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gemeenteraad
Zitting van 27 juni 2016
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt Stadsbeheer

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
de heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van  Campenhout, schepen; de 
heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; 
mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen; de heer Filip Dewinter, raadslid; 
mevrouw Kathleen Van Brempt, raadslid; mevrouw Freya Piryns, raadslid; de heer Gerolf Annemans, raadslid; 
de heer André Gantman, raadslid; mevrouw Güler Turan, raadslid; de heer Robert Voorhamme, raadslid; 
mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; de heer Karim Bachar, raadslid; mevrouw Monica De Coninck, 
raadslid; mevrouw Leen Verbist, raadslid; mevrouw Maya Detiège, raadslid; mevrouw Fauzaya Talhaoui, 
raadslid; mevrouw Fatma Akbas, raadslid; mevrouw Greet van Gool, raadslid; de heer Bruno Valkeniers, 
raadslid; de heer Toon Wassenberg, raadslid; de heer Wim Van Osselaer, raadslid; de heer Patrick Janssen, 
raadslid; de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Yasmine Kherbache, raadslid; mevrouw Annemie 
Turtelboom, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, raadslid; de heer Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; de 
heer Wouter Vanbesien, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; mevrouw Galina Matushina, raadslid; 
mevrouw Caroline Bastiaens, raadslid; mevrouw Carine Leys, raadslid; mevrouw Lisa Geets, raadslid; mevrouw 
Leyla Aydemir, raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; de heer Vic Van Aelst, raadslid; mevrouw Danielle 
Meirsman, raadslid; de heer Dirk Rochtus, raadslid; mevrouw Anne Giveron, raadslid; mevrouw Martine Vrints, 
raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Martijn Van Esbroeck, raadslid; de heer Franky Loveniers, 
raadslid; de heer Danny Feyen, raadslid; de heer Jean Goedtkindt, raadslid; de heer Joris Giebens, raadslid; de 
heer Kevin Vereecken, raadslid; mevrouw Fatima Talhaoui, raadslid; de heer Dirk Van Duppen, raadslid; 
mevrouw Ikrame Kastit, raadslid
de heer Roel Verhaert, stadssecretaris

Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Gerolf Annemans, raadslid

Zijn verontschuldigd:
de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Maya Detiège, raadslid; de heer Bruno Valkeniers, raadslid; de heer 
Vic Van Aelst, raadslid; mevrouw Ikrame Kastit, raadslid 

35 2016_GR_00370 Retributiereglement - Logistiek materiaal 2016-2019. 
Aanpassing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
 2015_CBS_10101 - Tijdelijke inname openbaar domein voor evenementen en commerciële activiteiten - 

Technische nota. Opdrachten en timing - Kennisneming
 2016_CBS_01659 - Procedure evenementenaanvragen - Opportuniteits- en bevoegdhedenkader 

evenementen - Goedkeuring
 2013_GR_00683 - Retributiereglement - Logistiek materiaal 2014-2019 - Goedkeuring
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 2016_GR_00180 - Retributiereglement - Inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties - 
Goedkeuring

 18606 - Stadsreiniging. Reiniging en verwijderen van afvalstoffen bij manifestaties of feestelijkheden. 
Goedkeuring. Concretisering beleidsrichtlijn

Aanleiding en context
Aanpassingen aan bestaande retributiereglementen moeten opnieuw ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad. Het retributiereglement betreffende logistiek materiaal 2016-2019 dient aan te sluiten aan de 
voorwaarden opgenomen in het gebruiksreglement betreffende het ter beschikking stellen van logistiek 
materiaal voor evenementen en verkiezingen of volksraadplegingen.

Om tegemoet te komen aan het vooropgestelde opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen van de 
bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing (OS) zijn er een aantal wijzigingen opgenomen in het bestaande 
retributiereglement. Eveneens wordt het retributiereglement up to date gebracht door het reglement aan te 
passen aan nieuwe bestekken.

De vrijstellingen voorzien door het retributiereglement evenementen zijn van onmiddellijke toepassing en 
vereisen geen goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Door de afdeling BIT van Stadsreiniging te integreren bij de afdeling Vervoer van Bijzondere Opdrachten en 
Feestmateriaal komen er een aantal reinigingstaken voor en na de evenementen samen met het ter beschikking 
stellen van afvalcontainers voor evenementen ook mee onder het beheer van deze laatste dienst te staan. Ook 
hiervoor dient een aanpassing bij het huidige reglement gevoegd te worden.

Daar de titel van het reglement niet meer de volledige lading van de inhoud dekte werd deze aangepast.

