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Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
belwinkel: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het gebruiken van 
telecommunicatiediensten, zoals telefoon en internet; 
 
bestemming: handelsactiviteit waarvoor een vergunning is vereist; 
 
club-vzw: drankgelegenheid die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is, ook al wordt het 
publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van 
een lidkaart) toegelaten en waarvan de exploitant een vzw is, en/of feitelijke vereniging en/of 
een natuurlijk persoon die geen handelaar is; 
 
drankgelegenheid: elke drankslijterij of restaurant in lokalen of ruimten, permanent ingericht 
om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van welke aard 
ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse; 
 
exploitant : de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de 
inrichting wordt gedreven; 
 
gevestigde belwinkel: een belwinkel die beschikt over een geldige uitbatingsvergunning; 
 
gevestigde nachtwinkel: een nachtwinkel die beschikt over een geldige uitbatingsvergunning; 
 
gevestigde shisha-bar: een shisha-bar die beschikt over een geldige uitbatingsvergunning; 
 
kansspel: elk spel of weddenschap, waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, 
hetzij het verlies van deze inzet door minstens één der spelers of wedders, hetzij een winst van 
om het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters van het spel of 
de weddenschap tot gevolg heeft en waarbij het toeval een zelfs bijkomstig element is in het 
spelverloop, de aanduiding van de winnaar of de bepaling van de winstgrootte.  
Geen kansspelen in de zin van dit besluit zijn: 

• spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om 
maximaal vijf keer gratis verder te spelen; 

• kaart- of gezelschapsspelen, alsook spelen uitgebaat door pretparken of door 
kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen 
onder soortgelijke omstandigheden die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan 
de speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen 
opleveren; 
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kansspelinrichting: de gebouwen of plaatsen waar één of meerdere kansspelen worden 
georganiseerd; 
 
nachtwinkel: een handelszaak die: 

• ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen uitsluitend onder de rubriek 
“verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”; 

• geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld; 
• een maximale netto verkoopoppervlakte heeft van 150 m²; 
• en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt; 

 
seksinrichting waarin pornografische vertoningen plaatsvinden: de voor het publiek 
toegankelijke besloten ruimten waarin vertoningen, voorstellingen en vermakelijkheden van 
pornografische aard plaatsvinden al dan niet tegen betaling, onder welke vorm ook en 
ongeacht het aantal betalende toeschouwers.  Onder seksinrichting waarin pornografische 
vertoningen plaatsvinden wordt in elk geval verstaan: seksbioscoop, sekstheater, peepshows, 
erotische vertoningen en paaldans vertoningen al dan niet in combinatie met kleinhandel en/of 
andere dienstverlening van welke aard dan ook; 
 
shisha-bar: publiek toegankelijke inrichting onder meer bestemd om waterpijp te roken ook al 
is dit sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een 
vloeistofreservoir; 
 
videotheek: een handelszaak die videobanden en/of dvd’s uitleent of verhuurt; 
 
weddenschap: kansspel waarbij elke speler een inzet inbrengt en waarbij winst of verlies 
wordt gegenereerd die niet afhangt van een daad gesteld door die speler maar van de 
verificatie van een feit dat zich realiseert zonder tussenkomst van de spelers; 
 
wedkantoor: inrichting die bestemd is voor het afsluiten van weddenschappen, al dan niet via 
internet. De kansspelinrichtingen klasse I, II en III zoals beschreven in de wet van 7 mei 1999 
op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers en de 
uitzondering voor dagbladhandelaars, voorzien § 5 van art. 43/4 van deze wet, behoren niet 
tot de wedkantoren in de zin van dit besluit; 
 
winkelstraat: een winkelstraat is een straat of een galerij / shopping center die voorkomt in de 
hiernavolgende opsomming: 
 
 
Straat post-

code 
district oneven huisnr. even huisnr. winkelgebied 

Aalmoezenierstraat 2000 Antwerpen 1-9 2-22 Nationalestraat 

Amerikalei 2000 Antwerpen 79-95 / Brederodewijk 
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Straat post-
code 

district oneven huisnr. even huisnr. winkelgebied 

Arenbergstraat 2000 Antwerpen 9-15 14-18 Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 

Armeduivelstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Schuttershofstraat_Hopland 

Britselei 2000 Antwerpen 1-15 / Mechelsesteenweg 

De Burburestraat 2000 Antwerpen 1-17 2-6 Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Drukkerijstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Nationalestraat 

Eiermarkt 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Everdijstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden Wilde Zee_Huidevettersstraat 

Frankrijklei 2000 Antwerpen 1-15 / De Keyserlei_Century Center 

Frankrijklei 2000 Antwerpen 17-61 42-90 Quellinstraat_Frankrijklei 

Gentplaats 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Geuzenstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Volkstraat_Geuzenstraat 

Gillisplaats 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Graaf Van Egmontstraat 2000 Antwerpen 1-19 2-12 Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Groendalstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden Wilde Zee_Huidevettersstraat 

Grote Goddaard 2000 Antwerpen / 32-38 Minderbroedersrui_Wolstraat 

Haarstraat 2000 Antwerpen 19-23 18-24 Hoogstraat 

Hessenbrug 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Paardenmarkt 

Hessenplein 2000 Antwerpen 17-39 / Paardenmarkt 

Hoogstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Hoogstraat 

Hopland 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Schuttershofstraat_Hopland 

Huidevettersstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Wilde Zee_Huidevettersstraat 

