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1 Wetgeving  
 

De wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen 1  is van toepassing op 

kleinhandelsbedrijven. Dat zijn handelaars die hun producten rechtstreeks aan de 
eindverbruiker verkopen.  
 
Vanaf 400 m² nettohandelsoppervlakte (de oppervlakte bestemd voor de verkoop en 
toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten) is een 
machtiging vanwege het college van burgemeester en schepenen vereist voor alle 
verkoopseenheden bij: 
 

 een nieuw handelspand; 

 een nieuw handelsgeheel (meerdere verkooppunten op één plaats); 

 de uitbreiding van een bestaand handelspand/handelsgeheel; 

 de vestiging in een gebouw dat voordien niet bestemd was voor kleinhandel; 

 een belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw dat 
voordien al gebruikt werd voor kleinhandel. 

 
 

2 Aanvraagprocedure  
 
2.1. Het aanvraagdossier  
 
Vier criteria waarop uw aanvraag wordt beoordeeld 
 
In uw aanvraagdossier moeten alle gegevens zitten die het mogelijk maken om de 
aanvraag correct te beoordelen op de volgende vier criteria: 
 

1) de ruimtelijke ligging van de handelsvestiging. Daaronder kan onder meer worden 
verstaan: 

o de inpassing van de vestiging in de plaatselijke ontwikkelingsprojecten of 
binnen het kader van het stedenpatroon; 

o de bereikbaarheid van de nieuwe vestiging via het openbaar vervoer en via 
individuele vervoersmiddelen. 

2) de bescherming van het stedelijk milieu. Daaronder kan onder meer worden 
verstaan: 

o het effect van de inplanting inzake duurzame mobiliteit, meer bepaald het 
gebruik van de ruimte en de verkeersveiligheid; 

o het effect van de inplanting van de handelsvestiging op de stadskern in het 
kader van de planologische vereisten. 
 

                                                      
1
 Wet van 13 augustus 2004, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige 

wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op 
de interne markt 
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3) de bescherming van de consument. Daaronder kan onder meer worden verstaan: 
o de naleving van de vigerende wetgeving inzake consumentenbescherming. 

4) het respect voor de sociale wetgeving en het arbeidsrecht. Daaronder kan onder 
meer worden verstaan: 

o het naleven van de sociale wetgeving; 
o het naleven van de arbeidswetgeving. 

 
 

Een aanvraag bestaat uit een vragenlijst en een marktstudie 
 
1) Vragenlijst 
 
Het Vlaams Gewest, Agentschap Ondernemen dienst Vestiging en Ruimtelijke Economie 
heeft een vragenlijst opgesteld, die volledig moet worden ingevuld. Daarin worden onder 
andere volgende inlichtingen gevraagd: aanduiding van de vestigingsplaats, 
karakteristieken van de vestiging, info over aanvrager en uitbater(s), beschrijving van de 
handelsactiviteiten, verkoopswijze, prijzenpolitiek, verwachte werkgelegenheid en 
zakencijfer. 
 
Er bestaan 2 modellen voor de vragenlijst:  

o SE1: voor een enkelvoudige handelseenheid (slechts 1 verkooppunt);  
o SE2: voor een handelsgeheel (meerdere verkooppunten).  

 
U kunt de vragenlijst downloaden op onze website www.ondernemeninantwerpen.be of 
afhalen bij het Bedrijvenloket. 
 
2) Marktstudie 
 
We raden u aan om het volgende in de uitgewerkte marktstudie op te nemen: 
 

o relevante informatie over de onderneming zoals een lijst van verkooppunten, de 
gevolgde economische politiek, omzet … 

o beschrijving van het project: reden, bestemming van de grond volgens 
structuurplan of volgens lokale bestemmingsplannen, beschrijving van de 
ruimtelijke ligging, impact ervan voor de omgeving/onderneming/klanten, mate van 
inpassing van het project in het stedelijk weefsel, beschrijving assortiment, 
bereikbaarheid … 

o inschatting van de impact van het project op de mobiliteitssituatie: opsomming van 
eventuele piekmomenten (van klanten/leveranciers), info over toelevering 
(laden/lossen: wanneer, hoe vaak, met welke transportmiddelen,…), aantal klanten 
bij normale handelsdrukte en piekmomenten, omschrijving van de 
parkeerfaciliteiten en fietsenstallingen, gehanteerde parkeerregime, eventueel 
geplande initiatieven in kader van duurzame mobiliteit … 

o een verklaring op eer vanwege de uitbater dat de onderneming(en) de sociale -, 
arbeids- en consumentenwetgeving in de aangevraagde vestiging zullen naleven. 
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Een overleg met de stad voor preadvies over uw dossier 
 
U bent welkom bij het Bedrijvenloket van de stad voor een overleg over uw 
aanvraagdossier voor u het indient. Een medewerker legt u dan graag uit welke elementen 
eventueel nog ontbreken, welke hoofdstukken van uw marktstudie uitgebreider behandeld 
mogen worden … U kunt dan uiteraard ook nog vragen stellen over bijvoorbeeld het 
verdere verloop van de procedure. 
 
