
Retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor 

evenementen en manifestaties 

Artikel 1— toepassingsgebied 
 

Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een 

retributie geheven op tijdelijke terbeschikkingstellingen en occasionele innamen van het openbaar 

domein en van gronden behorend tot het privaat domein van de stad Antwerpen voor het inrichten 

van evenementen en manifestaties. Het reglement is eveneens van toepassing op reclamestands, 

fondsen- of ledenwerving en enquêtering. 
 

Artikel 2 

Dit reglement is niet van toepassing ingeval volgende retributiereglementen van toepassing zijn: 
 

• retributiereglement op de inname of gebruik van het openbaar of privé-domein van de stad 

Antwerpen voor reclamespots en fotoreportages voor commerciële doeleinden; 

• retributiereglement voor de standplaatsen op openbare markten en ambulante handel op 

het openbaar domein stad Antwerpen; retributiereglement op de standplaatsen op de 

bovenlokale en lokale foren. 

Artikel 3 — definities 
 

a) Evenementen 
 

Een evenement is een in tijd en ruimte beperkte en verplaatsbare georganiseerde activiteit of 

feestelijkheid ter vermaak of ter voorlichting van een publiek, op een vooraf bepaalde plaats en 

tijdstip. Volgende voor een groep mensen georganiseerde activiteiten zijn evenementen: feest 

(buurtfeest, volksfeest, schoolfeest, ,...), speelstraat, muziekactiviteit (festival, fuif, galabal,...), 

vuurwerk, culturele activiteit, circus, tentoonstelling, beurs, braderij, eventmarkt, rommelmarkt, 

garageverkoop, kermis, stoet en niet-politiek getinte optocht, educatieve/wetenschappelijke 

activiteit, sportactiviteit, wandel- of fietstocht, niet-religieuze plechtigheden en bloemenhuldes, 

religieuze vieringen en processies, goede doelen acties, studentendopen en doopgerelateerde 

activiteiten en evenement op een vergund open horecaterras (evenemententerras), reclame- 

evenementen, enzovoorts... 
 

b) Evenemententerras: 
 

Een evenement dat plaatsvindt op een vergund open horecaterras, georganiseerd door de uitbater 

van dit open horecaterras. 
 

c) Reclame: 
 

Elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of 

diensten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen. Worden niet 

als reclame beschouwd: 
 

• mededelingen door openbare besturen of openbare diensten; 

• mededelingen door autonome gemeentebedrijven; notariële aankondigingen; 



• mededelingen ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen; 

• mededelingen door politieke, culturele, sociale of godsdienstige organisaties wanneer het 

gaat om aankondigingen van hun eigen activiteiten op politiek, cultureel, sociaal of 

godsdienstig vlak; 

• mededelingen aangebracht op de bedrijfsterreinen in het havengebied die uitsluitend de 

handelsbenaming en/of bijhorend logo vermelden. 
 

d) Reclame-evenement 
 

Een reclame-evenement is een in tijd en ruimte beperkte en verplaatsbare georganiseerde 

reclameactiviteit waarbij in het vermaak van een publiek wordt voorzien, op een vooraf bepaalde 

plaats en tijdstip. Het gaat niet om een loutere reclamestand zonder bemanning of uitsluitende 

bemanning voor flyering/sampling. 

e) Reclamestand 

 
Tijdelijke bezetting van een plaats op de openbare weg door installaties van eender welke aard met 

een uitsluitend publicitair doel, zonder bemanning of uitsluitend bemand met het oog op 

flyering/sampling vanuit de stand. 

f) Fondsenwerving 

 
Het inzamelen van geld, materialen, diensten, menskracht of kennis door organisaties voor een 

bepaald doel, zonder het geven van een tegenprestatie aan de schenker. 

g) Ledenwerving 

 
Het aansporen van mensen om lid te worden van een organisatie, waarbij het lidmaatschap al dan 

niet betalend is. 
 

h) Enquêtering 

 
Een manier van onderzoek doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst, die aan 

meerdere personen wordt voorgelegd. 

Artikel 4 — retributiezones 
 

De stad wordt ingedeeld in 4 retributiezones zoals goedgekeurd door het college van burgemeester 

en schepenen op 30 november 2018 (jaarnummer 10142. De gemeenteraad delegeert de 

bevoegdheid om deze zones aan te passen aan het college van burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 5 — retributiebedrag 
 

Voor de tijdelijke terbeschikkingstelling van het openbaar domein en van gronden behorend tot het 

privaat domein van de stad Antwerpen bedraagt de retributie: 



Retributie innamedagen 
 

De retributie op de innamedagen is afhankelijk van de zone waarin de inname plaats vindt, het 

aantal innamedagen (exclusief op- en afbouwperiode) en de ingenomen oppervlakte. 
 

