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gemeenteraad 
Zitting van 19 december 2022 
Besluit GOEDGEKEURD 
A-punt Stadsbeheer 
 
 
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: 
mevrouw Khadija Chennouf, raadslid 
 
Zijn verontschuldigd: 
de heer Jan Penris, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid; mevrouw 
Karen Maes, raadslid  
 
 

36 2022_GR_00749 Kermissen - Standplaatsen op bovenlokale en lokale 
kermissen. Retributiereglement - Goedkeuring 

 
Motivering 
 
Gekoppelde besluiten 
• 2019_GR_00612 - Kermissen - Standplaatsen op bovenlokale en lokale kermissen. Retributiereglement. 

Wijziging - Goedkeuring 
 
Aanleiding en context 
Op 21 oktober  2019 (jaarnummer 612) keurde de gemeenteraad de vorige indexatie van het retributiereglement 
voor standplaatsen op bovenlokale en lokale kermissen goed. De geldigheidsperiode van het retributiereglement 
voor standplaatsen op kermissen verstrijkt op 31 december 2022.  
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Met dit besluit worden de tarieven in het nieuwe retributiereglement geïndexeerd en worden de 
elektriciteitstarieven aangepast aan de realiteit op het terrein. De nieuwe tarieven worden vastgelegd tot en met 
31 december 2025. 

 
Juridische grond 
Op 2 mei 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 281) het "politiereglement openbare kermissen en 
kermisactiviteiten" goedgekeurd. 

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten, 
zoals tot op heden gewijzigd. 

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante 
activiteiten, zoals tot op heden gewijzigd.  

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en 
ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd. 

 
Regelgeving: bevoegdheid 
De gecoördineerde Grondwet verleent bij artikels 41, 162/2e, 170/paragraaf 4 en 173 aan de gemeenten fiscale 
autonomie. 
Artikel 40 § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke 
belastingen en retributies. 
Artikel 41 § 2, 14° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat deze bevoegdheid niet aan het college van 
burgemeester en schepenen kan toevertrouwd worden. 
Artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt de wijze van bekendmaking van de reglementen. 

 
Argumentatie 
De tarieven voor de inname van standplaatsen worden, gelijkaardig met vorige aanpassingen, aangepast volgens 
de index (indexcijfer der consumptieprijzen) en worden afgerond. Er wordt voor gekozen om net als in 2019 alle 
tarieven enkel te indexeren en vervolgens af te ronden naar een geheel getal. Door overwegend te indexeren, 
blijven we in de lijn van de omliggende gemeenten en geven we de kermiskramers de kans om te blijven 
exploiteren op de Antwerpse kermissen. De tariefverhouding tussen de verschillende soorten instellingen blijft 
gelijk. 

De bedragen met betrekking tot de aansluiting op het elektriciteitsnet worden aangepast aan de realiteit op het 
terrein. Meer en meer kermiskramen gebruiken een aansluiting driefasig met 32 ampère. Voor dit type 
aansluiting was nog geen tarief voorzien. Dit wordt aangepast. Naast deze aanpassingen worden de tarieven 
geïndexeerd.  

De indexering wordt berekend op basis van volgende gegevens: 

• consumptie-index juli 2019 = 133,37 (dit was de basis voor het vorige retributiereglement); 

• consumptie-index juli 2022 = 150,61 (basis huidige aanpassingen); 

• berekening: tarief 2022 / 133,37 X 150,61. 

Retributie per lopende meter voor de standplaatsen op de Sinksenfoor 

tarieven in euro  tot en met 
2022  indexaanpassing   voorstel nieuw 

tarief  

groot wiel, ...  603,00 680,94  681,00  

cake-walk, ...  563,00 635,77  636,00  
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amusementshal, 
...  523,00  590,60  591,00  

vissenspel, ...  443,00  500,26  500,00  

 
Voor de plaatsing van woonunits, stroomaggregaten, koelwagens, werkateliers en dergelijke op het 
Sinksenfoorterrein worden volgende bedragen aangerekend: 

tarieven in euro tot en met 2022  indexaanpassing  voorstel nieuw tarief 

eerste wooneenheid (*)  gratis gratis gratis 

eerste werkatelier voor verwanten 36,00 40,65 41,00 

andere wagens 235,00 265,37 265,00 

(*) de eerste wooneenheid is gratis, als die bestemd is voor huisvesting van de exploitant of zijn aangestelde-
werknemer. 