De contactgegevens van het Bedrijvenloket vindt u aan het einde van dit document. 
 
De indiening van uw dossier 
 
U kunt uw dossier indienen bij het Bedrijvenloket of per aangetekende brief versturen naar 
het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen. 
 
U bezorgt minstens twee papieren exemplaren (liefst A4 en niet ingebonden), best 
vergezeld van een digitale versie.  
 
Bij de indiening bij het Bedrijvenloket krijgt u meteen een indieningsbewijs. Wanneer de 
aanvraag per post verstuurd wordt, geldt het bewijs van afgifte van de aangetekende 
zending als indieningsbewijs.  
 
 
2.2. De behandeling 
 
Voor de behandeling van uw dossier werden wettelijke termijnen vastgelegd. Deze 
termijnen worden in kalenderdagen uitgedrukt. Afhankelijk van de grootte van de 
nettohandelsoppervlakte wordt een andere procedure gevolgd. 
 
 
Nettohandelsoppervlakte van 400 m² tot en met 1000 m² 
 
Binnen vijf dagen na datum van uw indieningbewijs maakt de stad een kopie van het 
aanvraagdossier over aan het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie 
(NSECD). 
 
Binnen 50 dagen na datum van uw indieningbewijs, moet het college een beslissing 
nemen en die laten weten aan u (de aanvrager) en aan het NSECD. Bij een onvolledige 
aanvraag laat het college u weten welke gegevens er nog ontbreken en wordt de termijn 
van 50 dagen geschorst tot wanneer u de ontbrekende gegevens hebt opgestuurd.  
 
Indien niet tijdig een beslissing genomen is, wordt de vergunning automatisch toegekend. 
 
 
Nettohandelsoppervlakte groter dan 1000 m² 
 
Binnen vijf dagen na datum van uw indieningbewijs maakt de stad de aanvraag over aan 
het NSECD. 
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Ten laatste 20 dagen na datum van uw ontvangstbewijs, laat het NSECD aan u (de 
aanvrager) weten dat de aanvraag volledig is (dan krijgt u een ontvangstbewijs) of dat er 
nog bijkomende gegevens nodig zijn. In dat laatste geval levert het NSECD een 
ontvangstbewijs af binnen 20 dagen na ontvangst van de ontbrekende gegevens. De stad 
krijgt van alle briefwisseling een afschrift. 
 
Vervolgens krijgt het NSECD 35 dagen om een niet-bindend advies uit te brengen over het 
dossier aan zowel de aanvrager als aan de stad. Die termijn begint te lopen vanaf de dag 
waarop het ontvangstbewijs verstuurd is of verstuurd had moeten worden. Eventueel kan 
het NSECD u en een vertegenwoordiger van de stad horen. Voor aanvragen van meer 
dan 2000 m² nettohandelsoppervlakte kunnen de aangrenzende gemeenten zich ook 
uitspreken over de aanvraag. 
 
Indien na 35 dagen geen advies is uitgebracht, gaat het college verder met het onderzoek 
van de aanvraag. In ieder geval moet het college binnen 70 dagen na de aflevering van 
het ontvangstbewijs een beslissing nemen en die laten weten aan de aanvrager en het 
NSECD. Indien niet tijdig een beslissing genomen is, wordt de vergunning automatisch 
toegekend. 
 
 
2.3. Aanplakking bij goedkeuring 
 
Binnen acht dagen na de kennisgeving van de goedkeuring moet u als aanvrager een 
bericht met de beslissing aanplakken op de plaats van de vergunde vestiging. Een 
aanplakformulier kunt u opvragen bij het Bedrijvenloket of zelf downloaden via de 
ondernemerswebsite.  
 
Het bericht moet u aanplakken voor de aanvang van de werken en het moet blijven 
hangen tot de opening van de vergunde vestiging.  
 
Gedurende deze volledige periode moet u ook de vergunning en bijhorende documenten 
op de plaats van de vestiging beschikbaar houden voor controlerende ambtenaren. 