Zone Periode Tarief per dag én per begonnen 500 m’ 
in schijven afhankelijk van de oppervlakte 

Van 1 -3000 m2 Vanaf 3001 — 
5000 m’ 

Vanaf 5001 m2 

Zone A Dag 1-4 350,00 EUR 60,00 EUR 15,00 EUR 
Vanaf dag 5 175,00 EUR 30,00 EUR 7,50 EUR 

Zone B Dag 1-4 245,00 EUR 42,00 EUR 10,50 EUR 
Vanaf dag 5 122,50 EUR 21,00 EUR 5,25 EUR 

Zone C Dag 1-4 140,00 EUR 24,00 EUR 6,00 EUR 
Vanaf dag 5 70,00 EUR 12,00 EUR 3,00 EUR 

Zone D Dag 1-4 35,00 EUR 6,00 EUR 1,50 EUR 
Vanaf dag 5 17,50 EUR 3,00 EUR 0,75 EUR 

 
 

Voor elke zaterdag, zondag of feestdag wordt altijd de vergoeding aangerekend, gelijk aan die van de 

eerste dag. Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag. 

De oppervlakte wordt berekend op basis van de volledige inname van het domein, inclusief 

backstage, opslagruimte, logistieke zone, enzovoorts. Wanneer de ingenomen oppervlakte over 

meerdere zones verspreid is, is integraal het tarief van de duurste zone van toepassing voor de 

volledig ingenomen oppervlakte. 
 

Retributie op- en afbouwdagen 
 

De retributie op de op- en afbouwdagen komt bovenop de retributie voor de innamedagen en is 

afhankelijk van de zone waarin de inname plaats vindt. 
 

Zone Tarief per dag 

zone A 105,00 EUR 

zone B 73,50 EUR 
zone C 42,00 EUR 

zone D 10,50 EUR 

 
 

Het op- en afbouwtarief wordt vastgesteld op een vast bedrag per dag, onafhankelijk van de totale 

ingenomen oppervlakte. Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag. Wanneer de 

ingenomen oppervlakte over meerdere zones verspreid is, is integraal het tarief van de duurste zone 

van toepassing voor de volledige ingenomen oppervlakte. 

Administratieve kost 
 

Er wordt een bijkomende administratieve kost ingevoerd die aangerekend wordt bij aanvragen van 

evenementen die volgens het stedelijk evenementenkader ingedeeld worden in een categorie 6. Het 

gaat om commerciële evenementen die potentieel voor overlast kunnen zorgen en daarom extra 

aandacht vragen van verschillende administratieve diensten binnen de groep stad Antwerpen. De 



administratieve kost bedraagt 150,00 EUR per aangevraagd dossier, ongeacht of het evenement 

doorgaat of niet. 
 

Artikel 6 — vrijstellingen en verminderingen 
 

De onderstaande vrijstellingen voor evenementen zijn afhankelijk van de categoriebepaling van het 

evenement‘, gebaseerd op het evenementenkader zoals goedgekeurd door het college van 

burgemeester en schepenen. 
 

Volgende innames worden vrijgesteld van de retributie: 
 

• evenementen categorie 1 tot en met 5 en categorie 7 

 
• Mobiele fondsenwerving, ledenwerving en enquêtering waarbij op geen enkel moment een 

stand wordt geplaatst op het openbaar domein of op gronden behorend tot het privaat 

domein van de stad Antwerpen. 
 

Een halvering van de retributie op de evenementenzone is van toepassing voor het evenement dat 

gelegen is binnen de hinderzone van langdurige infrastructuurwerken vastgelegd volgens de 

principes van het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 (jaarnummer 592). Het college zal 

hiervoor jaarlijks, op basis van de criteria vastgelegd door de gemeenteraad, een lijst goedkeuren 

met de adressen die voor dat bepaalde aanslagjaar in de hinderzone gelegen zijn. 

Artikel 7 — schuldenaar retributie 
 

De retributie is verschuldigd door de organisator van het evenement/de activiteit. Bij ambulante 

handelaars tijdens evenementen (bv. rommelmarkten, ambachtenmarkten, enzovoort) is de 

retributie verschuldigd door de organisator van het evenement. 

Artikel 8 — betaling retributie 
 

De betaling van retributie en de administratieve kost dient te gebeuren binnen de 30 dagen na 

verzending van de factuur. 
 

Artikel 9— waarborg 
 

Indien de toelating van de burgemeester een waarborg oplegt, dient deze volgens de bepalingen van 

deze toelating gestort te worden. 
 

Artikel 10 - Tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie in functie van 

evenementen 

Voor het vrijhouden van parkeerplaatsen in functie van logistieke zones voor evenementen gelden 

volgende afspraken: 

 
 
 
 
 

Meer informatie over de verschillende categorieën en de wijze van beoordeling kan men terugvinden op de 
website van de stad Antwerpen, via het kanaal ”Evenement Aanvragen”. 