Het retributiereglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad voor de periode van de lopende 
legislatuur ingaande op 15 juli 2016 tot en met 31 december 2018 plus één jaar om de lopende zaken niet in het 
gedrang te brengen.

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

fiscale autonomie.
 Artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke 

belastingen en retributies.
 Artikel 43 § 2, 15° van het Gemeentedecreet bepaalt dat deze bevoegdheid niet aan het college van 

burgemeester en schepenen kan toevertrouwd worden.
 Artikel 186 van het Gemeentedecreet bepaalt de wijze van bekendmaking van de reglementen.

Argumentatie
In de doelstellingennota 2014 - Evenementen werd het volgende opgenomen: 1SBR07 Evenementen versterken 
de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Het bestuursakkoord 2013-2018 stelt dat het stadsbestuur wil blijven investeren in evenementen. Het 
stadsbestuur wil zo de uitstraling als bruisende stad zowel nationaal als internationaal versterken. We spelen 
hierbij de vele troeven (cultuur, sport, erfgoed, diversiteit, creativiteit, …) van onze stad volop uit. Dit versterkt 
ons vrijetijdsaanbod, brengt Antwerpenaren samen, zorgt voor positieve economische gevolgen voor de lokale 
economie en versterkt het samenhorigheidsgevoel.
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Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, is er een retributiereglement nodig dat voorziet in een retributie 
wanneer logistiek materiaal bij evenementen laattijdig of niet correct wordt terugbezorgd of bij beschadiging of 
verlies van het materiaal. In sommige gevallen is de ontlening van afvalcontainers en het elektriciteitsgebruik 
ook betalend.

Het nieuwe retributiereglement voor de ontlening van logistiek materiaal maakt een onderscheid tussen 
evenementen op het openbaar domein en op gronden behorend tot het privaat domein van de stad waar, op basis 
van het nieuwe opportuniteitskader, gekeken wordt naar de inhoud van het evenement en evenementen die 
worden georganiseerd op gronden die niet behoren tot het openbaar domein of het privaat domein van de stad, 
en waar gekeken wordt naar het type organisatie dat het evenement organiseert.

De retributies voor laattijdige of niet correcte teruggaven, verlies of beschadiging worden hierbij vastgesteld en 
zijn van toepassing op alle types ontleningen en ook voor van retributie vrijgestelde organisaties en 
evenementen.

De prijzen zijn gebaseerd op de aankoopprijzen van de artikels en de administratieve verwerkingskosten.

Financiële gevolgen
Ja

Algemene financiële opmerkingen
Algemene financiële opmerkingen
De meeste inkomsten worden geboekt op het boekingsadres van de bedrijfseenheid Stadsbeheer. 

Budgetplaats: 5324500000
Budgetpositie: Afhankelijk van de soort ontvangst
Functiegebied: 1SBR070202A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 1SA050719
Budgetperiode: 1600; 1700; 1800 en 1900 

De verschillende budgetposities en reden van ontvangst zijn:

 voor het ledigen van afvalcontainers en (evenement gerelateerde) reiniging van het openbaar domein: 
7006004;

 voor het voorzien van elektriciteit (inclusief 21% btw)en plaatsing van extra verdeelkasten: 705;
 voor het overschrijden van de uitleentermijn: 702;
 voor het beschadiging en/of verlies/diefstal van feestmateriaal of andere onvoorziene omstandigheden: 

746;
 voor de extra inzet van stadspersoneel bij het niet correct aanbieden van het geleend materiaal: 700.

De inkomsten van de herbruikbare bekers worden geboekt op het boekingsadres van de bedrijfseenheid 
Stadsontwikkeling.

Budgetplaats: 5152500000
Budgetpositie: 702
Functiegebied: 1HWN010203A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
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Begrotingsprogramma: 1SA010380
Budgetperiode: 1600; 1700; 1800 en 1900

De ontvangsten vermeld in de financiële tabel zijn soms hoger dan vermeld in de budgetwijziging 2016. De 
ontvangsten zullen bij budgetopmaak 2017 worden bijgesteld op basis van de nieuwe ramingen.

Besluit

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

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het aangepast retributiereglement logistiek materiaal, (evenement gerelateerde) 
reiniging van het openbaar domein en gebruik elektriciteit in beheer van de stad Antwerpen goed.

Artikel 2
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres  

Geraamde inkomsten voor het 
ledigen van afvalcontainers en 
(evenement gerelateerde) reiniging 
van het openbaar domein voor de 
tweede helft van 2016.

20.000,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:7006004
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1600

 

Jaarlijks geraamde inkomsten voor 
het ledigen van afvalcontainers en 
(evenement gerelateerde) reiniging 
van het openbaar domein voor de 
jaren 2017, 2018 en 2019.

