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gemeenteraad 
Zitting van 19 december 2022 
Besluit GOEDGEKEURD 
A-punt Ondernemen en Stadsmarketing 
 
 
Samenstelling 
de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter 
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; 
mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; 
mevrouw Elisabeth van Doesburg, schepen; mevrouw Erica Caluwaerts, schepen; de heer Tom Meeuws, 
schepen; de heer Claude Marinower, raadslid; de heer Filip Dewinter, raadslid; de heer Gerolf Annemans, 
raadslid; de heer Jan Penris, raadslid; mevrouw Nahima Lanjri, raadslid; de heer André Gantman, raadslid; 
mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid; 
de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; de heer 
Joris Giebens, raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; mevrouw Caroline Bastiaens, raadslid; mevrouw Danielle 
Meirsman, raadslid; mevrouw Martine Vrints, raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Franky 
Loveniers, raadslid; mevrouw Peggy Pooters, raadslid; de heer Kevin Vereecken, raadslid; de heer Imade 
Annouri, raadslid; mevrouw Yasmia Setta, raadslid; mevrouw Kristel Somers, raadslid; mevrouw Ilse van 
Dienderen, raadslid; de heer Nordine Saidi Mazarou, raadslid; mevrouw Sevilay Altintas, raadslid; de heer 
Omar Fathi, raadslid; mevrouw Sanne Descamps, raadslid; mevrouw Manuëla Van Werde, raadslid; mevrouw 
Nathalie van Baren, raadslid; de heer Patrick Van den Abbeele, raadslid; de heer Hicham El Mzairh, raadslid; 
mevrouw Khadija Chennouf, raadslid; de heer Sam Van Rooy, raadslid; de heer Sam Voeten, raadslid; 
mevrouw Karen Maes, raadslid; de heer Koenraad De Vylder, raadslid; mevrouw Tatjana Scheck, raadslid; de 
heer Wim Jochems, raadslid; de heer Mohammad Nawabi, raadslid; mevrouw Lise Vandecasteele, raadslid; 
mevrouw Lotte Mintjens, raadslid; de heer Niel Staes, raadslid; mevrouw Fatima Talhaoui, raadslid 
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur 
 
Iedereen aanwezig, behalve: 
de heer Filip Dewinter, raadslid; mevrouw Khadija Chennouf, raadslid 
 
Zijn verontschuldigd: 
de heer Jan Penris, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid; mevrouw 
Karen Maes, raadslid  
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Motivering 
 
Gekoppelde besluiten 
• 2019_GR_00347 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Evaluatie conform het Decreet Lokaal Bestuur en plan 

van aanpak inbedding in de stad. Vzw Stadsmarketing en Toerisme  - Goedkeuring 
• 2019_GR_00792 - Antwerp City Card - Retributiereglement - Goedkeuring 
• 16290 - A-kaart. Marketingconcept en basisprincipes. Goedkeuring. Introductie beleidsrichtlijn 

 
Aanleiding en context 
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De gemeenteraad keurde op 27 mei 2019 (jaarnummer 347) goed alle activiteiten van de vzw Stadsmarketing en 
Toerisme, met uitzondering van de gidsenwerking, met ingang van 1 oktober 2019 onder te brengen binnen de 
stad Antwerpen. De Antwerp City Card maakte deel uit van de werking van de vzw Stadsmarketing en 
Toerisme. 

Op 17 december 2019 (jaarnummer 792) keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor de Antwerp City 
Card, goed. 

De Antwerp City Card, voortaan Antwerp City Pass, bestaat in een 24-uren, 48-uren en 72-uren versie. Het 
retributiereglement legt de voorwaarden voor aankoop van de pas, vast. Omwille van prijsstijgingen en het 
aantrekken van nieuwe partners, wordt de verkoopsprijs aangepast.  

 
Juridische grond 
De gecoördineerde grondwet verleent bij artikels 41, 162/2e, 170/paragraaf 4 en 173 aan de gemeenten fiscale 
autonomie. 