Scholen, erkende jeugdverenigingen en socio-cultuurverenigingen die gevestigd zijn in de stad 

Antwerpen kunnen 1x per jaar een vrijstelling krijgen op het adres van hun vestiging. 

De tijdelijke inname van parkeerplaatsen in het kader van de organisatie van een evenement of 

manifestatie op het openbaar domein en gronden behorend tot het privaat domein van de stad 

Antwerpen is vrijgesteld van retributie voor de volgende categorieën van evenementen conform het 

evenementenkader zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen: 
 

• Categorie 1: eigen georganiseerde evenementen van de groep stad Antwerpen 
 

• Categorie 2: evenementen in co-organisatie met de groep stad Antwerpen 
 

• Categorie 5: niet winstgevende of nominatief vrijgestelde evenementen 

Onderstaande categorieën van evenementen worden niet vrijgesteld van retributie: 

• Categorie 3: naamversterkende evenementen en nieuwe events die het potentieel hebben om zo’n 

naamversterkend event te worden 

• Categorie 4: samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 
 

• Categorie 6: winstgevende extern georganiseerde evenementen en overige 
 

Evenementen of manifestaties op het openbaar domein en gronden behorend tot het privaat 

domein van stad Antwerpen van categorie 3, 4 en 6 zijn een forfaitaire retributie verschuldigd 

afhankelijk van de duur van de inname van parkeerplaatsen in combinatie met het aantal ingenomen 

parkeerplaatsen. 
 

De verschuldigde forfaitaire bedragen worden als volgt berekend: 
 

Aantal ingenomen 

parkeerplaatsen (pp) 

Retributie voor 2 

kalenderdagen 

(zelfde forfait voor 1 

kalenderdag) 

Retributie per 

extra kalenderdag 

Retributie per 

opbouw of 

afbraakdag 

0 — 100 pp 49,00 EUR 20,00 EUR 10,00 EUR 

101 — 200 pp 100,00 EUR 40,00 EUR 20,00 EUR 

201 — 500 pp 200,00 EUR 80,00 EUR 40,00 EUR 

501 — 1.000 pp 500,00 EUR 200,00 EUR 100,00 EUR 

> 1.000 pp 1.000,00 EUR 400,00 EUR 200,00 EUR 

 
 

Volgende elementen worden niet meegerekend bij de berekening van het forfaitair verschuldigde 

bedrag: 



• Het aantal ingenomen parkeerplaatsen noodzakelijk voor het creëren van de veiligheidszone 

rondom het evenement of manifestatie. Enkel de ingenomen parkeerplaatsen die noodzakelijk zijn 

voor de inname van het evenement of manifestatie zelf, zijn hier relevant. 
 

Artikel 11 —annulatie 
 

Wanneer het evenement/de activiteit waarvoor inname van het openbaar domein of de gronden 

behorend tot het privaat domein van de stad Antwerpen werd aangevraagd niet doorgaat, dient dit 

ten Iaatste 24 uur voor de start van de geplande activiteit te worden doorgegeven aan het loket waar 

de aanvraag werd ingediend. Wanneer de annulering van het evenement/de activiteit niet of niet 

tijdig wordt doorgegeven door de organisator dan: 
 

• krijgt de organisator voor het eerste voorval een verwittiging; 

•  wordt de organisator vanaf het tweede voorval een administratieve kost aangerekend van 

10% van het theoretische retributiebedrag, ook al maakte de organisator aanspraak op een 

vrijstelling van retributie. 
 

Evenementen categorie 1 en 2 zijn vrijgesteld van annulatiekosten. 
 

Wanneer het evenement/de activiteit niet kan doorgaan omwille van een beslissing van de stad, zal 

deze administratieve kost niet worden aangerekend. 

Artikel 12 — controle 

 
De stad Antwerpen heeft het recht tijdens het evenement een controle uit te voeren op het voldoen 

aan en de naleving van de criteria voor evenementen, en mag hiertoe alle bewijsstukken opvragen 

die zij nodig acht. De organisator bezorgt aan de stad Antwerpen de gevraagde bewijsstukken binnen 

de 30 kalenderdagen na opvraging door de stad. 
 

Artikel 13 — sancties 
 

Indien gronden behorend tot het openbaar domein of de gronden behorend tot het privaat domein 

van de stad Antwerpen niet worden achtergelaten in de oorspronkelijke toestand, zullen de kosten 

voor het herstel integraal doorgerekend worden aan de organisator. 

Indien de organisator foutieve informatie heeft aangeleverd met betrekking tot het evenement/de 

activiteit, heeft de stad het recht alsnog de juiste retributie aan te rekenen. 

Artikel 14 — dwangbevel 
 

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 zijn de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 
 

Artikel 15 — slotbepaling 
 

Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande retributiereglementen met betrekking tot de 

inname van het openbaar domein voor evenementen of manifestaties. 