Retributie per lopende meter voor de standplaatsen op de lokale kermissen en de bovenlokale kermissen met 
uitzondering van de Sinksenfoor 

tarieven in euro tot en met 202
2 indexaanpassing  voorstel nieuw 

tarief 

exploitatie van 1 dag of waarin 1 weekend 
voorkomt 14,00 15,80 16,00 

exploitatie waarin meer dan één weekend 
voorkomt  28,00 31,61 32,00 

 
Vergoedingen voor het gebruik van elektriciteit 
Voor de afname van elektriciteit van de stad Antwerpen door kermisinrichtingen, caravans, woonwagens en 
andere units op lokale en bovenlokale (exclusief Sinksenfoor) kermisinrichtingen: 

tarieven in euro tot en met 2022  indexaanpassing  voorstel nieuw tarief 

16 ampère, monofase  8,00 9,03 9,00 

32 ampère, driefase n.v.t.  18,00 

63 ampère, driefase 24,00 27,10 27,00 

 
 
Financiële gevolgen 
Ja 

 
Strategisch kader 
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten: 
• 6 - Lerende en werkende stad 

• 2LWS08 - Markten en foren 
• 2LWS0801 - Uitbouw markten en foren 

• 2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant 
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Besluit 
 
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed. 
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, CD&V en Open VLD.  
Stemden nee: Vlaams Belang.  

Hebben zich onthouden: PVDA. 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het retributiereglement 'Standplaatsen op de bovenlokale en lokale kermissen' 
goed voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. 
Artikel 2 
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon 

standgeld 
kermissen 

53.169,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:7006009 
functiegebied:2LWS080102A00000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2300 

 nvt 

terugvordering 
kosten 
elektriciteit 

151.593,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:705 
functiegebied:2LWS080102A00000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2300 

nvt 

standgeld 
Sinksenfoor 

778.445,10 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:7006009 
functiegebied:2LWS080104A00000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2300 

nvt 

terugvordering 
kosten 
elektriciteit 
Sinksenfoor 

159.697,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:705 
functiegebied:2LWS080104A0000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2300 

nvt 

standgeld 
kermissen 

53.169,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:7006009 
functiegebied:2LWS080102A00000 
subsidie:SUB_NR 

nvt 
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fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2400 

terugvordering 
kosten 
elektriciteit 

151.593,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:705 
functiegebied:2LWS080102A00000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2400 

nvt 

standgeld 
Sinksenfoor 

864.939,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:7006009 
functiegebied:2LWS080104A00000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2400 

nvt 

terugvordering 
kosten 
elektriciteit 
Sinksenfoor 

161.294,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:705 
functiegebied:2LWS080104A0000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2400 

nvt 

standgeld 
kermissen 

53.169,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:7006009 
functiegebied:2LWS080102A00000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2500 

nvt 

terugvordering 
kosten 
elektriciteit 

151.593,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:705 
functiegebied:2LWS080102A00000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2500 

nvt 

standgeld 
Sinksenfoor 

864.939,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:7006009 
functiegebied:2LWS080104A00000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2500 

nvt 
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terugvordering 
kosten 
elektriciteit 
Sinksenfoor 

162.907,00 
EUR 

budgetplaats:5373010000 
budgetpositie:705 
functiegebied:2LWS080104A0000 
subsidie:SUB_NR 
fonds:intern 
begrotingsprogramma:2SA060500 
budgetperiode:2500 

nvt 

 
 

Bijlagen 
 
1. RR_kermissen_20221123_def_grijsw.docx 
2. RR_kermissen_20221123_def_opgesch.docx 
 

Retributiereglement op de standplaatsen 
op de bovenlokale en lokale kermissen. 

