beraadslaging/proces verbaal
Kopie

Zitting van 2 maart 2015

gemeenteraad
Besluit
A-punten

GOEDGEKEURD
ondernemen en stadsmarketing

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; mevrouw Ikrame Kastit
De heer Roel Verhaert, stadssecretaris
Verontschuldigd:
De heer Gerolf Annemans, raadslid; de heer André Gantman, raadslid; de heer Bruno Valkeniers, raadslid; de heer
Kevin Vereecken, raadslid
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Retributiereglement - Standplaatsen op
bovenlokale en lokale foren - Goedkeuring

Motivering
Aanleiding en context
Op 19 november 2013 (jaarnummer 667) keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor
standplaatsen op bovenlokale en lokale foren goed voor de periode van 2014 tot en met 2016.
Door de verhuis van de Sinksenfoor naar een nieuw terrein, dat deels nog wordt opgekuist en waar
de stad nog groen zal aanplanten om het geheel aantrekkelijk te maken, wenst het stadsbestuur de
mogelijkheid te voorzien om op basis van een gemotiveerde beslissing afwijkingen op de tarieven
toe te kennen en het dagtarief van de standgelden om te zetten naar één vast tarief ongeacht de duur
van de foor.
Juridische grond
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van
openbare markten, gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en het stedelijk reglement met betrekking
tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare foren en op
openbaar domein (gemeenteraadsbesluit van 1 maart 2010, jaarnummer 397).
Artikel 186 van het Gemeentedecreet bepaalt de wijze van bekendmaking van de reglementen.
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Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie.
Regelgeving: bevoegdheid
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
De tarieven voor de standplaatsen werden met vorige aanpassingen aangepast volgens de index
(indexcijfer der consumptieprijzen) en afgerond. Omdat het terrein op Spoor Oost op dit moment
nog wordt opgekuist en ingericht en er ook de komende jaren nog gewerkt zal worden aan het
omliggende groen om het terrein zo aantrekkelijk mogelijk te maken voorziet het stadsbestuur de
mogelijkheid om op basis van een gemotiveerde beslissing afwijkingen op de tarieven toe te
kennen. De tarieven van de standgelden voor de Sinksenfoor worden omgezet naar één vast tarief
ongeacht de duur van de foor.
De tariefverhouding tussen de verschillende soorten instellingen blijft gelijk.
De bedragen met betrekking tot de andere lokale en bovenlokale foren en de tarieven voor de
aansluiting op het elektriciteitsnet en het verbruik blijven ongewijzigd.
Het retributiereglement wordt einde 2016 opnieuw geëvalueerd.
retributie per lopende meter voor de standplaatsen op de Sinksenfoor:
tarieven in euro 2014 tot en met 2016, voorstel nieuw tarief voor heel de foorperiode
dagtarief
ongeacht de duur van de foor
aard instelling
groot wiel,...
15
555
cake-walk,...
14
518
amusementshal,... 13
481
vissenspel,...
11
407
autoscooter,...
11
407
kinderscooter
11
407
Het college kan afwijken van de voorgestelde tarieven en in bijzondere gevallen een korting op het
standgeld verlenen.
retributie per lopende meter voor de standplaatsen op de lokale foren en de bovenlokale foren
met uitzondering van de Sinksenfoor (deze blijven ongewijzigd):
tarieven in euro
exploitatie van 1 dag of waarin 1 weekend
voorkomt
exploitatie waarin meer dan één weekend
voorkomt
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2014 tot en met 2016 tarief blijft
ongewijzigd
13
13
26
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vergoedingen voor het gebruik van elektriciteit (deze blijven ongewijzigd)
Voor het gebruik van het elektriciteitsnet op de plaatsen waar een bovenlokale foor (uitgezonderd de
Sinksenfoor) en de lokale foren worden ingericht op plaatsen waar er geen vaste of mobiele
elektriciteitsaccommodatie kan worden geplaatst of onvoldoende vermogen kan worden geleverd
door de stad:
tarieven in euro
1 aangesloten eenheid, één weekend
2 aangesloten eenheden, twee weekends
3 aangesloten eenheden, meer dan 2 weekends