35.000,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:7006004
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1700; 1800; 
1900                   

Onder voorbehoud van goedkeuring 
van het budget door college, 
gemeenteraad en hogere overheid.

 

Geraamde inkomsten voor het 
voorzien van elektriciteit (incl. 21% 
btw) en plaatsing van extra 
verdeelkasten voor de tweede helft 
van 2016.

10.000,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:705
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1600
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Jaarlijks geraamde inkomsten voor 
het voorzien van elektriciteit (incl. 
21% btw) en plaatsing van extra 
verdeelkasten voor de jaren 2017, 
2018 en 2019.

20.000,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:700
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1700; 1800; 
1900                

Onder voorbehoud van goedkeuring 
van het budget door college, 
gemeenteraad en hogere overheid.

 

Geraamde inkomsten voor het 
overschrijden van de uitleentermijn 
voor de tweede helft van 2016.

3.000,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:702
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1600

 

Jaarlijks geraamde inkomsten voor 
het overschrijden van de 
uitleentermijn voor de jaren 2017, 
2018 en 2019. 

7.500,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:702
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1700; 1800; 
1900                   

Onder voorbehoud van goedkeuring 
van het budget door college, 
gemeenteraad en hogere overheid.

 

Geraamde inkomsten voor de 
beschadiging en/of verlies/diefstal 
van feestmateriaal of andere 
onvoorziene omstandigheden voor 
de tweede helft van 2016.

37.500,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:746
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1600

 

Jaarlijks geraamde inkomsten voor 
de beschadiging en/of verlies/diefstal 
van feestmateriaal of andere 
onvoorziene omstandigheden voor 
de jaren 2017, 2018 en 2019. 

75.000,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:746
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1700; 1800; 
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1900                  

Onder voorbehoud van goedkeuring 
van het budget door college, 
gemeenteraad en hogere overheid.

Geraamde inkomsten voor de extra 
inzet van stadspersoneel bij het niet 
correct aanbieden van het geleende 
materiaal voor de tweede helft van 
2016.

2.500,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:700
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1600

 

Jaarlijks geraamde inkomsten voor 
de extra inzet van stadspersoneel bij 
het niet correct aanbieden van het 
geleende materiaal voor de jaren 
2017, 2018 en 2019. 

5.000,00 
EUR

budgetplaats:5324500000
budgetpositie:700
functiegebied:1SBR070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA050719
budgetperiode:1700; 1800; 
1900                     

Onder voorbehoud van goedkeuring 
van het budget door college, 
gemeenteraad en hogere overheid.

 

Geraamde inkomsten voor het 
overschrijden van de uitleentermijn, 
het niet reinigen en het ontvreemden 
van herbruikbare bekers voor de 
tweede helft van 2016

1.250,00 
EUR

budgetplaats:5152500000
budgetpositie:702
functiegebied:1HWN010203A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA010380
budgetperiode:1600

 

Jaarlijks geraamde inkomsten voor 
het overschrijden van de 
uitleentermijn, het niet reinigen en 
het ontvreemden van herbruikbare 
bekers voor de jaren 2017, 2018 
en 2019. 

2.500,00 
EUR

budgetplaats:5152500000
budgetpositie:702
functiegebied:1HWN010203A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:1SA010380
budgetperiode:1700; 1800; 
1900                             

Onder voorbehoud van goedkeuring 
van het budget door college, 
gemeenteraad en hogere overheid.

 

Bijlagen
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1. Retributiereglement_logistiek_materiaal 2016_2019.pdf



 

1

Retributiereglement logistiek materiaal, (evenement gerelateerde) reiniging van 
het openbaar domein en gebruik elektriciteit in beheer van de stad Antwerpen. 

 
Artikel 1: Termijn 
 
Met ingang van 12 juli 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie 
gevestigd voor de terbeschikkingstelling, laattijdige of niet correcte teruggave, verlies of beschadiging 
van logistiek materiaal, activatie en gebruik elektriciteit in beheer van de stad Antwerpen het ledigen 
van geleverde afvalcontainers en reinigen van straten, pleinen voor- en na evenementen in de stad 
Antwerpen. 
 
Artikel 2: Ter beschikkingstelling van materiaal en elektriciteit op het openbaar domein en 

gronden behorend tot het privaat domein van de stad 
  
2.1. Er wordt geen retributie aangerekend voor de ter beschikkingstelling van logistiek materiaal op 
openbaar domein en op gronden behorend tot het privaat domein van de stad voor de in artikel 4 
vermelde evenementen. 
 