 
 
Artikel 1 
 
§1 Met ingang vanaf 1 januari 2023 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een 
retributie gevestigd op het innemen van standplaatsen op het openbaar domein op alle door de stad 
Antwerpen en de districten ingerichte of toegelaten bovenlokale en lokale kermissen. 
 
§2 De aangerekende retributies worden aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer 
van de consumptieprijzen. De retributies worden volgens de geldende afrondingsnormen afgerond tot 
hele getallen. 
 
Artikel 2 
 
De afmetingen van de standplaats die gelden voor het berekenen van de retributie worden bepaald 
tot op een honderdste van een meter gevellengte. De aangerekende afmetingen zijn gelijk aan de 
afmetingen van de goedgekeurde standplaats. Indien echter wordt vastgesteld dat de afmetingen van 
de attractie en de geplaatste toebehoren breder of groter zijn dan die van de goedgekeurde 
standplaats worden de afmetingen van de attractie samen met de toebehoren aangerekend. Dit geeft 
geenszins recht op een grotere standplaats in de toekomst en kan aanleiding geven tot sancties uit 
het stedelijk kermisreglement. Bij attracties die groter geplaatst worden dan de goedgekeurde 
standplaats worden de afmetingen vastgesteld tussen de delen van de inrichtingen en de op de 
standplaats geplaatste toebehoren die het verst boven of tegen de grond uitsteken. Indien er echter 
andere inrichtingen onder deze verst uitstekende delen kunnen geplaatst worden zonder de veiligheid 
in het gedrang te brengen, worden deze centimeters niet meegeteld in de berekening. Voor de 
inrichtingen “automatische spelen”, “amusementshallen”, “verbruiksterras”, “gebaksalon” en voor elke 
inrichting op een hoekplaats zal de langste zijde (gevellengte of diepte van de inrichting) in 
aanmerking komen voor de berekening van de retributie. 
 
Artikel 3 
 
§1 De retributie per lopende meter voor de standplaatsen op de Sinksenfoor bedraagt per 
exploitatieperiode voor: 
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• grote molen, groot wiel, booster, eclips, elastiek (attractie voor volwassenen), mechanische 
inrichtingen (andere dan deze die hierna genoemd worden): 681,00 euro; 

• gebak, gebaksalon, sandwichbar (in ruime zin), pizzakraam, deegwaren, rotor, cakewalk, 
space-fall, elastiek (voor kinderen), simulator: 636,00 euro; 

• amusementshal, bulldozer, kranenspel, lopend licht, suikerspin, confiserie, koffieshop, 
alikruiken, vistoren, exotisch fruit/gerechten, loterij, derbyspel, verbruiksterras, boksbal, en 
andere niet vernoemde automatische of semiautomatische behendigheids- en andere spelen: 
591,00 euro; 

• vissenspel, magnetenspel, basketbalspel, schietkraam, boogschieten, bazooka, ringenspel, 
pijlspel, ballenspel, schijfspel, koordje-trek, kapotte keuken, handtassenspel, bowlingspel, 
hamerspel, autoscooter, autodroom, railway, waterrailway, spooktrein of -lift, lachpaleis, 
spiegelpaleis, spookkasteel, spiegeldoolhof, schouwburg met of zonder parade, kinderscooter, 
kinderrailway, kindermolen, paardenmolen, hippodroom, kindertrampoline, kinderautodroom, 
kinderglijbaan, kinderrad, semiautomatisch kinderspel en alle andere niet vernoemde 
inrichtingen: 500,00 euro. 

Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen op de prijs toestaan voor alle 
kermiskramers of een groep kermiskramers op basis van een gemotiveerde beslissing. 
 
§ 2 De retributie per lopende meter voor standplaatsen op de lokale en bovenlokale kermissen 
(uitgezonderd Sinksenfoor) bedraagt voor een exploitatieperiode: 

• van 1 dag of tijdens een periode waarin maximaal 1 zaterdag en/of zondag voorkomt:  16,00 
euro; 

• waarin minimaal 2 zaterdagen en/of zondagen voorkomen: 32,00 euro. 
 
