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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  
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openbaar domein. Retributiereglement - Goedkeuring 

 
Motivering 
 
Gekoppelde besluiten 
• 2018_GR_00126 - Politiereglement - Reglement voor de openbare markten. Wijziging - Goedkeuring 
• 2018_GR_00777 - Markten en ambulante handel - Standplaatsen openbare markten en standplaatsen 

ambulante handel op het openbaar domein. Wijziging retributiereglement - Goedkeuring 
• 2019_GR_00614 - Markten en ambulante handel - Standplaatsen openbare markten en standplaatsen 

ambulante handel op het openbaar domein. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring 
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• 2021_GR_00376 - Markten en ambulante handel - Standplaatsen openbare markten en standplaatsen 
ambulante handel op het openbaar domein. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring 

 
Aanleiding en context 
Op 21 oktober 2019 (jaarnummer 614) keurde de gemeenteraad de vorige indexatie van 
het retributiereglementvoor standplaatsen ambulante handel op openbare markten en openbaar domein goed. Op 
28 juni 2021 (jaarnummer 376) keurde de gemeenteraad de laatste actuele versie van het retributiereglement 
voor standplaatsen ambulante handel op openbare markten en openbaar domein goed. 

De geldigheidsperiode van het retributiereglement voor standplaatsen ambulante handel op openbare markten 
enopenbaar domein verstrijkt op 31 december 2022. Met dit besluit worden de tarieven in het nieuwe 
retributiereglement geïndexeerd en worden de standgelden voor de markten aangepast aan de tarieven van de 
omliggende gemeenten. De nieuwe tarieven worden vastgelegd tot en met 31 december 2025. 

 
Juridische grond 
Op 26 februari 2018 werd door de gemeenteraad (jaarnummer 126) het "politiereglement standplaatsen 
openbare markten en standplaatsen ambulante handel" 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. 

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

 
Argumentatie 
De tarieven van het retributiereglement worden, gelijkaardig met vorige aanpassingen, aangepast volgens de 
index (indexcijfer der consumptieprijzen) en worden afgerond. De tarieven van de standgelden voor de 
marktenworden aangepast aan de tarieven van de omliggende gemeenten. Dit resulteert in een verhoging van de 
standgelden voor de bovenlokale markten, een status quo voor de lokale markten binnen de Singel en een 
verlaging van de standgelden voor de lokale markten buiten de Singel. De tariefverhouding tussen 
de verschillende soorten zones ambulante handel op het openbaar domein blijft gelijk. 

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 2019 / 133,37 X 150,61. 

Openbare markten 

• Retributie per vierkante meter voor de standplaatsen op de openbare markten: 

Tarieven in euro Nieuw tarief 

Markt bovenlokaal - dag 1,67 
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Markt bovenlokaal - abonnement halfjaar 32,67 

Lokale markt - binnen de Singel - dag 0,94 

Lokale markt - binnen de Singel - abonnementhalfjaar 18,44 

Lokale markt - buiten de Singel - dag 0,47 

Lokale markt - buiten de Singel - abonnementhalfjaar 9,22 

  

• Retributie voor de afname van elektriciteit op openbare markten van de stad Antwerpen per aangesloten 
eenheid: 

tarieven in euro tarief tot
 2022 

indexaanpassing voorstel nieuwtarief 

aansluiting 16 ampère, enkelvoudigdagprijs 8,00 9,03 9,00 

aansluiting, 16 
ampère, enkelvoudigabonnement half jaar 

146,00 164,87 165,00 

aansluiting 32 ampère, driefasigdagprijs 24,00 27,10 27,00 

aansluiting 32 ampère, driefasigabonnement 
half jaar 

  

437,00 

  

493,48 

  

493,00 

  

• Retributie voor de inschrijvingen op de wachtlijst: 

tarieven in euro tot en met 2022 indexaanpassing voorstel nieuw tarief 

inschrijving wachtlijst 5,00 5,64 6,00 

 

Ambulante handel openbare weg 

• Retributie per standplaats op de openbare weg: 

Zone tot en met 2022 / euro indexaanpassing voorstel nieuw tarief in euro 

Zone A 49,00 55,33 55,00 

Zone B 38,00 42,91 43,00 

Zone C 27,00 30,49 30,00 

Zone D 11,00 12,42 12,00 

  

Retributie rondtrekkende ambulante handelaars 

• Rondtrekkende ambulante handelaars betalen per kalenderjaar volgende retributie: 

tarief in euro tot en met 2022 indexaanpassing voorstel nieuw tarief 

retributie per kalenderjaar 544,00 614,31 614,00 
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Financiële gevolgen 
Ja 

 
Algemene financiële opmerkingen 
De inkomsten van de stad Antwerpen uit het plaatsrecht openbare markten en openbaar domein zullen geboekt 
worden op de budgetplaats 5373010000/budgetpositie 7006008/functiegebied 2LWS080102A00000.  
De terugvordering van de kosten voor elektriciteit zullen geboekt worden op de 
budgetplaats 5373010000/budgetpositie 705/functiegebied 2LWS080102A00000. 