2.2. De retributie voor de ter beschikkingstelling van afvalcontainers op openbaar domein en op 
gronden behorend tot het privaat domein van de stad bedraagt: 
 
Omschrijving Tarief  

Afvalcontainers 240L (1
ste

 lediging) 7,00 EUR/stuk/uitlening 

Afvalcontainers 1100L (1
ste

 lediging) 27,00 EUR/stuk/uitlening 

Extra lediging afvalcontainers 240L 7,00 EUR/lediging 

Extra lediging afvalcontainers 1100L 27,00 EUR/lediging 

 
2.3. De retributie voor het activeren en gebruik van elektriciteit in beheer van de Stad Antwerpen 
bedraagt: 

- Voor de activatie afhankelijk van locatie en nodige inzet stadspersoneel: de prestaties volgens 
het uurloon aangerekend op basis van de vastgestelde uurlonen aan te rekenen aan derden, 
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. 

- Voor het verbruik: een forfaitair bedrag per gevraagd  beschikbaar stopcontact van 16A per 
dag : 12,00 EUR/dag/stopcontact 16A (inclusief btw) 

 

2.4. De retributie voor het reinigen van straten, pleinen en andere locaties voor en/of na de 
evenementen wordt als volgt bepaald: 
 
2.4.1. Voor het reinigen zelf: 

 
De prestaties volgens het uurloon aangerekend op basis van de vastgestelde uurlonen aan te rekenen 
aan derden, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor elke prestatie wordt minimaal één uur 
aangerekend, waarbij voor ieder begonnen periode van één uur een vol uur wordt aangerekend. 
 
2.4.2.  Voor het inzetten van reinigingsvoertuigen van de stad: 
 

omschrijving voertuig tarief 

Huisvuilwagen 1,50 EUR verplaatsingskost per 
kilometer 

125,00 EUR per uur prijs inclusief bestuurder 

Voertuig met 
hogedrukreinigingsmachine 

1,25 EUR verplaatsingskost per kilometer 

100,00 EUR per uur prijs inclusief bestuurder 

Veegmachine 1,50 EUR verplaatsingskost per kilometer 

125,00 EUR per uur prijs inclusief bestuurder 

Voor het inzetten van voertuigen van de stad worden de prestaties gerekend vanaf 
het vertrek tot de terugkomst, waarbij voor iedere begonnen periode van één uur een 
vol uur wordt aangerekend. 
Voor de inzet van andere type wagens en bestuurder wordt de retributie aangerekend  
zoals vermeld in punt 5.5. van artikel 5. 
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Deze prestaties kunnen vooraf gepland/afgesproken zijn/worden of op initiatief van de stad opgelegd 
worden indien het terrein niet voldoende rein is achtergelaten door de organisator van het geplande 
evenement.  
Indien bij controle blijkt dat de reinheid onvoldoende is kan een niet geplande reinigingstaak worden 
uitgevoerd (zie punt artikel 7 Oproepen) 
 
Artikel 3: Ter beschikkingstelling van materiaal voor het inrichten van een evenement op een 
locatie die niet onder het openbaar domein of gronden die behoren tot het privaat domein van 
de stad valt 
 
3.1. De retributie voor de ter beschikkingstelling van materiaal op een locatie die niet onder openbaar 
domein valt bedraagt: 
 
Omschrijving Tarief 

Kieskoffer 26,00 EUR/stuk/week 

Stem Kieshokje 66,00 EUR/stuk/week 

Afvalcontainers 240L (1
ste

 lediging) 7,00 EUR/stuk/uitlening 

Afvalcontainers 1100L (1
ste

 lediging) 27,00 EUR/stuk/uitlening 

Extra lediging afvalcontainers 240L 7,00 EUR/lediging 

Extra lediging afvalcontainers 1100L 27,00 EUR/lediging 

 
3.2. Ander logistiek materiaal dan in 3.1. beschreven materialen voor het inrichten van een evenement 
op een locatie die niet onder het openbaar domein of gronden die behoren tot het privaat domein van 
de stad valt wordt enkel aan stadsdiensten en niet-commerciële organisaties ter beschikking gesteld. 
De terbeschikkingstelling is kosteloos. Voor zowel commerciële als niet-commerciële organisaties 
wordt er voor het kiesmateriaal geen leveringen voorzien, enkel afhalingen zijn mogelijk. 
 
