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De Gemeenteraad, openbare zitting 
 
29. Betreft: GR/2019/225 - Retributiereglement inzake de lokalen- en zalenverhuur. 

Vaststelling.   
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 173; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 4 december 2017 houdende de vaststelling van het 
retributiereglement inzake het gemeenschapscentrum; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 4 december 2017 houdende de vaststelling van het 
retributiereglement inzake de turnzaal van GLS De Wegwijzer, de lokalen in de oude pastorij, 
sportcentrum De Valk en het jeugdlokaal; 
Gelet op artikel 40 §3 en artikel 41, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur, 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; 
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 lijkt om een retributie te vestigen op het niet-bestendig gebruik van 
gemeentelijke lokalen en zalen; 
Overwegende dat er een gedifferentieerd tarief wordt toegepast omdat buitendorpse gebruikers 
niet hebben bijgedragen voor het in standhouden van de gemeentelijke infrastructuur via 
belastingen; dat omwille van het algemeen maatschappelijk belang een sociaal tarief wordt 
gehanteerd voor bepaalde gebruikers; 
Gelet op het gunstig advies van de jeugdraad, sportraad en cultuurraad; 
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 niet-bestendig gebruik van gemeentelijke lokalen en zalen door 
andere gebruikers dan de diensten van de gemeente en het OCMW en de adviesraden.  
Art. 2.- Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder: 
1° ‘grote lokalen’: lokaal KVS op de eerste verdieping van het GC Sint-Jozef, Ringoven 3, 
bestaande uit de lokalen ‘Ringoven 1’ en ‘Ringoven 2’ op het gelijkvloers van het GC Sint-Jozef, 
de polyvalente ruimte ‘Slaapzaal’ op het eerste verdieping van het klooster, de ‘Grote kamer’, 
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bestaande uit de lokalen ‘Living’ en ‘Refter’, van het klooster, de gildelokalen in de oude 
pastorij en het Plusserslokaal; 
2° ‘kleine lokalen’: alle lokalen, uitgezonderd deze vermeld onder 1°, de polyvalente zaal van 
GC Sint-Jozef (Kuiperij), PZ Sint-Jozef, de turnzaal van GLS De Wegwijzer, JH De Wauwel en de 
sporthal van sportcentrum De Valk; 
3° ‘gebruikerscategorie niet-Rijkevorsel’: het tarief dat wordt toegepast voor de buitendorpse 
gebruiker; 
4° ‘gebruikerscategorie Rijkevorsel’: het tarief dat wordt toegepast voor de Rijkevorselse 
gebruiker; 
5° ‘gebruikerscategorie sociaal tarief’: het tarief dat wordt toegepast voor gebruikers die tot 
volgende groepen behoren: jeugd, senioren, humanitaire doelen en maatschappelijk 
kwetsbaren.  
Art. 3.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager die gebruik wenst te maken van de 
gemeentelijke infrastructuur, uitgezonderd door diensten van de gemeente of het OCMW en 
adviesraden.  
Art. 4.- §1. Voor de grote en kleine lokalen wordt de retributie per tijdeenheid als volgt 
vastgesteld, waarbij een dagdeel overeenkomt met een blok van vijf aaneensluitende uren: 

  Gebruikerscategorie Per dagdeel Twee dagdelen op 
eenzelfde dag 

Drie dagdelen op 
eenzelfde dag 

Groot lokaal Niet-Rijkevorsel € 15 € 22,50 € 30 

Rijkevorsel € 7,50 € 11,25 € 15 

Sociaal tarief € 3,75 € 5,63 € 7,50 

Klein lokaal Niet-Rijkevorsel € 10 € 15 € 20 

Rijkevorsel € 5 € 7,50 € 10 

Sociaal tarief € 2,50 € 3,75 € 5 

§2. Voor andere zalen dan deze vermeld in §1 wordt de retributie per tijdeenheid als volgt 
vastgesteld: 