IJzerenwaag 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Kammenstraat-Kleine Markt 

Italielei 2000 Antwerpen / 32-42 Paardenmarkt 

Jan Van Gentstraat 2000 Antwerpen 1-31 2-8 Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Jezusstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Jezusstraat_Sint-Jacobsmarkt 

Kammenstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Kammenstraat-Kleine Markt 

Kasteelpleinstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Kasteelpleinstraat 

Kelderstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 
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Straat post-
code 

district oneven huisnr. even huisnr. winkelgebied 

Kipdorpbrug 2000 Antwerpen 1-3 2-8 Jezusstraat_Sint-Jacobsmarkt 

Kipdorpvest 2000 Antwerpen 33-45 26-42 Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Kleine Markt 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Kammenstraat-Kleine Markt 

Kloosterstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Kloosterstraat_Riemstraat 

Komedieplaats 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 

Korte Gasthuisstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Wilde Zee_Huidevettersstraat 

Korte Koepoortstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Lange Koepoortstraat 

Korte Nieuwstraat 2000 Antwerpen 1-11 2-28 Melkmarkt_Korte_Nieuwstraat 

Kronenburgstraat 2000 Antwerpen 31-41 40-52 Nationalestraat 

Lange Gasthuisstraat 2000 Antwerpen 1-13 2-14 Wilde Zee_Huidevettersstraat 

Lange Klarenstraat 2000 Antwerpen  19-29  14-20 Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Lange Koepoortstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Lange Koepoortstraat 

Lange Nieuwstraat 2000 Antwerpen 1-15 2-16 Sint-Katelijnevest 

Leopoldplaats 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 

Leopoldstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 

Leysstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Lombardenstraat 2000 Antwerpen / 2-34 Wilde Zee_Huidevettersstraat 

Lombardenvest 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Wilde Zee_Huidevettersstraat 

Luikstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Marnixplaats 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Volkstraat_Geuzenstraat 

Mechelseplein 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 

Mechelsesteenweg 2000 Antwerpen / 2-18 Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 

Meir 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Meirbrug 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Melkmarkt 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Melkmarkt_Korte_Nieuwstraat 

Minderbroedersrui 2000 Antwerpen 31-61 32-74 Minderbroedersrui_Wolstraat 

Museumstraat 2000 Antwerpen 1-11  2-32 Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Namenstraat 2000 Antwerpen 11-19 / Vlaamsekaai_Waalsekaai 
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Straat post-
code 

district oneven huisnr. even huisnr. winkelgebied 

Nationalestraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Nationalestraat 

Oever 2000 Antwerpen 21-29 16-28 Kloosterstraat_Riemstraat 

Orgelstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden 

 

Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 

Otto Veniusstraat 2000 Antwerpen 1-13 / Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Oudaan 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Wilde Zee_Huidevettersstraat 

Paardenmarkt 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Paardenmarkt 

Pourbusstraat 2000 Antwerpen 1-7 2-8 Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Prekersstraat 2000 Antwerpen 65-73 34-46 Nationalestraat 

Reyndersstraat 2000 Antwerpen 1-11 2-18 Hoogstraat 

Riemstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  

 

Kloosterstraat_Riemstraat 

Scheldestraat 2000 Antwerpen 1-35 32-40 Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Schoenmarkt 2000 Antwerpen 1-35 2-24 Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Schrijnwerkersstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Wilde Zee_Huidevettersstraat 

Schuttershofstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Schuttershofstraat_Hopland 

Sint-Antoniusstraat 2000 Antwerpen 1 2-10 Nationalestraat 

Sint-Jacobsmarkt 2000 Antwerpen 57-97 64-104 Jezusstraat_Sint-Jacobsmarkt 

Sint-Jorispoort 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 

Sint-Katelijnevest 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Sint-Katelijnevest 

Steenhouwersvest 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Steenhouwersvest 

Sudermanstraat 2000 Antwerpen / 2-14 Melkmarkt_Korte_Nieuwstraat 

Terninckstraat 2000 Antwerpen 3-21 2-10 Kasteelpleinstraat 

Theodoor Van 
Rijswijckplaats 

2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden Nationalestraat 

Twaalfmaandenstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Van Cuyckstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Schuttershofstraat_Hopland 

Varkensmarkt 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Paardenmarkt 

Verlatstraat 2000 Antwerpen 1-3 2-10 Vlaamsekaai_Waalsekaai 
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Straat post-
code 

district oneven huisnr. even huisnr. winkelgebied 

Vlaamsekaai 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Vleminckstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Melkmarkt_Korte_Nieuwstraat 

Vleminckveld 2000 Antwerpen 5 2-18 Kammenstraat-Kleine Markt 

Vleminckveld 2000 Antwerpen / 70-78 Leopoldstraat_Sint-Jorispoort 

Volkstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Volkstraat_Geuzenstraat 

Waalsekaai 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Vlaamsekaai_Waalsekaai 

Wapper 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Meir-GB Shopping-Stadsfeestzaal 

Wiegstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Wilde Zee_Huidevettersstraat 

Wijngaardstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden Melkmarkt_Korte_Nieuwstraat 

Wolstraat 2000 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Minderbroedersrui_Wolstraat 

Anselmostraat 2018 Antwerpen 1-45 2-68 Anselmostraat 

Appelmansstraat 2018 Antwerpen 1-33 2-32 Diamantwijk_Centraal Station 

Balansstraat 2018 Antwerpen / 2en 32-42 Brederodewijk 

Belegstraat 2018 Antwerpen 35-47 42-46 Brederodewijk 

Belgiëlei 2018 Antwerpen 1-7 2-18 Lange Kievitstraat_Simonsstraat 

Brederodestraat 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Brederodewijk 