Artikel 4: Vrijstellingen 

 

4.1. Het ter beschikking stellen en ledigen van afvalcontainers (artikel 2.2.) en het activeren en gebruik 
van elektriciteit (artikel 2.3.) in kader van de organisatie van een evenement of manifestatie op het 
openbaar domein en gronden behorende tot het privaat domein van de stad Antwerpen, zijn 
vrijgesteld van retributie voor de volgende categorieën van evenementen: 

 
1. Eigen georganiseerde evenementen van de groep stad Antwerpen; 
2. Evenementen in co-organisatie met de groep stad Antwerpen; 
3. Naamsversterkende evenementen of nieuwe evenementen met groeipotentieel tot een 

naamsversterkend evenement, geselecteerd voor het evenementenfonds met ongunstige 
begroting; 

4. Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen; 
5. Niet-winstgevende evenementen; nominatief vrijgestelde evenementen.  

 
 
4.2. Het reinigen van straten, pleinen en andere locaties voor/en of na een evenement (artikel 2.4.) is 

vrijgesteld van retributie voor de volgende categorieën van evenementen: 
 

1. Eigen georganiseerde evenementen van de groep stad Antwerpen; 
2. Evenementen in co-organisatie met de groep stad Antwerpen. 

 
Onder de verschillende categorieën van evenementen genoemd in dit artikel, worden de 
categorieën verstaan zoals bepaald in het ‘Retributiereglement Inname openbaar domein voor 
evenementen’ zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 maart 2016 (jaarnummer 180).   
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Artikel 5: Mogelijke retributies 
 
In sommige omstandigheden is er steeds een retributie verschuldigd. In onderstaande tabel worden 
deze omstandigheden en de verschuldigde retributies opgesomd 
 
Omstandigheid Retributie 

5.1.1. voor het overschrijden van de 
leentermijn van logistiek materiaal  

150,00 EUR per dag vertraging per dossier 
 

5.1.2. voor het overschrijden van de 
uitleentermijn van de herbruikbare bekers  

week 1: 0,20 EUR per beker per dag vertraging; 
vanaf week 2: 1,00 EUR per beker per dag 
vertraging 

5.2. bij onherstelbare schade aan of verlies 
van logistiek materiaal  

de vervangwaarde van het materiaal op basis van 
standaardprijzen opgenomen in de vervangwaarde 
tabel voor materialen opgenomen in dit besluit 

5.3. bij herstelbare schade aan logistiek 
materiaal  

in geval van herstelling door stadspersoneel: de 
prestaties volgens het uurloon aangerekend op basis 
van de vastgestelde uurlonen aan te rekenen aan 
derden, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 
Voor elke prestatie wordt minimaal één uur 
aangerekend, waarbij voor ieder begonnen periode 
van één uur een vol uur wordt aangerekend en 
vermeerderd met de kostprijs van de materialen 

in geval van herstelling door een externe firma: het 
bedrag van de factuur van de externe firma 

5.4.1. niet gereinigd logistiek materiaal  in geval van reiniging door stadspersoneel: de 
prestaties volgens het uurloon aangerekend op basis 
van de vastgestelde uurlonen aan te rekenen aan 
derden, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 
Voor elke prestatie wordt minimaal één uur 
aangerekend, waarbij voor ieder begonnen periode 
van één uur een vol uur wordt aangerekend en 
vermeerderd met de kostprijs van de verbruikte 
materialen 

in geval van reiniging door een externe firma: het 
bedrag van de factuur van de externe firma 

5.4.2 niet gereinigde herbruikbare bekers  niet gereinigde bekers of niet afgedroogde bekers: 
deze kost bedraagt 0,20 EUR per beker.   Vanaf 
meer dan 100 bekers wordt de reiniging uitbesteed 
en zal de factuur daarvoor integraal worden betaald 
door de ontlener.  Hierbij worden ook 
transportkosten doorgerekend. 

5.5. niet correct opgestapeld of opgeborgen 
van en/of andere niet geplande prestaties van 
medewerkers door het niet naleven van de 
gemaakte afspraken door de aanvragers voor 
het ontleend logistiek materiaal 

de prestaties volgens het uurloon aangerekend op 
basis van de vastgestelde uurlonen aan te rekenen 
aan derden, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Voor elke prestatie wordt minimaal 
één uur aangerekend, waarbij voor ieder begonnen 
periode van één uur een vol uur wordt aangerekend 

de vergoeding voor het inzetten van voertuigen van 
de stad: 

omschrijving voertuig tarief 
Voertuigen voor 
personenvervoer zoals 
type Combo, Kangoo, 
Corsa,…  

1,00 EUR 
verplaatsingskost per 
kilometer 

75,00 EUR per uur 
prijs inclusief 
bestuurder 

Voertuigen met een 
laadvermogen tot 3500kg 

1,25 EUR 
verplaatsingskost per 
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geschikt voor bestuurders 
met rijbewijs B 

kilometer 

100,00 EUR per uur 
prijs inclusief 
bestuurder 

Voertuigen met een 
laadvermogen > 3500kg 
geschikt voor bestuurders 
met rijbewijs C en CE 

1,50 EUR 
verplaatsingskost per 
kilometer 

125,00 EUR per uur 
prijs inclusief 
bestuurder 

voor het inzetten van voertuigen van de stad worden 
de prestaties gerekend vanaf het vertrek tot de 
terugkomst, waarbij voor iedere begonnen periode 
van één uur een vol uur wordt aangerekend. 

