 
gemeentebestuur. De retributie is eisbaar van zodra de plaats op het openbaar domein 
ingenomen wordt, met uitzondering van de jaarlijkse kermissen in Rijkevorsel centrum en Sint-
Jozef. Deze plaatsrechten zijn eisbaar bij het afleveren van het abonnement.  
Art. 4.- De plaatsrechten dienen contant te worden betaald tegen afgifte van betalingsbewijs, 
voor de niet-vaste marktplaatsen. Voor de vaste standplaatsen op de markt, wordt de retributie 
geïnd bij wijze van factuur.  
De plaatsrechten voor de kermissen dienen te worden betaald vóór de inname van het openbaar 
domein. De retributie wordt geïnd bij wijze van factuur.  
Art. 5.-  De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 
van het Decreet over het Lokaal Bestuur.  
Het reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 en 287 van 
het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
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