Bresstraat 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Brederodewijk 

Broederminstraat 2018 Antwerpen 15-21 18-28 Brederodewijk 

De Keyserlei 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  De Keyserlei_Century Center 

Hoveniersstraat 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Diamantwijk_Centraal Station 

Koningin Astridplein 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Gemeentestraat_Koningin Astridplein 

Lange Herentalsestraat 2018 Antwerpen 1-23 2-16 en 52-70 Diamantwijk_Centraal Station 

Lange Kievitstraat 2018 Antwerpen 47-91 32-68 Lange Kievitstraat_Simonsstraat 

Maria-Theresialei 2018 Antwerpen 1-23 / Quellinstraat_Frankrijklei 

Mechelsesteenweg 2018 Antwerpen 1-113 20-140 Mechelsesteenweg 

Mercatorstraat 2018 Antwerpen / 6-34 Lange Kievitstraat_Simonsstraat 

Paleisstraat 2018 Antwerpen 1-15 2-16 Anselmostraat 

Paleisstraat 2018 Antwerpen  89 en 137-149 98-102 en 136- Brederodewijk 
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Straat post-
code 

district oneven huisnr. even huisnr. winkelgebied 

148 

Pelikaanstraat 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Diamantwijk_Centraal Station 

Plantin en Moretuslei 2018 Antwerpen 47-53 54-64 Lange Kievitstraat_Simonsstraat 

Quellinstraat 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Quellinstraat_Frankrijklei 

Rijfstraat 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Diamantwijk_Centraal Station 

Schupstraat 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Diamantwijk_Centraal Station 

Simonsstraat 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Lange Kievitstraat_Simonsstraat 

Van Breestraat 2018 Antwerpen 39 18-24 Mechelsesteenweg 

Vestingstraat 2018 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Diamantwijk_Centraal Station 

Abdijstraat 2020 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Abdijstraat_Den Tir 

Berendrechtstraat 2020 Antwerpen 33-63 48-54 Abdijstraat_Den Tir 

Landbouwstraat  2020 Antwerpen 63-69 72-76 Abdijstraat_Den Tir 

Boomsesteenweg 2020 Antwerpen 465-957 546-1000 Boomsesteenweg 

Jules De Geyterstraat 2020 Antwerpen 1-7 / Sint_Bernardsesteenweg 

Sint-Bernardsesteenweg 2020 Antwerpen 169-189 218-356 Abdijstraat_Den Tir 

Sint-Bernardsesteenweg 2020 Antwerpen 199-247 / Sint_Bernardsesteenweg 

Wittestraat 2020 Antwerpen 95-101 82-104 Abdijstraat_Den Tir 

Beatrijslaan 2050 Antwerpen 1-27 2-42 Linkeroever 

Blancefloerlaan 2050 Antwerpen 1-81 2-48 Linkeroever 

Frederik Van 
Eedenplein 

2050 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Linkeroever 

Hanegraefstraat 2050 Antwerpen / 2-10 Linkeroever 

Lode Zielenslaan 2050 Antwerpen 1A 2-10 Linkeroever 

Waterhoenlaan 2050 Antwerpen 7-17 10-22 Linkeroever 

Bisschopstraat 2060 Antwerpen 3 2-18 Carnotstraat 

Brugstraat 2060 Antwerpen 1 2-14 Sint_Jansplein_Vondelstraat 

Carnotstraat 2060 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden Carnotstraat 

Constitutiestraat 2060 Antwerpen 1-3 2-4 Offerandestraat_Dambruggestraat 

Dambruggestraat 2060 Antwerpen 1-35 2-36 Offerandestraat_Dambruggestraat 
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Straat post-
code 

district oneven huisnr. even huisnr. winkelgebied 

Dambruggestraat 2060 Antwerpen 181-189 222-234 Sint_Gummarusstraat_Diepestraat 

Dambruggestraat 2060 Antwerpen 203-211 240-248 Van Kerckhovenstraat 

Diepestraat 2060 Antwerpen 73-161 90-170 Diepestraat_Lange_Beeldekensstraat 

Diepestraat 2060 Antwerpen 1-51 2-66 Sint_Gummarusstraat_Diepestraat 

Gasstraat 2060 Antwerpen 131-137 152-160 Handelstraat_Korte_Zavelstraat 

Gemeentestraat 2060 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Gemeentestraat_Koningin_Astridplein 

Handelstraat 2060 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Handelstraat_Korte_Zavelstraat 

Houwerstraat 2060 Antwerpen 23-25 24-28 Sint_Jansplein_Vondelstraat 

Kerkstraat 2060 Antwerpen 1-91 2-94 Kerkstraat 

Korte Ypermanstraat 2060 Antwerpen / 2-16 Handelstraat_Korte_Zavelstraat 

Korte Zavelstraat 2060 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Handelstraat_Korte_Zavelstraat 

Lange Beeldekensstraat 2060 Antwerpen 103-187 106-178 Diepestraat_Lange_Beeldekensstraat 