5.6. bij het afwezig zijn van de klant bij 
levering of afhaling van logistiek materiaal   

de prestaties volgens het uurloon aangerekend op 
basis van de vastgestelde uurlonen aan te rekenen 
aan derden, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Voor elke prestatie wordt minimaal 
één uur aangerekend, waarbij voor ieder begonnen 
periode van één uur een vol uur wordt aangerekend 

de vergoeding voor het inzetten van voertuigen van 
de stad: identiek zoals bij punt 5.5. 

5.7. bij annulatie van de aanvraag, minder dan 
1 week voor het evenement 

150,00 EUR (forfaitair bedrag per gereserveerde 
dag) 

 
 
Artikel 6: Vervangwaarde van logistiek materiaal bij verlies, diefstal of onherstelbare 
beschadiging na uitlening in alfabetische volgorde  
 

Omschrijving materiaal 
 

Vervangwaarde 
 in EUR 

Afvalcontainer 1100L 274,00 

Afvalcontainer 240L 43,00 

Bank 2 m 36,00 

Bouwhek 3,5 x 2 m (enkel stadsactiviteiten) 40,00 

Bouwhek kunststofblok (enkel stadsactiviteiten) 10,00 

Bouwhek schoorbuis incl. grondpin 29,00 

Bouwhek standaardklem 42/42 2,00 

Breugelbak dubbel 320,00 

Breugelbak enkel 110,00 

Carréprofiel (drager 4 infoborden) 220,00 

CD speler 305,00 

Curverbox 6L met deksel 10,00 

Curverbox 10L met deksel 11,00 

Curverbox 40L met deksel 18,00 

Collector 4 kranen 442,00 

Collector 5 kranen 478,00 

Draadpallet (gitterbox) 154,00 

Drager infobord (drager 1 infobord) 337,00 

Driewegstopcontact 75,00 

Dwarslatten voor statieven van Spots 26,00 

Erepodium 1-2-3 236,00 

Feesttent 3m x3m 730,00 

Feesttent dakzeil garengeverfd 211,00 

Feesttent dakzeil geplastificeerd 149,00 

Feesttent zijzeil 174,00 
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Omschrijving materiaal 
 

Vervangwaarde 
 in EUR 

Fietsnadar 2,00m voor 5 fietsen 210,00 

Foorkast 3x230V 5144,00 

Foorkast 3x400V 5144,00 

Gaasbakwagen (eenvoudige geluidsinstallatie) 593,00 

Geluidinstallatie (flightcase eenvoudige geluidsinstallatie) 1739,00 

GE aansluitkabel (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 38,00 

GE versterker (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 410,00 

GE CD-speler (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 265,00 

GE luidspreker (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 156,00 

GE microfoon (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 88,00 

GE microfoonklem (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 20,00 

GE microfoonstatief (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 48,00 

GE microfoonzakje (onderdeel eenvoudige geluidsinstallatie) 10,00 

GE microfoonkabel 10m (onderdeel eenvoudige 
geluidsinstallatie) 

29,00 

GE rack (behuizing) 8 units (onderdeel eenvoudige 
geluidsinstallatie) 

