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Aanvraag horecavergunning
Via het E-formulier eet- en drankgelegenheden kan u 3 vergunningen tegelijkertijd aanvragen:





vergunning sterke en gegiste dranken
afwijking op het sluitingsuur in Antwerpen Noord
advies Burgemeester inzake kansspelen
melding opening van een publiek toegankelijke inrichting

De procedure verloopt in 3 stappen:

1. Ontvangst dossier
U doet een aanvraag via het E-loket op www.ondernemeninantwerpen.be. Na uw aanvraag
ontvangt u steeds een e-mail waarin alle gegevens van uw aanvraag opgenomen zijn met het
dossiernummer van uw aanvraag.
Door de antwoorden die u geeft, weet het Bedrijvenloket welke vergunningen u wil aanvragen.

2. Ontvankelijkheidsonderzoek
Ontvankelijkheidsonderzoek

Dossier volledig

Dossier onvolledig

U ontvangt een brief/mail van
ontvankelijkheid. Uw aanvraag
wordt verder behandeld.

U ontvangt een brief/mail van
onvolledigheid. U wordt
gevraagd om binnen de 30
kalenderdagen uw dossier te
vervolledigen. Indien het
Bedrijvenloket niets ontvangt
wordt uw dossier afgesloten. U
ontvangt een brief/mail van
onontvankelijkheid.
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3. Behandeling aanvragen
Er zijn steeds verschillende diensten betrokken bij de behandeling van een aanvraag. Sommige
controles gebeuren gelijktijdig voor de verschillende vergunningen. Toch kan het resultaat van de
beslissing verschillend zijn. Het is dus mogelijk dat u al de vergunningen niet gelijktijdig ontvangt.

Vergunning sterke en gegiste dranken
Nadat uw dossier ontvankelijk is verklaard, ontvangt u binnen de 60 dagen een resultaat
(vergunning of weigering). Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met nog eens 60
kalenderdagen. We brengen u hiervan ook schriftelijk op de hoogte.

Afwijking op het sluitingsuur in Antwerpen-Noord
Nadat uw dossier ontvankelijk is verklaard, ontvangt u binnen de 60 dagen een resultaat
(vergunning of weigering). Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met nog eens 60
kalenderdagen. We brengen u hiervan ook schriftelijk op de hoogte.

Advies Burgemeester inzake kansspelen
Nadat uw dossier behandeld is, bezorgt de stad het Advies Burgemeester rechtstreeks aan de
Kansspelcommissie. Hiervan ontvangt u dus zelf geen document.