Lange Dijkstraat 2060 Antwerpen 2-36 1-25 Sint_Jansplein_Vondelstraat 

Lange Stuivenbergstraat 2060 Antwerpen / 78-88 Handelstraat_Korte_Zavelstraat 

Lange Zavelstraat 2060 Antwerpen 43-53 36-60 Handelstraat_Korte_Zavelstraat 

Offerandestraat 2060 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Offerandestraat_Dambruggestraat 

Sint-Elisabethstraat 2060 Antwerpen 1-83 2-58 Diepestraat_Lange_Beeldekensstraat 

Sint-Gummarusstraat 2060 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Sint_Gummarusstraat_Diepestraat 

Sint-Jansplein 2060 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Sint_Jansplein_Vondelstraat 

Van Arteveldestraat 2060 Antwerpen 1-3 2-6 Gemeentestraat_Koningin_Astridplein 

Van De Wervestraat 2060 Antwerpen 99 74-92 Sint_Jansplein_Vondelstraat 

Van Kerckhovenstraat 2060 Antwerpen 1-79 2-52 Van Kerckhovenstraat 

Van Maerlantstraat 2060 Antwerpen 1-9 2-6 Sint_Jansplein_Vondelstraat 

Van Stralenstraat 2060 Antwerpen / 2-16 Gemeentestraat_Koningin_Astridplein 

Van Wesenbekestraat 2060 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Van Wesenbekestraat 

Vondelstraat 2060 Antwerpen hele straat incl. hoekpanden  Sint_Jansplein_Vondelstraat 

Cogelsplein 2100 Deurne hele straat incl. hoekpanden  Deurne_Noord 

Confortalei 2100 Deurne / 2-16 Deurne_Noord 
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Straat post-
code 

district oneven huisnr. even huisnr. winkelgebied 

Frank Craeybeckxlaan 2100 Deurne hele straat incl. hoekpanden  Deurne_Noord 

Gallifortlei 2100 Deurne 1-149 2-124 Deurne_Noord 

Herentalsebaan 2100 Deurne 109-425 90-478 Herentalsebaan 

Lakborslei 2100 Deurne 1 2-10 Deurne_Noord 

Sint-Rochusstraat 2100 Deurne / 2-8 Herentalsebaan 

Te Couwelaarlei 2100 Deurne 97-103 128-134 Deurne_Noord 

Ter Heydelaan 2100 Deurne 25-35 en 55-67 / Deurne_Noord 

Turnhoutsebaan 2100 Deurne 1-125 2-124 Deurne_Noord 

Drink 2140 Borgerhout hele straat incl. hoekpanden  Turnhoutsebaan_Borgerhout 

Eliaertsstraat 2140 Borgerhout 1 2-24 Turnhoutsebaan_Borgerhout 

Gitschotellei 2140 Borgerhout 201-261 186-278 Gitschotellei 

Turnhoutsebaan 2140 Borgerhout 3-389 2-366 Turnhoutsebaan_Borgerhout 

Borrewaterstraat 2170 Merksem 1-33 2-36 Bredabaan Centrum 

Bredabaan 2170 Merksem 809-1305 938-1026 Bredabaan Baanwinkels 

Bredabaan 2170 Merksem 267-551 252-626 Bredabaan Centrum 

Bredabaan 2170 Merksem 577-739 636-778 Victor Roossensplein_Bredabaan 

Sint-Franciscusplein 2170 Merksem hele straat incl. hoekpanden  Bredabaan Centrum 

Victor Roosensplein 2170 Merksem hele straat incl. hoekpanden  Victor Roossensplein_Bredabaan 

Weggestraat 2170 Merksem hele straat incl. hoekpanden  Bredabaan Centrum 

Dorpstraat 2180 Ekeren hele straat incl. hoekpanden  Ekeren Dorp 

Driehoekstraat 2180 Ekeren 1 2-40 Ekeren Dorp 

Kapelsesteenweg 2180 Ekeren 203-351 198-208 Ekeren Donk 

Kapelsesteenweg 2180 Ekeren 511-617 304-438 Ekeren Mariaburg 

Kloosterstraat 2180 Ekeren 1-99 2-90 Ekeren Dorp 

Kristus-Koningplein 2180 Ekeren hele straat incl. hoekpanden  Ekeren Dorp 

Markt 2180 Ekeren hele straat incl. hoekpanden  Ekeren Dorp 

Schriek 2180 Ekeren 345-355 362-372 Ekeren Mariaburg 

Steenstraat 2180 Ekeren 25-35 20-24 Ekeren Dorp 
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Straat post-
code 

district oneven huisnr. even huisnr. winkelgebied 

Veltwijcklaan 2180 Ekeren 1-13 2-18 Ekeren Dorp 

Dianalaan 2600 Berchem / 166-186 Diksmuidelaan 

Diksmuidelaan 2600 Berchem 117-219 80-170 Diksmuidelaan 

Diksmuidelaan 2600 Berchem / 18-36 Gitschotellei 

Driekoningenstraat 2600 Berchem hele straat incl. hoekpanden  Driekoningenstraat_Statiestraat 

Fruithoflaan 2600 Berchem 1-93 2-80 Fruithoflaan 

Gitschotellei 2600 Berchem 71-199 80-168 Gitschotellei 

Statiestraat 2600 Berchem hele straat incl. hoekpanden  Driekoningenstraat_Statiestraat 