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

Hebben zich onthouden: PVDA.  

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het retributiereglement 'Standplaatsen openbare markten en 
standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein' 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 mark
ten en ambulan
te 
handel 

  
  
1.518.960,00 
EUR 

budgetplaats: 5373010000  
budgetpositie: 7006008  
functiegebied: 2LWS080102A00 000 
subsidie: SUB_NR  
fonds: intern 
begrotingsprogramma: 2SA0605 00 
budgetperiode: 2300 

  
  
  
nvt 

  
  
terugvordering 
kosten elektrici
teit 

  
  
151.593,00 
EUR 

budgetplaats: 5373010000  
budgetpositie: 705  
functiegebied: 2LWS080102A00 000 
subsidie: SUB_NR  
fonds: intern  
begrotingsprogramma: 2SA0605 00 
budgetperiode: 2300 

  
  
  
nvt 

  
standgeld 
markten en 

  
  
1.518.960,00 

budgetplaats: 5373010000  
budgetpositie: 7006008  
functiegebied: 2LWS080102A00 000 
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ambulante 
handel 

EUR subsidie: SUB_NR  
fonds: intern  
begrotingsprogramma: 2SA0605 00 
budgetperiode: 2400 

nvt 

  
  
terugvordering 
kosten elektrici
teit 

  
  
151.593,00 
EUR 

budgetplaats: 5373010000  
budgetpositie: 705  
functiegebied: 2LWS0801025A00 000 
subsidie: SUB_NR  
fonds: intern 
begrotingsprogramma: 2SA0605 00 
budgetperiode: 2400 

  
  
  
nvt 

  
standgeld 
markten en 
ambulante 
handel 

  
  
1.518.960,00 
EUR 

budgetplaats: 5373010000  
budgetpositie: 7006008  
functiegebied: 2LWS080102A000 000 
subsidie: SUB_NR  
fonds:intern  
begrotingsprogramma:2SA0605 00 
budgetperiode: 2500  

   
  
  
nvt 

  
terugvordering 
kosten elektrici
teit 

  
151.593,00 
EUR 

budgetplaats: 5373010000  
budgetpositie: 705  
functiegebied: 2LWS080102A00 000 
subsidie: SUB_NR  
fonds: intern 
begrotingsprogramma: 2SA0605 00 
budgetperiode: 2500 

  
  
nvt 

 
 

Bijlagen 
 
1. Retributiereglement Markten en Ambulante handel.pdf 
 
 



 

 

  

Retributiereglement  

Standplaatsen openbare markten en standplaatsen 
ambulante handel op het openbaar domein.  

  
  

HOOFDSTUK 1  ALGEMENE BEPALING  
  
Artikel 1  
  
§1 Met ingang vanaf 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 
wordt een retributie gevestigd op het plaatsnemen op het openbaar domein op de door de 
stad Antwerpen ingerichte of toegelaten markten en op standplaatsen ambulante handel 
buiten de openbare markten.  
§2 Dit reglement is niet van toepassing op de openbare markten in concessie.  
§3 De aangerekende retributies worden aangepast volgens de schommelingen van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen.  
  

HOOFDSTUK 2  RETRIBUTIE STANDPLAATSEN OPENBARE MARKTEN  
  
Artikel 2  
  
Voor de standplaatsen op openbare markten, wordt de retributie onderverdeeld in 
zesmaandelijkse abonnementen (voor marktkramers met een vaste standplaats op een 
wekelijkse markt) en in dagprijzen (voor niet-abonnementhouders op alle markten).  
  
Standgeld  
 
Op alle Antwerpse markten wordt per vierkante meter een basisretributie aangerekend van: 
 

 Bovenlokale markten: 
o dagprijs: 1,67 euro 
o semesterabonnement: 32,67 euro 

 
 Lokale markt, binnen de Singel: 

o dagprijs: 0,94 euro 
o semesterabonnement: 18,44 euro 

 
 Lokale markt, buiten de Singel: 

o dagprijs: 0.47 euro 
o semesterabonnement: 9,22 euro 

 
Wanneer de burgemeester aan een abonnementshouder diepere kavels toestaat, wordt de 
retributie berekend a rato van de ingenomen oppervlakte 
  
Elektriciteit  
Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het verbruik (van toepassing op alle Antwerpse 
markten) bedraagt de retributie, exclusief het toepasselijke btw-tarief:  

• 16 ampère, enkelvoudig:  
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o dagprijs: 9 euro per aansluiting;  
o semesterabonnement: 165 euro per aansluiting. 

• 32 ampère, driefasig:  
o dagprijs: 27 euro per aansluiting;  
o semesterabonnement: 493 euro per aansluiting. 

  
Wachtlijst  
Voor inschrijvingen op de wachtlijst (1 jaar geldig) bedraagt de retributie:  

• voor het verwerven van vaste standplaats(en): 6,00 euro per kavel per markt;  
• het ruilen van plaats(en) of het verwerven van bijkomende plaats(en): 6,00 euro per 

markt.  
  

