
 

 

Retributiereglement voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van 

verkeerssignalisatie  

 

Artikel 1 Toepassingsgebied 

Voor de periode 1 mei 2017 tot en met 31 december 2019 wordt een retributie geheven op de tijdelijke 

inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie. 

 

Artikel 2 Tarief 

Standaard aanvragen 

Voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie  

wordt een kost van minimaal 49,00 EUR aangerekend.  

 

Deze retributie is samengesteld als volgt:  

 een vaste administratieve kost van 25,00 EUR voor de toelating, de plaatsing en  

 

verwijdering van de verkeerssignalisatie; 

 

 een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats van minimaal  

 

24,00 EUR, berekend volgens volgende formule:  

 

Formule =  (aantal aangevraagde locaties) X (aantal kalenderdagen) X (aantal  

 

ingenomen parkeerplaatsen waarbij 1 parkeerplaats 6 strekkende meter bedraagt) X  

 

(3,00 EUR). 

 

o Indien na berekening van de formule een bedrag bekomen wordt onder 24 euro,  

 

zal steeds een minimum van 24 euro aangerekend worden. Het restant van dit  

 

bedrag vormt een tegoed dat  in geval van verlenging opgebruikt kan worden  

 

zonder bijkomende aanrekening.  

 

o Indien na berekening van de formule een bedrag bekomen wordt boven 24 euro,  

 

zal dit bedrag integraal aangerekend worden.  

 

 

 

 

 



 

 

Spoed aanvragen 

 een vaste administratieve kost van 50,00 EUR voor de toelating, de plaatsing  

en verwijdering van de verkeerssignalisatie; 

 een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats van minimaal 24,00 EUR, 

 

berekend volgens volgende formule:  

 

Formule =  (aantal aangevraagde locaties) X (aantal kalenderdagen) X (aantal  

 

ingenomen parkeerplaatsen waarbij 1 parkeerplaats 6 strekkende meter bedraagt) X  

 

(3,00 EUR). 

 

o Indien na berekening van de formule een bedrag bekomen wordt onder 24 euro,  

 

zal steeds een minimum van 24 euro aangerekend worden. Het restant van dit  

 

bedrag vormt een tegoed dat  in geval van verlenging opgebruikt kan worden  

 

zonder bijkomende aanrekening.  

 

o Indien na berekening van de formule een bedrag bekomen wordt boven 24 euro,  

 

zal dit bedrag integraal aangerekend worden.  

 

 

 

Verlengingen 

Tijdige verlenging van een bestaande aanvraag 

 Een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats die slechts zal  

 

worden aangerekend vanaf het ogenblik dat het tegoed van minimaal 24,00 EUR van de  

 

oorspronkelijke aanvraag gevuld is op basis van het aantal ingenomen parkeerplaatsen  

 

per dag en per locatie. De bijkomende aanrekening gebeurt via dezelfde formule als  

 

deze voor berekening van de variabele kost bij de oorspronkelijke aanvraag.  

 

Spoedverlenging van een bestaande aanvraag 

 een vaste administratieve kost van 25,00 EUR voor de toelating, de plaatsing  

 

en verwijdering van de verkeerssignalisatie; 

 

 Een variabele kost voor de inname van de openbare parkeerplaats die slechts zal  



 

 

 

worden aangerekend vanaf het ogenblik dat het tegoed van minimaal 24,00 EUR van de  

 

oorspronkelijke aanvraag gevuld is op basis van het aantal ingenomen parkeerplaatsen  

 

per dag en per locatie. De bijkomende aanrekening gebeurt via dezelfde formule als  

 

deze voor berekening van de variabele kost bij de oorspronkelijke aanvraag.  

 

Een standaard aanvraag kan gecombineerd worden met een spoedverlenging, alsook kan een  

spoedaanvraag gecombineerd worden met een standaard verlenging.  

 

Artikel 3 Retributieplichtige 

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de verkeerssignalisatie.  

 

Artikel 4 Betaling 

De betaling van de retributie is verschuldigd op het ogenblik van aanvraag en verloopt bij  

voorkeur online. Een spoedprocedure kan enkel online betaald worden. Op het ogenblik van  

ontvangst van betaling door de stad, via online betaling of via overschrijving, wordt de  

aanvraag formeel bevestigd (per mail) en wordt de administratieve kost in rekening gebracht.  

 

Artikel 5 Termijnen 

De termijnen voor het indienen van een aanvraag zijn als volgt: 

 

Standaardaanvraag 

 Bij online betaling: minstens 6 werkdagen vóór de start van de tijdelijke inname van de 

parkeerplaats(en); 

 Bij overschrijving: minstens 10 werkdagen vóór de start van de tijdelijke inname van de 

parkeerplaats(en). 

 

Spoedaanvraag 

 Enkel mogelijk bij online betaling: minstens 2 werkdagen vóór de start van de tijdelijke 

inname van de parkeerplaats(en)+ vóór 9 uur s’ morgens. 

 

 

 

 



 

 

De termijnen voor het aanvragen van een verlenging zijn als volgt: 

 

Standaardverlenging 

 Bij online betaling: minstens 2 werkdagen vóór het aflopen van de tijdelijke inname van de 

parkeerplaats(en); 

 Bij overschrijving: minstens 10 werkdagen vóór het aflopen van de tijdelijke inname van 

de parkeerplaats(en). 