168,00 

Halogeenstraler 500 Watt 164,00  

Headset Microfoon (enkel stadsactiviteiten) 1127,00 

Infobord in forex 1m x 2m x 8mm 181,00 

Kabelstraatgoot 263,00 

Kapstokken (56 haakjes) 253,00 

Kieshokje 330,00 

Kieskoffer 130,00 

Klapstoel 14,00 

Klapstoel transportkar 146,00 

Lampenkrans met gekleurde ledlampen (12m)       78,00 

Lampenkrans met witte ledlampen (12m)       78,00 

Ledlamp (wit en gekleurd) / stuk 3,00 

Ledstraler (ter vervanging van de halogeenstraler 500 Watt) 219,00 

Luidspreker binnen 619,00 

Luidspreker buiten 640,00 

Luidsprekerstatief 138,00 

Microfoon 101,00 

Microfoon Statief 82,00 

Microfoon Tafelstatief 76,00 

Mobiel Podium  10,00 x 6,60 m (enkel stadsactiviteiten) 85.958,00 

Mobiel Podium  7,00 x 6,00m (enkel stadsactiviteiten) 71.380,00  

Mobiele tribune (62 zitplaatsen) 51.294,00 

Nadarbareel 2,00 m en 2,5m 58,00 

Overgang CEE16A-shuco 29,00 

Overgang CEE32A-shuco 37,00 

Overkapping + verhoog spreekgestoelte (enkel stadsactiviteiten) 2087,00 

Par 64 - 500 Watt 140,00 

Party tafel transsportkar 207,00 

Partytafel 59,00 

Partytafel rok 33,00 

Partytafelblad hoes/nap 12,00 

Philipslamp 70W (vervanging = LED) 220,00 

Podiumplaat 118,00 

Podiumrand voor verhoog 10,00 x 0,40 m 97,00 
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Omschrijving materiaal 
 

Vervangwaarde 
 in EUR 

Podiumrand voor verhoog 10,00 x 0,60 m 125,00 

Podiumrand voor verhoog 10,00 x 0,80 m 194,00 

Podiumrand voor verhoog 10,00 x 1,00 m 222,00 

Rode loper in kunstgras 8m x 1m 225,00 

Rubberen matten 1m x 5m 50,00 

Sandwichprofiel (drager 2 infoborden) 140,00 

Sierkoord 160 cm 80,00 

Sierpaal 71,00 

Sierpaal met rood afzetlint 120cm 66,00 

Sinterklaastroon 1684,00 

Spoeltoog + uitrolbare waterdarm 25m 380,00 

Spoeltoogafvoerdarm 15,00 

Spoeltoogwaterdarm 53,00 

Spoeltoogzeil 130,00 

Spot Korte Arm 18,00 

Spot Lange Arm 76,00 

Spot reflectorlamp 5,00 

Spotklem bij Par 64 31,00 

Spreekgestoelte 690,00 

Spreekgestoelte Flightcase 517,00 

Standpijp voor wateraansluiting openbaar domein 500,00 

Statieven voor Spots Par64 226,00 

Statieven voor Spots Klein 75,00 

Stoel-Protocol beschermhoes/stoel 16,00 

Stoel-Protocol  26,00 

Stoel-Protocol-transsportkar 304,00 

Stoel-Protocol-transsportkar-afdekhoes 104,00 

Straatafsluiting met C3 bord (enkel op aanvraag politie) 585,00 

Tafel 1m 143,00 

Tafel 2 m 214,00 

Tafelbox (boxpallet) 1m 380,00 

Tafelbox (boxpallet) 2m 433,00 

Tafel 1m (model 2016) 122,00 

Tafel 2m (model 2016) 201,00 

Tafelrok 1 m  42,00 

Tafelrok 2 m 53,00 

Tentoonstellingspaneel Koppelstuk 15,00 

Tentoonstellingspaneel Raster 252,00 

Tentoonstellingspaneel Voet 50,00 

Tentoonstellingspaneel grijs 214,00 

Toog 1.5 m 334,00 

Toog 1,5m afdekzeil 110,00 

Trap van 40 cm 359,00 

Trap van 60 cm 482,00 

Trap van 80 cm 471,00 

Veiligheidstransformator (voor lampenkransen)       456,00 

Verdeelkast M4 Diff 335,00 

Verdeelkast MC 4x 2p 16A 335,00 

Verdeelkast MC 5p 400V/16A 403,00 

Verdeelkast Z125 - 3x400 5420,00 

Verdeelkast Z32 - 3x400 1765,00 
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Omschrijving materiaal 
 

