Retributiereglement op de standplaatsen op de
bovenlokale en lokale kermissen.
Artikel 1
§1 Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2022
wordt een retributie gevestigd op het innemen van standplaatsen op het openbaar domein op
alle door de stad Antwerpen en de districten ingerichte of toegelaten bovenlokale en lokale
kermissen.
§2 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.
Artikel 2
De afmetingen van de standplaats die gelden voor het berekenen van de retributie worden
bepaald tot op een honderdste van een meter gevellengte. De aangerekende afmetingen zijn
gelijk aan de afmetingen van de goedgekeurde standplaats. Indien echter wordt vastgesteld
dat de afmetingen van de attractie en de geplaatste toebehoren breder of groter zijn dan die
van de goedgekeurde standplaats worden de afmetingen van de attractie samen met de
toebehoren aangerekend. Dit geeft geenszins recht op een grotere standplaats in de
toekomst en kan aanleiding geven tot sancties uit het stedelijk kermisreglement. Bij attracties
die groter geplaatst worden dan de goedgekeurde standplaats worden de afmetingen
vastgesteld tussen de delen van de inrichtingen en de op de standplaats geplaatste
toebehoren die het verst boven of tegen de grond uitsteken. Indien er echter andere
inrichtingen onder deze verst uitstekende delen kunnen geplaatst worden zonder de
veiligheid in het gedrang te brengen, worden deze centimeters niet meegeteld in de
berekening. Voor de inrichtingen “automatische spelen”, “amusementshallen”,
“verbruiksterras”, “gebaksalon” en voor elke inrichting op een hoekplaats zal de langste zijde
(gevellengte of diepte van de inrichting) in aanmerking komen voor de berekening van de
retributie.
Artikel 3
§1 De retributie per lopende meter voor de standplaatsen op de Sinksenfoor bedraagt per
exploitatieperiode voor:
 grote molen, groot wiel, booster, eclips, elastiek (attractie voor volwassenen),
mechanische inrichtingen (andere dan deze die hierna genoemd worden): 603,00
euro;
 gebak, gebaksalon, sandwichbar (in ruime zin), pizzakraam, deegwaren, rotor,
cakewalk, space-fall, elastiek (voor kinderen), simulator: 563,00 euro;
 amusementshal, bulldozer, kranenspel, lopend licht, suikerspin, confiserie,
koffieshop, alikruiken, vistoren, exotisch fruit/gerechten, loterij, derbyspel,
verbruiksterras, boksbal, en andere niet vernoemde automatische of
semiautomatische behendigheids- en andere spelen: 523,00 euro;
 vissenspel, magnetenspel, basketbalspel, schietkraam, boogschieten, bazooka,
ringenspel, pijlspel, ballenspel, schijfspel, koordje-trek, kapotte keuken,
handtassenspel, bowlingspel, hamerspel, autoscooter, autodroom, railway,
waterrailway, spooktrein of -lift, lachpaleis, spiegelpaleis, spookkasteel,
spiegeldoolhof, schouwburg met of zonder parade, kinderscooter, kinderrailway,
kindermolen, paardenmolen, hippodroom, kindertrampoline, kinderautodroom,
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kinderglijbaan, kinderrad, semiautomatisch kinderspel en alle andere niet vernoemde
inrichtingen: 443,00 euro.
Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen op de prijs toestaan voor alle
kermiskramers of een groep kermiskramers op basis van een gemotiveerde beslissing.
§ 2 De retributie per lopende meter voor standplaatsen op de lokale en bovenlokale
kermissen (uitgezonderd Sinksenfoor) bedraagt voor een exploitatieperiode:
 van 1 dag of tijdens een periode waarin maximaal 1 zaterdag en/of zondag voorkomt:
14,00 euro;
 waarin minimaal 2 zaterdagen en/of zondagen voorkomen: 28,00 euro.
Artikel 4
§1 Voor de afname van elektriciteit op bovenlokale (exclusief Sinksenfoor) en lokale
kermissen van de stad Antwerpen door caravans, woonwagens en andere woonunits wordt
volgende retributie vastgelegd:
 per aangesloten eenheid wordt 5,60 euro (te verhogen met het toepasselijk btwtarief) per dag (inclusief de periode van opbouw en afbraak) aangerekend.
§2 Voor de afname van elektriciteit van de stad Antwerpen wordt volgende retributie met
forfaitaire bedragen voor het elektriciteitsverbruik van de kermisinrichtingen op bovenlokale
(exclusief Sinksenfoor) en lokale kermissen vastgelegd:
 per aangesloten eenheid wordt 8,00 euro (te verhogen met het toepasselijk btwtarief) per dag (inclusief periode van opbouw en afbraak) aangerekend voor een
gewone aansluiting (monofase);
 per aangesloten eenheid wordt 24,00 euro (te verhogen met het toepasselijk btwtarief) per dag (inclusief periode van opbouw en afbraak) aangerekend voor een
zware aansluiting (driefase).
§3 Voor de Sinksenfoor worden de direct toewijsbare nutskosten (te verhogen met het
toepasselijk btw-tarief) aangerekend aan de kermisnijveraar. Het elektriciteitsverbruik van de
attracties wordt aangerekend op basis van de verbruiksgegevens die de energieleverancier
bezorgt. De overige nutskosten worden procentueel verdeeld en aangerekend. Een
voorschot voor de nutskosten van 500 euro wordt vooraf gefactureerd, samen met de
standplaatsvergoeding. De eindafrekening volgt zodra de stad beschikt over de
verbruiksgegevens en afrekening van de nutsleveranciers.
§4 Voor de Sinksenfoor worden voor de plaatsing van woonunits, stroomaggregaten,
koelwagens, werkateliers en dergelijke, volgende tarieven vastgelegd:
 de eerste toegelaten wooneenheid is gratis, als die bestemd is voor huisvesting van
de exploitant of zijn aangestelde werknemer;
 36,00 euro voor het eerste werkatelier, stroomaggregaat of koelwagen en tweede
wooneenheid;
 235,00 euro voor alle andere wagens, ongeacht gebruik.
Artikel 5
De retributie is verschuldigd door degene aan wie de standplaats op de door de stad
Antwerpen ingerichte of toegelaten kermissen, is toegewezen.
Artikel 6
§1 De retributie en doorrekening van de kosten moet worden betaald op de bankrekening
van de financieel directeur van de stad Antwerpen, zoals vermeld op de facturen.
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§ 2 Voor alle kermissen behalve de Sinksenfoor geldt: de houders van een standplaats
toegewezen per abonnement of voor de duur van de kermis, moeten het volledige bedrag
vóór de datum vermeld op de factuur betalen.
§ 3 Voor de Sinksenfoor geldt:
a. de houders van een standplaats op de Sinksenfoor toegewezen per abonnement en
voor de duur van de kermis moeten ten laatste de woensdag na het
openingsweekend van de Sinksenfoor 100% van het verschuldigde standgeld en het
voorschot voor de nutskosten (indien van toepassing) betaald hebben.
b. de houders van een standplaats op de Sinksenfoor toegewezen via de
spoedprocedure, moeten 100% van het verschuldigde standgeld en het voorschot
voor de nutskosten (indien van toepassing) betalen onmiddellijk na de toewijzing en
uiterlijk de woensdag na het openingsweekend van de Sinksenfoor.
Artikel 7
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. 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 de
standplaatsen op de bovenlokale en lokale kermissen.
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