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Retributiereglement
voor het tijdelijk verwijderen van straatmeubilair

Artikel 1
Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd voor het tijdelijk
verwijderen en nadien terugplaatsen op dezelfde plaats van straatmeubilair op het openbaar domein
van de stad Antwerpen. Ook het uitvoeren van tijdelijke aanpassingen aan het openbaar domein om
bepaalde evenementen of verplaatsingen mogelijk te maken, valt onder dit reglement (bv
verhogen/verlagen van berm, enz.).

Artikel 2
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
De reden van de aanvraag (evenement/verhuis/tijdelijke werf) heeft invloed op de wijze van
aanvragen maar niet op de tarieven.
De uitvoerende dienst Interventies van de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling beoordeelt de aanvragen
op haalbaarheid en noodzaak. Het streven is dat er zo weinig mogelijk straatmeubilair moet verwijderd
(en nadien teruggeplaatst) worden. Indien nodig kan de inplanting van het evenement/de verhuis/de
werf bijgestuurd worden.
Het verwijderen kan geweigerd worden indien dit niet noodzakelijk wordt geacht voor de organisatie
van het evenement/de verhuis/de werf.

Artikel 3 Bedragen
3.1 De retributie wordt als volgt bepaald:
Indien meerdere elementen van toepassing zijn, geldt de optelsom van de hieronder van toepassing
zijnde categorieën.
De bedragen gelden per cyclus van 1x weghalen tot en met terugplaatsen.
Uitgevoerd door stadspersoneel:
Anti-parkeerpalen: alle types hieronder vermeld:
type vierkant in hout;
type 'Amsterdam' (= gietijzeren);
type 'Rik' (=TA-paal) zonder bodemhuls
Anti-parkeerpalen: type blauwe hardsteen
Anti-parkeerpalen: type 'Rik' met bodemhuls
Plooibakens
Verkeerspalen met borden

prijs per stuk
(1 tem 7 stuks)

prijs per stuk
ste
(vanaf het 8 stuk)

140 €
200 €
80 €

120 €
200 €
60 €

80 €
100 €

60 €
80 €

Blokken
betreft: New jersey 1m, New jersey 2m, lage
schampblok, betonnen biggenrug
150 €
150 €
Zitbanken (of stoelen of tafels)
150 €
150 €
Boombeugels
200 €
160 €
Fietsenstallingen
200 €
160 €
Andere
prestaties volgens uurlonen aan te rekenen
aan derden zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad + materialen aan kostprijs
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Uitgevoerd door externe firma:
Voor elementen van straatmeubilair zoals stadsborden, rijbaankussens, velostations, ... (deze
opsomming is niet limitatief): het bedrag van de factuur van de externe firma, conform de prijzen van
de geldende raamcontracten, inclusief 21% BTW.
3.2 Meerprijzen:
Voor een dringend werk dat binnen de 4 uur na het geven van de opdracht dient aangevat te zijn,
wordt een forfaitair supplement van 150 € per dringend werk aangerekend bijkomend op
bovenvermelde retributieprijzen.
Voor werken buiten de normale werktijden: Voor prestaties van arbeidskrachten op werkdagen na de
normale werktijd gelden de gebruikelijke toeslagen voor overuren. Voor prestaties van
arbeidskrachten op zaterdagen, zon- en feestdagen gelden de gebruikelijke toeslagen voor
weekendwerk.

Artikel 4 Wijze van aanvragen en termijnen
1
4.1 Evenementen
Voor aanvragen in het kader van evenementen gebeurt de
aanvraag tezamen met de
evenementenaanvraag via het digitaal loket. Dezelfde termijnen worden gehanteerd als voor de
evenementenaanvraag. Deze zijn terug te vinden op de website van de stad Antwerpen
4.2 Verhuisbewegingen
Voor aanvragen in het kader van verhuisbewegingen gebeurt de aanvraag tezamen met de aanvraag
tijdelijk parkeerverbod of toegang tot een autoluwe zone via het digitaal loket. Dezelfde termijnen
worden gehanteerd als voor het plaatsen van tijdelijke verkeerssignalisatie. Deze zijn terug te vinden
op de website van de stad Antwerpen.
4.3 Werven
Voor aanvragen in het kader van een tijdelijke werf gebeurt de aanvraag tezamen met de aanvraag
toelating inname openbaar domein en plaatsen van werfsignalisatie via het digitaal loket. Dezelfde
termijnen worden gehanteerd als voor het plaatsen van werfsignalisatie. Deze zijn terug te vinden op
de website van de stad Antwerpen.

Artikel 5 Vrijstellingen
5.1 Evenementen
Er wordt geen retributie aangerekend indien zo bepaald in het collegebesluit het “Opportuniteits- en
bevoegdhedenkader beoordeling van evenementenaanvragen”. Het laatste goedgekeurde kader is
van toepassing.
5.2 Verhuisbewegingen
Er wordt geen retributie aangerekend in volgende gevallen:
Stadsinterne aanvragers;
Scholen, erkende jeugdverenigingen en socio-cultuurverenigingen die gevestigd zijn in de stad
Antwerpen, kunnen 1x per jaar een vrijstelling krijgen.
5.3 Werven
Er zijn geen vrijstellingen.

Artikel 6 Betalingstermijnen
De betaling van de retributie moet gebeuren binnen de 30 dagen na verzending van de factuur op
rekeningnummer van de financieel directeur.

1

Een evenement is een in tijd beperkte en verplaatsbare georganiseerde activiteit of feestelijkheid ter vermaak van een publiek. (zie het
“Opportuniteits- en bevoegdhedenkader beoordeling van evenementenaanvragen” zoals laatst goedgekeurd door het college)
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Artikel 7 Sanctie
Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur biedt 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 het tijdelijk
verwijderen van straatmeubilair omwille van evenementen op het openbaar domein van de stad
Antwerpen.
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