Bist 2610 Wilrijk hele straat incl. hoekpanden  Bist_De_Kern 

Heistraat 2610 Wilrijk 49-69 2-50 Bist_De_Kern 

Heistraat 2610 Wilrijk 73-103 52-96 Jules Moretuslei 

Jules Moretuslei 2610 Wilrijk 131-319 322-462 Jules Moretuslei 

Kern 2610 Wilrijk hele straat incl. hoekpanden  Bist_De_Kern 

Kleinesteenweg 2610 Wilrijk 1-21 2-10 Bist_De_Kern 

Mastplein 2610 Wilrijk hele straat incl. hoekpanden  Bist_De_Kern 

Hendriklei 2660 Hoboken 1-11 / Sint_Bernardsesteenweg 

Kapelstraat 2660 Hoboken 1-105 2-88 Kioskplaats_Kapelstraat 

Kioskplaats 2660 Hoboken hele straat incl. hoekpanden Kioskplaats_Kapelstraat 

Lelieplaats 2660 Hoboken hele straat incl. hoekpanden  Kioskplaats_Kapelstraat 

Sint-Bernardsesteenweg 2660 Hoboken 249-323 450-474 Sint_Bernardsesteenweg 

Van Amstelstraat 2660 Hoboken / 2-28 Kioskplaats_Kapelstraat 

 
galerijen / 
shopping centra 

post- 
code 

district oneven  
zijde 

even 
 zijde 

Winkelgebied 

Grand Bazar  
Shopping Center 

2000 Antwerpen volledig volledig Meir-GB Shopping Center-Stadsfeestzaal 

Nieuwe Gaanderij 2000 Antwerpen volledig volledig Wilde Zee 

Stadsfeestzaal 2000 Antwerpen volledig volledig Meir-GB Shopping Center-Stadsfeestzaal 

Century Center 2018 Antwerpen volledig volledig De Keyserlei-Century Center 
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galerijen / 
shopping centra 

post- 
code 

district oneven  
zijde 

even 
 zijde 

Winkelgebied 

Empire  
Shopping Center 

2018 Antwerpen volledig volledig Diamant-Winkelgalerij Centraal Station 

UGC  
De Keyser Center 

2018 Antwerpen volledig volledig De Keyserlei-Century Center 

Winkelgalerij  
Centraal Station 

2018 Antwerpen volledig volledig Diamant-Winkelgalerij Centraal Station 

Shopping Center  
Den Tir 

2020 Antwerpen volledig volledig Abdijstraat-Den TIR 

Criée 2060 Antwerpen volledig volledig Van Wesenbekestraat 

Galerij 't Hoefijzer 2170 Merksem volledig volledig Bredabaan Centrum 

Winkelcentrum  
De Kern 

2610 Wilrijk volledig volledig Bist-Winkelcentrum De Kern 

 

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied 
Artikel 2 
§1. Alle nachtwinkels, belwinkels, videotheken, wedkantoren, seksinrichtingen waarin 
pornografische vertoningen  plaatsvinden, club-vzw’s en shisha-bars, op het grondgebied van 
de stad Antwerpen, met inbegrip van het stedelijk havengebied, zijn voor deze bestemmingen 
zowel in het kader van hoofdactiviteit als in het kader van nevenactiviteit, verplicht om in het 
bezit te zijn van een uitbatingsvergunning. 
 
De uitbatingsvergunning wordt toegekend door de burgemeester.  
 
§2. Belwinkels, nachtwinkels en shisha-bars, op het grondgebied van de stad Antwerpen, met 
inbegrip van het stedelijk havengebied, zijn tevens verplicht om in het bezit te zijn van een 
vestigingsvergunning. Deze verplichting geldt voor alle instellingen die, hoe miniem ook, 
diensten aanbieden die betrekking hebben op het gebruiken van telecommunicatiediensten 
zoals telefoon en internet. 
 
De vestigingsvergunning wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Hoofdstuk 3. Vrijstellingen en afwijkingen 

Afdeling 1. Club-vzw’s 
Artikel 3.  
§1. In de hierna limitatief opgesomde gevallen moeten club-vzw’s geen uitbatingsvergunning 
aanvragen. Deze vrijstellingen gelden onverminderd de toepassing van andere wettelijke 
bepalingen. 
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1° Occasionele drankgelegenheden: drankgelegenheden die naar aanleiding van om het even 
welke gebeurtenis van voorbijgaande aard ten hoogste twaalf maal per jaar en telkens voor 
niet langer dan vijftien dagen (opeenvolgend) worden gehouden en dit met een maximum van 
24 kalenderdagen per jaar; 
 
2° Drankgelegenheden, gehouden op tentoonstellingen en op jaarbeurzen voor de gehele duur 
van de tentoonstelling of jaarbeurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant; 
 
3° Reizende drankgelegenheden: drankgelegenheden gehouden in passagiersschepen en 
riviercruisevaartuigen zoals omschreven in het politiereglement voor het stadshavengebied, 
spoorwagens of andere voertuigen ook in kramen, tenten of andere inrichtingen die van de ene 
naar de andere plaats worden overgebracht; 
 
4° Drankgelegenheden die plaatsvinden in lokalen die ter beschikking worden gesteld door  

• stad Antwerpen,   
• extern of intern verzelfstandigde agentschappen,   
• Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, Privaatrechtelijke OCMW – verenigingen of 

OCMW-vzw’s2; 
 

5° Drankgelegenheden die kaderen in activiteiten of projecten die georganiseerd of 
ondersteund worden door  

• de stad Antwerpen 
• extern of intern verzelfstandigde agentschappen,  
• Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, Privaatrechtelijke OCMW – verenigingen of 

