
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2021 

Retributiereglement  
Standplaatsen openbare markten en standplaatsen 

ambulante handel op het openbaar domein.  
  

  

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALING  
Artikel 1  
  

§1 Met ingang vanaf 1 juli 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2022 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. De retributies worden volgens de geldende afrondingsnormen afgerond tot hele getallen.  
  

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  

1. Op de wekelijkse openbare markten gehouden van maandag tot en met zaterdag bedraagt de retributie 

per kavel van 3 meter gevellengte op 3 meter diepte:  

• dagprijs: 8,10 euro;  

• semesterabonnement:147,00 euro.  

2. Op de wekelijkse openbare zondagmarkten bedraagt de retributie per kavel van 3 meter gevellengte op 3 

meter diepte:  

• dagprijs: 11,00 euro;  

• semesterabonnement: 217,00 euro.  

3. Wanneer de burgemeester aan een abonnementshouder diepere kavels toestaat, wordt de retributie 

berekend a rato van de ingenomen oppervlakte.  

  

Elektriciteit  

4. Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het verbruik (van toepassing op alle wekelijkse markten) 

bedraagt de retributie, exclusief het toepasselijke btw-tarief:  

• Gewone (of enkelvoudige) aansluiting:  

o dagprijs: 8,00 euro per aansluiting;  

o abonnement voor een half jaar: 146,00 euro per aansluiting;  

• Zware (of dubbele) aansluiting:  

o dagprijs: 24,00 euro per aansluiting;  

o abonnement voor een half jaar: 437,00 euro per aansluiting;  

 

  

Wachtlijst  

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

• voor het verwerven van vaste standplaats(en): 5,00 euro per kavel per markt;  

• het ruilen van plaats(en) of het verwerven van bijkomende plaats(en): 5,00 euro per markt.  
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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  49,00 euro per standplaats/exploitatiedag  

Zone B  38,00 euro per standplaats/exploitatiedag  

Zone C  27,00 euro per standplaats/exploitatiedag  

Zone D  11,00 euro per standplaats/exploitatiedag  

  

Elektriciteit  

Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het verbruik bedraagt de retributie, exclusief het toepasselijke 

btw-tarief: 

 Gewone (of enkelvoudige) aansluiting: 

o dagprijs: 8,00 euro per aansluiting.  

 Zware (of dubbele) aansluiting:  

o dagprijs: 24,00 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  
  

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 544,00 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.  
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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 het rekeningnummer vermeld op de zesmaandelijkse factuur voor de 

abonnementhouders van de wekelijkse markten;  

• per overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur voor de inschrijvingen in de 

wachtregisters;  

• per overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur voor een losse standplaats 

(gefactureerd bij publicatie van de toegewezen standplaats na voorafgaande loting); 

• op de marktdag ter plaatse op elektronische wijze bij de marktleider voor de ondernemingen die op 

de openbare markten, 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 standplaats wordt gefactureerd bij 
beslissing van de toelating. De retributie wordt betaald per overschrijving op het rekeningnummer vermeld op 
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 het rekeningnummer vermeld op 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.  
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Artikel 14 
 
Bij betwisting kunnen beide partijen zich tot de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling 
Antwerpen wenden. 
 

 