 
Regelgeving: bevoegdheid 
Artikel 41, lid 1, 14° Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor vaststelling en 
heffing van de gemeentelijke belastingen en retributies. 

 
Argumentatie 
De modelovereenkomsten voor partners, voucherpartners, mobiliteitspartner en wederverkopers zullen ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan het college. 

Met de Antwerp City Pass kan een bezoeker alle deelnemende partners, eenmalig gratis bezoeken. Bij de 
deelnemende voucherpartners krijgt bezoeker eenmalig de aangeboden korting. De bezoeker kan gratis en 
ongelimiteerd gebruik maken van het openbaar vervoer tijdens de geldigheid van de pas. 

 
Financiële gevolgen 
Ja 

 
Besluit 
 
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed. 
Stemden ja: N-VA, Vooruit, CD&V en Open VLD.  
Stemden nee: Vlaams Belang. 
Hebben zich onthouden: Groen en PVDA. 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt goed dat elke bezoeker met een Antwerp City Pass de deelnemende partners 
eenmalig gratis kan bezoeken,  bij de voucherpartners eenmalig de aangeboden korting verkrijgt en 
gratis en ongelimiteerd gebruik kan maken van het openbaar vervoer tijdens de duur van de pas. 
Artikel 2 
De gemeenteraad keurt de wijziging aan het retributiereglement Antwerp City Pass goed. 
Artikel 3 
De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement Antwerp City 
Pass. 
Artikel 4 
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon 
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 ontvangsten 
Antwerp City 
Pass  

400.000,00 
EUR  

budgetplaats: 5317700000 
budgetpositie: 701 
functiegebied: 2LWS010101A00000 
subsidie: SUB_NR 
fonds: INTERN 
begrotingsprogramma: 2SA060520 
budgetperiode: 2200-2500 

 niet van 
toepassing
  

 
 

Bijlagen 
 
1. Retributiereglement _AntwerpCityPass.pdf 
2. Retributiereglement _AntwerpCityPass_gearceerde_wijzigingen.pdf 
 
 



RETRIBUTIEREGLEMENT ANTWERP CITY CARD PASS 

Artikel 1 - Duurtijd retributiereglement 

Met ingang van 1 januari 2020 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie vastgesteld 

voor de Antwerp City Card Pass. 

Artikel 2 – Verkoopprijzen 

De retributie voor een 24 uur kaart is 29,00 45,00 EUR; voor de 48 uur kaart is deze 37,00 55,00 EUR 

en voor de 72 uur kaart is deze 42,00 65,00 EUR. 

Artikel 3 - Aankopers 

De retributie is verschuldigd door elke aankoper van de Antwerp City Card Pass. 

Artikel 4 – Wederverkopers 

Wederverkopers kopen de Antwerp City Card Pass met korting aan. Voor de 24 uur kaart betalen ze 

26,00 40,50 EUR, voor de 48 uur kaart 33,00 49,50 EUR en voor de 72 uur kaart 39,00 58,50 EUR. De 

maximale verkoopprijs voor wederverkopers wordt vastgelegd op de verkoopprijs zoals vermeldt in 

artikel 2.  

Artikel 5 - Vrijstelling van retributie 

De retributie voor de kaart is niet verschuldigd in geval van gebruik door de stad Antwerpen in het 

kader van de internationale persbewerking, bewerking van de professionele reisindustrie en 

congresindustrie of stakeholdersmanagement. 

Artikel 6 - Tijdelijke acties 

In het kader van tijdelijke marketingacties kunnen speciale tarieven gelden of kan de retributie, 

omwille van ruilovereenkomsten met derde partijen, wegvallen.  

Artikel 7 - Betaling 

De betaling van de retributie dient te gebeuren bij ontvangst van de Antwerp City Card, zowel 

digitaal of fysiek. door aankopers en wederverkopers dient te gebeuren bij ontvangst van de 

Antwerp City Card Pass. 

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 

vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 

schuldvorderingen. Bij betwisting kan het stadsbestuur of de burger zich tot de burgerlijke 

rechtbank wenden. 
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