OCMW-vzw’s; 
Ook drankgelegenheden die aangesloten zijn bij bovenvermelde activiteiten/projecten worden 
vrijgesteld van een uitbatingsvergunning voor de duur van het bovenvermelde 
project/activiteit zoals bepaald door het college van burgemeester en schepenen of het 
districtscollege; 
 
6° Drankgelegenheden uitgebaat 

• in gebouwen van onderwijsinstellingen zoals erkend door de Vlaamse overheid3 ; 
• door studentenverenigingen die het doop- en feestcharter hebben ondertekend van het 

lopende academiejaar; 
• door (jeugd)verenigingen die op enige wijze worden erkend of gesubsidieerd worden 

volgens het subsidiereglement voor de jeugd (jeugdwerk, startende vereniging, 
projectsubsidie, ….) (gemeenteraadsbesluit 25 april 2016 (jaarnummer 238)); 

                                                 
2 Gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen: artikel 225 gemeentedecreet 15 juli 2005 
Intern verzelfstandigde agentschappen: artikel 221 gemeentedecreet 15 juli 2005 
Autonome gemeentebedrijven: artikel 232 gemeentedecreet 15 juli 2005 
Publiekrechtelijke OCMW-verenigingen, Privaatrechtelijke OCMW – verenigingen of OCMW-vwz’s: artikel 
219 tot 247 ocmw decreet van 19 december 2008 (decreet betreffende de organisatie van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn).  
3 Lijst met erkende onderwijsinstellingen door de Vlaamse Overheid:  http://data-
onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/  

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/
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• door sportverenigingen die erkend zijn door de stad Antwerpen zoals bepaald in het 
”reglement erkenning als Antwerpse sportvereniging (gemeenteraadsbesluit van 14 
december 2015 (jaarnummer 694))”. 

 
 
Artikel 4 
§1. In de hierna limitatief opgesomde gevallen kan een reguliere vzw een afwijking bekomen 
van de verplichting om over een uitbatingsvergunning te beschikken. Deze afwijkingen 
gelden onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen. 
 
1° Drankgelegenheden die subsidies toegekend krijgen van de stad Antwerpen binnen het jaar 
voorafgaand aan of volgend op de afwijkingsaanvraag en die niet vallen onder bovenstaande 
uitzonderingcategorieën kunnen een afwijking aanvragen bij de burgemeester. De duur van de 
afwijking is maximum 5 jaar. Deze subsidies dienen verbonden te zijn met en strekken tot de 
inhoudelijke verwezenlijking van het maatschappelijke doel, onder meer werkingssubsidies 
(personeel). Hieronder vallen niet energie/renovatiepremies en subsidies in het kader van 
duurzaamheidsmaatregelen (vb. zonnepanelen). De afwijking vervalt bij intrekking van de 
subsidies; 
 
2° Drankgelegenheden die naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van 
voorbijgaande aard ten hoogste 2 maal per jaar en telkens voor niet langer dan vier maanden 
(opeenvolgend) worden uitgebaat, waarbij de tweede periode niet vroeger mag ingaan dan 
drie maanden na het einde van de eerste periode kunnen een afwijking aanvragen bij de 
burgemeester. De duur van de afwijking heeft de duur van maximum 4 maanden. Deze 
afwijking dient voor elke nieuwe periode te worden aangevraagd. 
 
§2 Voor het verkrijgen van deze afwijking dient de uitbater een gemotiveerde digitale 
aanvraag in bij de burgemeester aan de hand van een daartoe voorzien afwijkingsformulier. 
Deze aanvraag dient voldoende gefundeerd en gedetailleerd te zijn. De burgemeester kan 
bepalen welke documenten bij deze aanvraag overhandigd moeten worden. Van zodra de 
aanvraag volledig is, ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging. 
 
§3 Binnen een termijn van 60 dagen na de ontvangstbevestiging van de aanvraag wordt een 
beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, kan deze 
termijn éénmaal worden verlengd met maximaal dezelfde duur.  
 
§4 In elk geval kan een advies van de politie  of andere betrokken instanties ingewonnen 
worden.  
 
§5 De burgemeester kan een afwijking verlenen, kan bepaalde voorwaarden koppelen aan 
deze afwijking, kan de duur ervan bepalen of kan de afwijking weigeren. Indien de afwijking 
geweigerd wordt kan ten vroegste 6 maanden na datum van de weigeringsbeslissing een 
nieuwe aanvraag tot afwijking ingediend worden door dezelfde club-vzw voor dezelfde 
locatie.  
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§6 De uitbating van de drankgelegenheid bedoeld in §1 mag geen aanvang nemen alvorens de 
afwijking werd toegekend.  
 
§7 De afwijking moet in de drankgelegenheid aanwezig zijn en op het eerste verzoek aan de 
politie of de bevoegde ambtenaar worden overhandigd.  
 

Afdeling 2. Mobiele wedkantoren  
 
Artikel  5 
Geen uitbatingsvergunning is vereist voor mobiele wedkantoren, d.i. een tijdelijke inrichting, 
duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en 
op de plaats van een evenement, een gebeurtenis, een sportwedstrijd of een sportcompetitie. 
Een mobiel wedkantoor mag geen andere weddenschap afsluiten dan deze die betrekking 
hebben op dat evenement, die wedstrijd of die competitie. 
 