HOOFDSTUK 3  RETRIBUTIES STANDPLAATSEN OP DE OPENBARE WEG  
  
Artikel 3  
  
De stad wordt ingedeeld in 4 retributiezones zoals bepaald in het laatst goedgekeurde 
retributiereglement op inname van het openbaar domein voor evenementen en 
manifestaties.  
  
Artikel 4  
 
Standgeld 
Voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein wordt er per 
exploitatiedag en per standplaats een retributie geheven. Deze retributies worden vastgelegd 
in onderstaande tabel:  
  

Zone  Tarief  
Zone A  55,00 euro per standplaats/exploitatiedag  
Zone B  43,00 euro per standplaats/exploitatiedag  
Zone C  30,00 euro per standplaats/exploitatiedag  
Zone D  12,00  euro per standplaats/exploitatiedag  
  
Elektriciteit  
Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het verbruik bedraagt de retributie, exclusief 
het toepasselijke btw-tarief:  

• 16 ampère, enkelvoudig:  
o dagprijs: 9 euro per aansluiting. 

• 32 ampère, driefasig:  
o dagprijs: 27 euro per aansluiting. 

 
Artikel 5  
  
Voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein voor de bloemenverkoop 
met Allerheiligen wordt het volgende tarief gehanteerd: tarief zone C * aantal kavels * aantal 
goedgekeurde exploitatiedagen. 
  
Artikel 6  
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Een halvering van de retributie op de standplaats is van toepassing voor de standplaats 
die 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.  
  
Een verplaatsing van de ambulante handel buiten de hinderzone geeft geen recht op een 
halvering van de retributie.  
  
Artikel 7  
  
Rondtrekkende ambulante handelaars betalen per kalenderjaar een retributievergoeding van 
614,00 euro voor het gebruik van het openbaar domein te Antwerpen.  
  
Artikel 8  
  
Voor verkoop met niet-commercieel karakter en standplaatsen op privaat domein grenzend 
aan het openbaar domein wordt geen retributie aangerekend.  
  

HOOFDSTUK 4  BETALING EN INVORDERING RETRIBUTIES  
  
Artikel 9  
  
Voor de standplaatsen op openbare markten is de retributie verschuldigd door de 
onderneming aan wie de standplaats(en) is (zijn) toegewezen of door de aanvrager voor het 
verwerven van vaste standplaats(en), het ruilen van plaats(en) of het verwerven van 
bijkomende plaats(en).  
  
De retributie voor standplaatsen op openbare markten wordt betaald als volgt:  

• per overschrijving op rekening van de financieel directeur na ontvangst van een 
zesmaandelijkse factuur voor de abonnementhouders van de wekelijkse markten;  

• per overschrijving op rekening van de financieel directeur voor de inschrijvingen in de 
wachtregisters;  

• op de marktdag ter plaatse op elektronische wijze bij de marktleider voor de 
ondernemingen die op de openbare markten een losse standplaats, een uitbreiding 
per dag en/of elektriciteitsaansluiting per dag krijgen toegekend;  

• in volgende uitzonderlijke omstandigheden kan de standhouder die op de openbare 
markten een losse standplaats, een uitbreiding per dag en/of elektriciteitsaansluiting 
per dag krijgt toegekend een factuur aanvragen bij de marktleider : als de 
onderneming een bewijs - uitgereikt door de politie - van verlies of diefstal van haar 
bankkaart kan voorleggen of bij een defect aan de mobiele bancontacttoestellen.  

  
Artikel 10  
  
Voor de standplaatsen ambulante handel is de retributie verschuldigd door de onderneming 
die de machtiging voor de standplaats ambulante handel op het openbaar domein verkregen 
heeft.  
  
De retributie voor een abonnement dient betaald te zijn vóór de inname van de standplaats. 
Indien dit niet het geval is, mag de standplaats niet ingenomen worden. Een nieuwe of losse 
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standplaats wordt gefactureerd bij beslissing van de toelating. De retributie wordt 
betaald per overschrijving op rekening van de financieel directeur na ontvangst van de 

driemaandelijkse factuur.  
  
Het abonnement rondrijdende handelaar dient voor het mobiele gebruik van het openbaar 
domein betaald te zijn. Indien dit niet het geval is, mag het openbaar domein niet ingenomen 
worden om er rondrijdende ambulante handel te drijven. De retributie voor de toelating 
rondrijdende ambulante handel wordt betaald per overschrijving op rekening van de 
financieel directeur na ontvangst van de jaarlijkse factuur.  
  
Een nieuwe aanvraag kan geweigerd worden wanneer reeds gefactureerde standplaatsen 
niet betaald werden.  
  
Artikel 11  
  
Het college van burgemeester en schepenen kan mits motivering korting geven op het 
standgeld bij verminderde bereikbaarheid van een markt (bijvoorbeeld bij wegenwerken) of 
delen van een markt. Individuele markthandelaars kunnen om die reden nooit een korting op 
het standgeld bekomen.  
 
Artikel 12  
  
Het college van burgemeester en schepenen kan de retributie opschorten als de standplaats 
ambulante handel niet beschikbaar is bij wegenwerken.  
  
Artikel 13  
  
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 te vorderen.  
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