 
 
2.4. Geldigheidsduur van de vergunning 

 
U hebt vier jaar de tijd om met de bouwwerken te starten, daarna vervalt de vergunning. In 
geval van nood kan het college van burgemeester en schepenen de vergunning met een 
jaar verlengen. Daarvoor moet u twee maanden voor het verval van de vergunning een 
extra aanvraag indienen bij het college. Dit doet u door een aangetekend schrijven te 
richten naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. 
 
 
 
2.5. Schematisch overzicht van de behandeling 
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3 Procedure bij een beperkte 
uitbreiding of verhuis  

 

3.1 Doelgroep  
 

Er bestaat een vereenvoudigde procedure voor handelsvestigingen die al een 
sociaaleconomische vergunning hebben gekregen, bij: 
 

o uitbreidingsprojecten, op voorwaarde dat:  
1) de uitbreiding niet groter is dan 20 % van de vergunde nettohandelsoppervlakte 

en 
2) de uitbreiding maximum 300 m² nettohandelsoppervlakte bedraagt. 

o verhuizingen, op voorwaarde dat de verhuis binnen dezelfde gemeente en binnen 
een straal van 1000 m gebeurt. 

 
Indien er sprake is van zowel een uitbreiding als een verhuis, moet aan alle voorwaarden 
voldaan zijn. 
 
 
3.2. Hoe aanvragen 
 
Bovenstaande projecten zijn onderworpen aan een voorafgaande verklaring. Die wordt 
gedaan via een wettelijk bepaald formulier2 dat u kunt afgeven aan het Bedrijvenloket of 

per aangetekende brief versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Grote 
Markt 1 te 2000 Antwerpen. 
 
Bij een volledige verklaring stuurt de stad u (de aanvrager) binnen 20 kalenderdagen een 
ontvangstbewijs en een kopie van de verklaring naar het NSECD.  
 
Bij een onvolledige verklaring vraagt de stad u binnen 20 kalenderdagen schriftelijk 
bijkomende gegevens. Tien dagen na het bekomen van de ontbrekende gegevens stuurt 
de stad een ontvangstbewijs naar u en een kopie van de verklaring naar het NSECD. 
 
Een project kan pas worden aangevangen zodra het ontvangstbewijs ontvangen is of 
volgens de wettelijke proceduretermijnen ontvangen had moeten zijn. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2
 Het formulier kunt u downloaden via de ondernemerswebsite.  
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4 Beroep aantekenen 
 

4.1. Wie kan een beroep indienen? 
 
Er kan beroep worden ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen bij het Interministerieel Comité voor de Distributie (ICD) door: 

 de aanvrager; 

 het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD); 

 minstens 7 van de 18 leden van het NSECD.  
 
4.2. Hoe werkt de beroepsprocedure? 
 
Binnen de 20 kalenderdagen na de kennisgeving van de beslissing door het college moet 
het beroep worden ingesteld door een aangetekende brief te sturen naar: 
 
ICD - Eline Horemans secretaris  
Agentschap Innoveren & Ondernemen  
Dienst Vestiging en Ruimtelijke Economie  
Koning Albert II-laan 35  
1030 Brussel  
 
Het ICD brengt binnen 5 kalenderdagen het college op de hoogte. Het college moet 
daarop een kopie van het dossier aan het ICD bezorgen (binnen 10 kalenderdagen). 
 
Het ICD maakt binnen 40 kalenderdagen na ontvangst van het beroep zijn beslissing over 
aan de aanvrager, de stad en het NSECD. Wanneer niet tijdig een beslissing is genomen, 
wordt de aangevochten beslissing als bevestigd beschouwd. 
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5 Meer info  
 

Agentschap Innoveren & Ondernemen, dienst Ruimtelijke Economie 
Mevrouw Sonja Jalon, Secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de 
Distributie 
Koning Albert 2-Laan 35, bus 12 
1030 Brussel 
 
Algemeen contact van het NSECD 
e-mail: vergunning.handelsvestigingen@vlaanderen.be    
 
 
Bedrijvenloket stad Antwerpen 
Loketadres: Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen 
Postadres: Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen 
tel. 03 338 66 88 | fax 03 338 67 89 
bedrijvenloket@stad.antwerpen.be  
www.ondernemeninantwerpen.be  
Het Bedrijvenloket is alle werkdagen open van 9 tot 12 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever. 
Deze brochure, met inbegrip van eventuele bijlagen, is een officieel document van de stad 
Antwerpen. De stad Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor 
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in deze brochure, noch voor verlies, ongemak of directe 
dan wel indirecte schade geleden door het gebruik van in deze handleiding voorkomende incorrecte 
informatie. 
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