Afdeling 3. Videotheken 
 
Artikel 6 
§1. De burgemeester kan aan een videotheek een tijdelijke afwijking toekennen van de 
verplichting om over een uitbatingsvergunning te beschikkentoekennen voor de duur van 
maximum zes maanden. Deze afwijking kan worden verlengd tot een afwijking van maximum 
3 jaar op voorwaarde dat de aanvrager aan de hand van reguliere boekhoudkundige stukken 
kan aantonen dat de videotheek gedurende de eerste 3 maanden van de uitbating minstens 
80% van het zakencijfer genereerde uit de inkomsten van haar hoofdactiviteit, zijnde het 
uitlenen, het verhuren en/of het verkopen van videobanden en/of dvd’s en de verlenging 
aanvraagt in de vierde maand van de uitbating. De afwijking vervalt van zodra de videotheek 
gedurende drie opeenvolgende maanden niet langer 80% van het zakencijfer genereert uit 
bovenvermelde inkomsten.  
 
Nadat een tijdelijke afwijking eenmalig is verlengd, kan de burgemeester een afwijking 
toekennen overeenkomstig §2 van dit artikel. De aanvrager dient hiervoor een gemotiveerde 
digitale aanvraag in overeenkomstig §4 van dit artikel.  
 
§2. De burgemeester kan een afwijking toekennen van de verplichting om over een 
uitbatingsvergunning te beschikken aan videotheken die op datum van goedkeuring van dit 
reglement beschikken over een uitbatingsvergunning en aan de hand van reguliere 
boekhoudkundige stukken aantonen dat zij minstens 80% van het jaarlijkse zakencijfer 
genereert uit de inkomsten van haar hoofdactiviteit, zijnde het uitlenen, het verhuren en/of het 
verkopen van videobanden en/of dvd’s. De afwijking vervalt van zodra de videotheek 
gedurende drie opeenvolgende maanden niet langer 80% van het zakencijfer genereert uit 
bovenvermelde inkomsten.  
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§3. Videotheken die een afwijking bekomen zoals bedoeld in §1 of §2, kunnen niet meer dan 
5% van de bruto-oppervlakte van de inrichting gebruiken voor de verkoop van algemene 
voedingswaren en huishoudelijke artikelen.  
 
§4. Voor het verkrijgen van deze afwijking dient de uitbater een gemotiveerde digitale 
aanvraag in bij de burgemeester aan de hand van een daartoe voorzien afwijkingsformulier. 
Deze aanvraag dient voldoende gefundeerd en gedetailleerd te zijn. De burgemeester kan 
bepalen welke documenten bij deze aanvraag overhandigd moeten worden. Van zodra de 
aanvraag volledig is, ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging. 
 
§5. Binnen een termijn van 60 dagen na de ontvangstbevestiging van de aanvraag wordt een 
beslissing genomen.  
 
§6. In elk geval kan een advies van de politie  of andere betrokken instanties ingewonnen 
worden. De uitbater is ertoe gehouden om op eerste verzoek van de politie of andere 
betrokken instanties inzage te verlenen in de boekhoudkundige stukken en/of alle andere 
nuttige gegevens te verstrekken.  
 
§7. De burgemeester kan een afwijking verlenen, kan bepaalde voorwaarden koppelen aan 
deze afwijking, kan de duur ervan bepalen of kan de afwijking weigeren. Indien de afwijking 
geweigerd wordt kan ten vroegste 6 maanden na datum van de weigeringsbeslissing een 
nieuwe aanvraag tot afwijking ingediend worden door dezelfde videotheek voor dezelfde 
locatie.  
 
§78. De uitbating van de videotheek bedoeld in §1 mag geen aanvang nemen alvorens de 
afwijking werd toegekend.  
 
§9. De afwijking moet in de videotheek aanwezig zijn en op het eerste verzoek aan de politie 
of de bevoegde ambtenaar worden overhandigd.  
 

Hoofdstuk 4.  Procedure 

Afdeling 1. Vestigingsvergunning 
Artikel 7 
§1. Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de exploitant een digitale 
aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, aan de hand van een daartoe 
voorziene aanvraagformulier. 
 
§2. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten en gegevens vermeld in het 
aanvraagformulier ontbreken.  De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen 
na mededeling van dit feit, om de ontbrekende documenten in te dienen. 
 



17 
 

§3. Voor de ontvankelijkheid van de aanvraag moet de aanvraag volledig zijn conform artikel 
6. 
 

Afdeling 2: Uitbatingsvergunning 
 
Artikel 8 
§1. De uitbatingsvergunning kan enkel worden aangevraagd en toegekend  

• voor belwinkels, nachtwinkels en shisha-bars: indien zij in het bezit zijn van een 
vestigingsvergunning en na controles zoals vermeld in Hoofdstuk 5; 

• voor videotheken, club-vzw’s, wedkantoren en seksinrichtingen waarin pornografische 
vertoningen plaatsvinden: na controles zoals vermeld in Hoofdstuk 5. 

 
§2. Voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient de exploitant een digitale 
aanvraag in bij de burgemeester, aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier. 
 
§3. De burgemeester kan bepalen dat nader te bepalen documenten overhandigd moeten 
worden. 
 
§4. De aanvraag is onvolledig wanneer de documenten vermeld in het aanvraagformulier 
ontbreken. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen na mededeling van 
dit feit, om de ontbrekende documenten in te dienen. 
 