2014 tot en met 2016
27
54
65

tarief blijft ongewijzigd
27
54
65

Op plaatsen waar wel mogelijkheden zijn voor een vaste of mobiele
elektriciteitsvoorziening:(tarieven blijven ongewijzigd)
aansluiting
monofase van 16 A
voor iedere extra zaterdag of zondag
driefase van 50 A
voor iedere extra zaterdag of zondag

2014 tot en met 2016
38
19
62
31

tarief blijft ongewijzigd
38
19
62
31

Voor de plaatsing van woonunits, stroomaggregaten, koelwagens, werkateliers en dergelijke op het
verharde Sinksenfoorterrein:(tarief blijft ongewijzigd)
2014 tot en met 2016
tarief blijft ongewijzigd
eerste wooneenheid (*)
gratis
gratis
eerste werkatelier voor verwanten
33
33
andere wagens
216
216
Het stroomaggregaat is gratis, maar alleen bij ontoereikendheid van het elektriciteitsnet.
(*) de eerste wooneenheid is gratis, als die bestemd is voor huisvesting van de exploitant of zijn
aangestelde-werknemer.
De tarieven gaan over het elektriciteitsverbruik waarin inbegrepen zit: het gebruik maken van de
kasten.
Financiële gevolgen
Ja

Besluit
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: NV-A, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD.
Stemden neen: sp.a en Groen.
Hebben zich onthouden: PVDA+.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement op de standplaatsen op de bovenlokale en lokale
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foren goed.
Artikel 2
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
plaatsrecht kermissen

Bedrag
576.000,00 EUR

Boekingsadres
budgetplaats:5318500000

Bestelbon
nvt

budgetpositie:7006009
functiegebied:1SLW050405A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:1SA040500

plaatsrecht kermissen

572.220,00 EUR

budgetperiode:1500
udgetplaats:5315500000

nvt

budgetpositie:7006009
functiegebied:1SLW050405A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:1SA040500

terugvordering kosten

253.470,00 EUR

elektriciteit

budgetperiode:1600
budgetplaats:5318500000

nvt

budgetpositie:705
functiegebied:1SLW050405A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:1SA040500

terugvordering kosten

258.359,00 EUR

elektriciteit

budgetperiode:1500
budgetplaats:5315500000

nvt

budgetpositie:705
functiegebied:1SLW050405A00000
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subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:1SA040500
budgetperiode:1600

Bijlagen
1. Bijlage bij dit besluit:Retributieregl_foren_20150302.pdf
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Retributiereglement op de standplaatsen op de bovenlokale en lokale foren.