Artikel 4 
 
§1 Voor de afname van elektriciteit op bovenlokale (exclusief Sinksenfoor) en lokale kermissen van 
de stad Antwerpen door caravans, woonwagens en andere woonunits wordt per aangesloten eenheid 
per kermisdag (te vermeerderen met één dag voor de opbouw) het volgende tarief aangerekend: 

• voor een elektriciteitsaansluiting 16 ampère, enkelvoudig: 9 euro per kermisdag (te verhogen 
met het toepasselijk btw-tarief); 

• voor een elektriciteitsaansluiting 32 ampère, driefasig: 18 euro per kermisdag (te verhogen 
met het toepasselijk btw-tarief); 

• voor een elektriciteitsaansluiting 63 ampère, driefasig: 27 euro per kermisdag (te verhogen 
met het toepasselijk btw-tarief). 

 
§2 Voor de afname van elektriciteit door de kermisinrichtingen en aanhorigheden op bovenlokale 
(exclusief Sinksenfoor) en lokale kermissen wordt per aangesloten eenheid per kermisdag (te 
vermeerderen met één dag voor de opbouw) het volgende tarief aangerekend: 
 

• voor een elektriciteitsaansluiting 16 ampère, enkelvoudig: 9 euro per kermisdag (te verhogen 
met het toepasselijk btw-tarief); 

• voor een elektriciteitsaansluiting 32 ampère, driefasig: 18 euro per kermisdag (te verhogen 
met het toepasselijk btw-tarief); 

• voor een elektriciteitsaansluiting 63 ampère, driefasig: 27 euro per kermisdag (te verhogen 
met het toepasselijk btw-tarief). 

 
§3 Voor de Sinksenfoor worden de direct toewijsbare nutskosten (te verhogen met het toepasselijk 
btw-tarief) aangerekend aan de kermisnijveraar. Het elektriciteitsverbruik van de attracties wordt 
aangerekend op basis van de verbruiksgegevens die de energieleverancier bezorgt. De overige 
nutskosten worden procentueel verdeeld en aangerekend.  
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§4 Voor de Sinksenfoor worden voor de plaatsing van woonunits, stroomaggregaten, koelwagens, 
werkateliers en dergelijke, volgende tarieven vastgelegd: 

• de eerste toegelaten wooneenheid is gratis, als die bestemd is voor huisvesting van de 
exploitant of zijn aangestelde werknemer; 

• 41,00 euro voor het eerste werkatelier, stroomaggregaat of koelwagen en tweede 
wooneenheid; 

• 265,00 euro voor alle andere wagens, ongeacht gebruik. 
 
Artikel 5 
 
 
De retributie is verschuldigd door degene aan wie de standplaats op de door de stad Antwerpen 
ingerichte of toegelaten kermissen, is toegewezen. Conform de bepalingen van het kermisreglement 
is de kermisuitbater verplicht zijn stand alle kermisdagen uit te baten. Het aantal kermisdagen wordt 
bepaald in de goedgekeurde kermiskalender. 
 
 
Artikel 6 
 
§1 De retributie en doorrekening van de kosten moet worden betaald op de bankrekening van de 
financieel directeur van de stad Antwerpen, zoals vermeld op de facturen. 
 
§ 2 Voor alle kermissen behalve de Sinksenfoor geldt: de houders van een standplaats toegewezen 
per abonnement of voor de duur van de kermis, moeten het volledige bedrag vóór de datum vermeld 
op de factuur betalen. 
 
§ 3 Voor de Sinksenfoor geldt: 

a. de houders van een standplaats op de Sinksenfoor toegewezen per abonnement en voor de 
duur van de kermis moeten ten laatste de woensdag na het openingsweekend van de 
Sinksenfoor 100% van het verschuldigde standgeld betaald hebben. 

b. de houders van een standplaats op de Sinksenfoor toegewezen via de spoedprocedure, 
moeten 100% van het verschuldigde standgeld betalen onmiddellijk na de toewijzing en 
uiterlijk de woensdag na het openingsweekend van de Sinksenfoor. 

 
Artikel 7 
 
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 zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. 
 
Artikel 8 
 
Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande retributiereglementen met betrekking tot de 
standplaatsen op de bovenlokale en lokale kermissen. 