Vervangwaarde 
 in EUR 

Verdeelkast Z63 - 3x400 2897,00 

Verdeelkast ZB32 - 3x230 1765,00 

Verdeelkast ZB63 - 3x230 2219,00 

Verhogen van 020 cm 236,00 

Verhogen van 040 cm 264,00 

Verhogen van 060 cm 292,00 

Verhogen van 080 cm 320,00 

Verhogen van 100 cm 347,00 

Verlengkabel 05 meter 35,00 

Verlengkabel 10 meter 43,00 

Verlengkabel 20 meter 61,00 

Verlichting Feestkraam 85,00 

Verlichting feestkraam - lichtkap 22,00 

Versieringsdoek 3m x 1,5m 83,00 

Versieringsdoek 6m x 3m 250,00 

Versterker (120W) 471,00 

Vierwegstopcontact 20,00 

Vlag allerlei landen 1m x 1,50m 21,00 

Vlag allerlei landen 1,5m x 2m 31,00 

Vlag 1m x 1,50m ‘A’ 6,00 

Vlag 1m x 3m (Banier) ‘A’ 7,00 

Vlaggenpaal 113,00 

Vlaggenpaal met galg 171,00 

Voedingskabel 3x230 10# 10 meter 165,00 

Voedingskabel 3x230 10# 25 meter 284,00 

Voedingskabel 3x230 10# 5 meter 126,00 

Voedingskabel 3x230 6# 10 meter 87,00 

Voedingskabel 3x230 6# 25 meter 174,00 

Voedingskabel 3x230 6# 5 meter 58,00 

Voedingskabel 3x400 10# 10 meter 165,00 

Voedingskabel 3x400 10# 25 meter 284,00 

Voedingskabel 3x400 10# 5 meter 126,00 

Voedingskabel 3x400 35# 25 meter 1226,00 

Voedingskabel 3x400 35# 5 meter 753,00 

Voedingskabel 3x400 6# 10 meter 87,00 

Voedingskabel 3x400 6# 25 meter 174,00 

Voedingskabel 3x400 6# 5 meter 58,00 

Voor EcoHuis Antwerpen - Opbergbak voor 40 herbruikbare 
bekers 

40,00 

Voor EcoHuis Antwerpen - Herbruikbare beker  1,00 

Vuurkorven 229,00 

Vuurkorven (Veiligheidshek voor) 76,00 

Vuurkorven (beschermplaat ondergrond) 100,00 

Warmtekanon 400V/32A 281,00 

Waterdarmkoppeling – gardenakoppeling ¾  7,00 

Waterdarm ¾ - 50m 99,00 

Waterdarmkar voor waterdarm ¾ - 50m 90,00 

Waterdarm (pompiersdarm) 45mm – 20m 145,00 

Werfkast 860,00 

Zendmicrofoon (enkel stadsactiviteiten) 972,00 
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Artikel 7: Oproepen  
 
De retributie voor  

- Oproepen (niet geplande interventies door personeel van de stad Antwerpen buiten de 
reguliere diensturen en werking) voor niet-evenement gerelateerde zaken door de blauwe lijn, 
politie of de stadsingenieur 

en 
- Oproepen (niet geplande interventies door personeel van de stad Antwerpen buiten de 

reguliere diensturen en werking) voor evenement gerelateerde zaken waarbij een duidelijke 
oorzaak van de oproep bij de organisator gelegd kan worden omwille van wangebruik 
materialen, verkeerd aansluiten van elektrische installaties of ongeplande wijzigingen 

wordt als volgt bepaald: 
De prestaties volgens het uurloon aangerekend op basis van de vastgestelde uurlonen aan te rekenen 
aan derden, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor elke prestatie wordt minimaal één uur 
aangerekend, waarbij voor ieder begonnen periode van één uur een vol uur wordt aangerekend. 
In geval van een niet geplande taak buiten de reguliere uren (voor 8u’s morgens of na 16u ’s avonds) 
in de week, zal voor de opgeroepen medewerkers een verstoringsvergoeding bijkomend op de 
gepresteerde uren aangerekend worden gelijk aan 4x 1uur op basis van de vastgestelde uurlonen aan 
te rekenen aan derden zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. In het weekend is er een 
wachtdienst voorzien zodat er geen verstoringsvergoeding dient aangerekend te worden. 
 
 
Artikel 8: Betalingstermijn 
 
Indien een retributie verschuldigd is, is deze verschuldigd door de aanvrager van het logistiek 
materiaal. 
De betaling van retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op 
rekeningnummer van de financieel beheerder. 
 
Artikel 9: Sancties 
 
het niet betalen van de verschuldigde retributie kan aanleiding geven tot een dwangbevel zoals 
bepaald in artikel 94 van het Gemeentedecreet 
 
 
Artikel 10: Slotbepalingen 
 
Dit retributiereglement vervangt vanaf inwerkingtreding op 15 juni 2016, de volgende reglementen:  

- het retributiereglement van 19 november 2013 betreffende de terbeschikkingstelling, laattijdige 
of niet correcte teruggave, verlies of beschadiging van logistiek materiaal, activatie en gebruik 
elektriciteit in beheer van de stad Antwerpen (jaarnummer 683); 

- het het besluit van het college van 18 december 2009 mbt algemene voorwaarden inzake 
reiniging en verwijdering van afvalstoffen, opgelegd aan de organiserende instanties tot 
inrichting van een manifestatie of feestelijkheid op het openbaar domein (jaarnummer 18606)   
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