Artikel 1
Met ingang vanaf 13 maart 2015 wordt een retributie gevestigd op het innemen van standplaatsen
op het openbaar domein op alle jaarlijks door de stad Antwerpen en de districten ingerichte of
toegelaten bovenlokale en lokale foren.
Artikel 2
De gevelafmetingen die gelden voor het berekenen van de retributie voor de hele foorperiode,
worden vastgesteld tussen de delen van de inrichtingen die het verst boven of tegen de grond
uitsteken. De afmeting zal worden verrekend per begonnen meter. Voor de inrichtingen
“automatische spelen”, “amusementshallen” en voor elke inrichting op een hoekplaats zal de langste
zijde (gevellengte of diepte van de instelling) in aanmerking komen voor de berekening van de
retributie.
Artikel 3
De retributie per lopende meter voor de standplaatsen op de Sinksenfoor bedraagt per
exploitatieperiode voor:
• grote molen, groot wiel, mechanische instellingen (andere dan deze die hierna genoemd worden):
555,00 EUR;
• gebak, gebaksalon, sandwichbar (in ruime zin), pizzakraam, deegwaren, rotor, cakewalk, space-fall,
elastiek, booster, simulator, Eclips: 518,00EUR;
• amusementshal, bulldozer, kranenspel, lopend licht, suikerspin, confiserie, koffieshop, alikruiken,
vistoren, exotisch fruit/gerechten, loterij, derbyspel, verbruiksterras, boksbal, en andere
nietvernoemde automatische of semiautomatische behendigheids- en andere spelen: 481,00 EUR;
• vissenspel, magnetenspel, basketbalspel, schietkraam, boogschieten, bazooka, ringenspel, pijlspel,
ballenspel, schijfspel, koordje-trek, kapotte keuken, handtassenspel, bowlingspel, hamerspel, en
eventueel andere niet-specifiek vernoemde manuele behendigheidsspelen: 407,00 EUR;
• autoscooter, autodroom, railway, waterrailway, spooktrein of -lift, lachpaleis, spiegelpaleis,
spookkasteel, spiegeldoolhof, schouwburg met of zonder parade: 407,00 EUR;
• kinderscooter, kinderrailway, kindermolen, paardenmolen, hippodroom, kindertrampoline,
kinderautodroom, kinderglijbaan, kinderrad, semiautomatisch kinderspel: 407,00 EUR.
Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen op de prijs toestaan omwille van
opportuniteitsredenen op basis van een gemotiveerde beslissing.
De retributie per lopende meter voor standplaatsen op de lokale en bovenlokale foren(uitgezonderd
Sinksenfoor) bedraagt voor een exploitatieperiode:
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• van 1 dag of tijdens een periode waarin maximum 1 zaterdag en/of zondag voorkomt: 13,00 EUR;
• waarin minimum 2 zaterdagen en/of zondagen voorkomen: 26,00 EUR.
Artikel 4
Waar nog geen vaste of mobiele elektriciteitsaccomodatie kan worden geplaatst of onvoldoende
vermogen kan worden geleverd door de stad, wordt volgende retributie vastgelegd met forfaitaire
bedragen voor het elektriciteitsverbruik, via de stroomverdeelkasten voor de markten, in caravans,
woonwagens, en andere woonunits:
• per aangesloten eenheid op de bovenlokale (exclusief Sinksenfoor) en lokale foren en voor een
exploitatieperiode waarin maximum 1 zaterdag en/of zondag voorkomt: 27,00 EUR;
• per aangesloten eenheid op bovenlokale (exclusief Sinksenfoor) en lokale foren en voor een
exploitatieperiode waarin slechts 2 zaterdagen en/of zondagen voorkomen: 54,00 EUR
• per aangesloten eenheid op de bovenlokale (exclusief Sinksenfoor) en lokale foren en voor een
exploitatieperiode waarin meer dan 2 zaterdagen en/of zondagen voorkomen: 65,00 EUR.
Voor de exploitatieruimten waar een vaste of mobiele elektriciteitsaccomodatie kan worden
voorzien, wordt volgende retributie met forfaitaire bedragen voor het elektriciteitsverbruik van de
instellingen op bovenlokale (exclusief Sinksenfoor) en lokale foren vastgelegd:
• 38,00 EUR voor een monofase van 16 ampère en 62,00 EUR voor een driefase aansluiting per
instelling en voor een exploitatieperiode waarin maximum 1 zaterdag en/of zondag voorkomt;
• voor iedere extra zaterdag en/of zondag binnen een exploitatieperiode wordt telkens 19,00 EUR
aangerekend voor een monofase en 31,00 EUR voor een driefase aansluiting.
Voor de Sinksenfoor zal het verbruik van elektriciteit worden doorgerekend aan de foornijveraar op
basis van de informatie die de energieleverancier bezorgt.
Artikel 5
Op het verharde Sinksenfoorterrein worden voor de plaatsing van woonunits, stroomaggregaten,
koelwagens, werkateliers en dergelijke volgende tarieven vastgelegd:
• de eerste wooneenheid is gratis, als die bestemd is voor huisvesting van de exploitant of zijn
aangestelde-werknemer;
• het stroomaggregaat is gratis, maar alleen bij ontoereikendheid van het elektriciteitsnet;
• 33,00 EUR voor het eerste werkatelier of koelwagen en/of tweede wooneenheid, die een bloed- of
aanverwant in opgaande of neergaande lijn in eerste graad huisvest;
• 216,00 EUR voor alle andere wagens, ongeacht gebruik.
Artikel 6
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De retributie is verschuldigd door degene aan wie de standplaats op de door de stad Antwerpen
ingerichte of toegelaten foren, is toegewezen.
Artikel 7
De betaling van de retributie dient te gebeuren door overschrijving of storting van het factuurbedrag
op rekening van de financieel beheerder na ontvangst van de factuur.
Artikel 8
Artikel 94 van het gemeentedecreet 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 9
Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande retributiereglementen met betrekking tot de
standplaatsen op de bovenlokale en lokale foren.
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