 

Spoedverlenging 

 Enkel mogelijk bij online betaling: minstens 1 werkdag (minimum 24 uur) vóór het aflopen 

van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en). 

 

Artikel 6 Terugbetaling 

 Integrale terugbetaling (vaste administratieve kost en variabele kost)  

 

vindt plaats in geval  van afkeuring van de aanvraag door de stad of intrekking van  

 

de toelating door haar eigen fout of omwille van bestuurlijke redenen. 

 

 Terugbetaling van enkel de variabele kost vindt plaats in geval van annulatie door  

 

de aanvrager minstens 3 dagen vóór de aanvangsdatum van de aangevraagde  

 

inname.  

 

 In geval van laattijdige annulatie (binnen 3 werkdagen vóór de aanvangsdatum van  

 

de aangevraagde inname) vindt geen terugbetaling plaats.  

 

 Bij verwerking van een aanvraag of verlenging is de stad Antwerpen in bepaalde  

 

gevallen genoodzaakt extra informatie op te vragen bij de aanvrager. Indien na  

 

opvraging van deze extra informatie geen antwoord ontvangen wordt van de  

 

aanvrager binnen een termijn van 3 kalenderdagen na de opvraging, kan de stad  

 

Antwerpen niet langer de tijdige verwerking van de aanvraag garanderen en kan het  

 

dossier worden afgekeurd. In dit geval zal de verschuldigde retributie worden  

 

terugbetaald, met uitzondering van de administratieve kost. Deze termijn van 3  

 

kalenderdagen kan niet worden gehanteerd in geval van een spoedaanvraag of  

 

spoedverlenging. Hier is het noodzakelijk dat de aanvrager zijn dossier zo volledig  

 



 

 

mogelijk indient. Indien het dossier onvolledig is, kan de aanvraag niet objectief  

 

worden beoordeeld en zal het dossier worden afgekeurd. In dit geval zal de  

 

verschuldigde retributie worden terugbetaald, inclusief de administratieve  

 

kost.  

 

Artikel 7 Vrijstellingen 

Scholen, erkende jeugdverenigingen en socio-cultuurverenigingen die gevestigd zijn in de  

stad Antwerpen kunnen 1x per jaar een vrijstelling krijgen op het adres van hun vestiging. 

 

De tijdelijke inname van parkeerplaatsen in het kader van de organisatie van een  

evenement of manifestatie op het openbaar domein en gronden behorend tot het privaat  

domein van de stad Antwerpen, is vrijgesteld van retributie, voor de volgende categorieën van  

evenementen: 

 Categorie 1: eigen georganiseerde evenementen van de groep stad Antwerpen 

 

 Categorie 2: evenementen in co-organisatie met de groep stad Antwerpen 

 

 Categorie 5: niet winstgevende of nominatief vrijgestelde evenementen 

 

Onderstaande categorieën van evenementen worden niet vrijgesteld van retributie: 

 Categorie 3: naamversterkende evenementen en nieuwe events die het potentieel  
 

hebben om zo’n naamversterkend event te worden 

 

 Categorie 4: samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 

 

 Categorie 6: winstgevende extern georganiseerde evenementen en overige 

 

 

Evenementen of manifestaties op het openbaar domein en gronden behorend tot het privaat  

domein van stad Antwerpen van categorie 3, 4 en 6 zijn een forfaitaire retributie verschuldigd  

afhankelijk van de duur van de inname van parkeerplaatsen in combinatie met het aantal  

ingenomen parkeerplaatsen.  

 



 

 

De verschuldigde forfaitaire bedragen worden als volgt berekend:  

 

Aantal ingenomen 

parkeerplaatsen (pp) 

 

Retributie voor 2 

eerste 

kalenderdagen 

(zelfde forfait voor  

1 kalenderdag) 

 

Retributie per extra 

kalenderdag 

 

Retributie per opbouw- 

of afbraakdag 

0 – 100 pp 49,00 EUR 20,00 EUR 10,00 EUR 

101 – 200 pp 100,00 EUR  40,00 EUR 20,00 EUR 

201 – 500 pp 200,00 EUR 80,00 EUR 40,00 EUR 

501 – 1.000 pp 500,00 EUR 200,00 EUR 100,00 EUR 

> 1.000 pp 1.000,00 EUR 400,00 EUR 200,00 EUR 

 

Volgende elementen worden niet meegerekend bij de berekening van het forfaitaire  

verschuldigde bedrag: 

 Het aantal ingenomen parkeerplaatsen noodzakelijk voor het creëren van de  
 

veiligheidszone rondom het evenement of manifestatie. Enkel de ingenomen  

 

parkeerplaatsen die noodzakelijk zijn voor de inname van het evenement of  

 

manifestatie zelf, zijn hier relevant.  

 

Bovenstaande verschuldigde forfaitaire retributie voor de inname van parkeerplaatsen gaat in  

voor alle aanvragen van evenementen welke worden ingediend na 1 mei 2017.  

 

Artikel 8 Slotbepaling 

Dit reglement vervangt alle voorgaande retributiereglementen voor de tijdelijke inname van  

parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie.   