  Gebruikers-
categorie 

1/3 van een zaal 
per uur 

1/2 van een zaal 
per uur 

Volledige zaal per 
uur 

Polyvalente zaal 
GC Sint-Jozef 
(Kuiperij) 

Niet-Rijkevorsel n.v.t. € 10 € 20 

Rijkevorsel n.v.t. € 5 € 10 

Sociaal tarief n.v.t. € 2,50 € 5 

PZ Sint-Jozef Niet-Rijkevorsel n.v.t. n.v.t. € 20 

Rijkevorsel n.v.t. n.v.t. € 10 

Sociaal tarief n.v.t. n.v.t. € 5 

Turnzaal GLS De 
Wegwijzer en JH 
De Wauwel 

Niet-Rijkevorsel n.v.t. n.v.t. € 10 

Rijkevorsel n.v.t. n.v.t. € 5 

Sociaal tarief n.v.t. n.v.t. € 2,50 

Sporthal De Valk Niet-Rijkevorsel € 14 € 20 € 40 

Rijkevorsel € 7 € 10 € 20 

Sociaal tarief € 3,50 € 5 € 10 

 §3. Voor ononderbroken ééndaagse of meerdaagse terbeschikkingstelling van de gemeentelijke 
lokalen en zalen wordt de retributie als volgt vastgesteld: 

  Gebruikerscategorie Eerste dag Tweede dag Elke volgende dag 

Groot lokaal Niet-Rijkevorsel € 30 € 22,50 € 15 

Rijkevorsel € 15 € 11,25 € 7,50 

Sociaal tarief € 7,50 € 5,63 € 3,75 

Klein lokaal Niet-Rijkevorsel € 20 € 15 € 10 

Rijkevorsel € 10 € 7,50 € 5 

Sociaal tarief € 5 € 3,75 € 2,50 
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Polyvalente zaal 
GC Sint-Jozef 
(Kuiperij) 

Niet-Rijkevorsel € 200 € 100 € 50 

Rijkevorsel € 100 € 50 € 25 

Sociaal tarief € 50 € 25 € 12,50 

PZ Sint-Jozef Niet-Rijkevorsel € 150 € 80 € 40 

Rijkevorsel € 75 € 40 € 20 

Sociaal tarief € 37,50 € 20 € 10 

Turnzaal GLS De 
Wegwijzer en JH 
De Wauwel 

Niet-Rijkevorsel € 100 € 50 € 25 

Rijkevorsel € 50 € 25 € 12,50 

Sociaal tarief € 25 € 12,50 € 6,25 

Sporthal De Valk Niet-Rijkevorsel € 400 € 200 € 100 

Rijkevorsel € 200 € 100 € 50 

Sociaal tarief € 100 € 50 € 25 

In afwijking hiervan wordt de retributie voor het gebruik van PZ Sint-Jozef voor fuiven en private 
activiteiten vastgesteld op € 200 per dag.  
Art. 5.- De aanvrager kan tot zeven kalenderdagen voorafgaandelijk aan de gereserveerde dag 
kosteloos annuleren via het evenementenloket.  
De aanvrager die de in het eerste lid vermelde annuleringstermijn niet respecteert, is de 
retributie onverminderd verschuldigd. Slechts in geval van bewezen overmacht kan het college 
van burgemeester en schepenen hierop een uitzondering toestaan.  
Art. 6.- De retributie wordt geïnd bij wijze van factuur. Bij aanvraag dient de aanvrager de 
correcte contactgegevens voor de facturatie te vermelden.  
De retributie wordt binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur betaald.  
Art. 7.- De retributie wordt ambtshalve verhoogd met € 160, indien wordt vastgesteld dat de 
aanvrager de gebruikte infrastructuur bij het einde van de activiteit niet in ordelijke toestand, 
d.w.z. in de staat waarin het is aangetroffen, heeft achtergelaten en het vereiste werk de 
normale schoonmaak overstijgt.  
Art. 8.- 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  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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