Artikel 9 
Voor de ontvankelijkheid van de aanvraag moet voldaan zijn aan:  
 
§1. De aanvraag is onontvankelijk, wanneer op de plaats van aanvraag de functie 
stedenbouwkundig onverenigbaar is met de bestemmingszone of wanneer de aangevraagde 
uitbating een functie heeft die toelaatbaar is maar die nog niet vergund werd. 
 
§2. De aanvraag moet volledig zijn conform artikel 7. 
 
§4. Een nieuwe aanvraag van dezelfde uitbater, voor dezelfde plaats én voor dezelfde 
bestemming, volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag, kan ten vroegste zes 
maanden na de datum vermeld in de weigerings- of onontvankelijkheidsbeslissing worden 
ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.  
 
Deze nieuwe aanvraag dient vergezeld te zijn van de bevestiging ondertekend door de 
exploitant, dat alle voorwaarden vermeld in dit reglement vervuld zijn.  
 
Artikel 10 
§1. Na de datum van ontvangstmelding van de aanvraag, volgen controles zoals vermeld in 
Hoofdstuk 5.  
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§2. Bij negatieve controles wordt een hoorzitting georganiseerd die aanleiding kan geven tot 
een regularisatietermijn. 
 
§3. Binnen de termijn van 90 kalenderdagen na de melding van de ontvankelijke aanvraag 
wordt een beslissing genomen. Indien gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, 
mag deze termijn éénmaal worden verlengd voor maximaal dezelfde duur.  
 
§4. Om dwingende redenen van algemeen belang, met name de openbare orde en veiligheid, 
bescherming van consumenten, eerlijkheid van handelstransacties, fraudebestrijding, 
bescherming van het milieu en stedelijk milieu, wordt bij het uitblijven van een beslissing 
binnen de vastgestelde of verlengde termijn, de vergunning geacht te zijn geweigerd.  
 

Hoofdstuk 5. Voorwaarden 

Afdeling 1. Vestigingsvergunning 
 
Artikel 11 
§1. Alle exploitanten van belwinkels, nachtwinkels en shisha-bars, dienen naast de 
uitbatingsvergunning te beschikken over een vestigingsvergunning, met uitzondering van de 
exploitanten van de nachtwinkels die op 1 januari 2011 beschikken over een geldige 
uitbatingsvergunning en de exploitanten die een uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel 
hebben verkregen na 1 januari 2011 maar die hun aanvraag hadden gedaan voor 1 december 
2010;  
 
§2. De vestigingsvergunning wordt toegekend door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
§3. Voor belwinkels wordt de vestigingsvergunning enkel toegekend aan exploitanten van 
belwinkels die gevestigd zijn in een winkelstraat en daarenboven enkel op voorwaarde dat er 
op de vestigingsplaats, binnen een straal van 200 meter te meten vanaf de toegangsdeur geen 
andere belwinkel gevestigd is. Deze afstand wordt vermeerderd met 50 meter per gevestigde 
belwinkel in de winkelstraat waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 
 
§4. Voor nachtwinkels wordt de vestigingsvergunning enkel toegekend aan exploitanten van 
nachtwinkels die gevestigd zijn in een winkelstraat en daarenboven enkel op voorwaarde dat 
er op de vestigingsplaats, binnen een straal van 200 meter te meten vanaf de toegangsdeur 
geen andere nachtwinkel gevestigd is.  Deze afstand wordt vermeerderd met 50 meter per 
gevestigde nachtwinkel of per gevestigde dag-én nachtwinkel in de winkelstraat waarvoor de 
aanvraag wordt gedaan. 
 
§5. Voor shisha-bars wordt de vestigingsvergunning enkel toegekend aan exploitanten van 
shisha-bars die gevestigd zijn in een winkelstraat en daarenboven enkel op voorwaarde dat er 
op de vestigingsplaats, binnen een straal van 200 meter te meten vanaf de toegangsdeur geen 
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andere shisha-bar gevestigd is. Deze afstand wordt vermeerderd met 50 meter per gevestigde 
shisha-bar in de winkelstraat waarvoor de aanvraag wordt gedaan. 
 
§6. De aanvrager van een vestigingsvergunning dient het bewijs te leveren dat hij kan 
beschikken over de aangevraagde vestigingsplaats. 
 
§7. Over de aanvraag van een vestigingsvergunning wordt beslist met voorrang aan de eerste 
aanvrager. 
 

Afdeling 2. Uitbatingsvergunning 
 
Onderafdeling 1. De inrichting 
 
Artikel 12 
De uitbater van een nachtwinkel, belwinkel, videotheek, wedkantoor, seksinrichting waarin 
pornografische vertoningen  plaatsvinden, club-vzw en shisha-bar beschikt over een inrichting 
die voldoet aan de voorwaarden omschreven in deze onderafdeling.  
 
Artikel 13   
De inrichting moet voldoen aan de geldende stedenbouwkundige regels, zowel op 
gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau.  
 
Artikel 14 
De inrichting moet voldoen aan de brandveiligheidsvoorwaarden zoals nader omschreven in 
Titel 5 Hoofdstuk 1 van de code van politiereglementen van de stad Antwerpen. 
 
Artikel 15 
§1. Alle ruimtes en de voorwerpen in deze ruimtes moeten beantwoorden aan de in het 
dagelijkse verkeer als normaal ervaren vereisten voor frisheid, netheid en hygiëne 
(bijvoorbeeld: proper vloeroppervlak, propere muren, verwijderen van afval).  De gezondheid 
van het cliënteel en de openbare gezondheid mogen nooit gevaar lopen. 
 
§2. Een inrichting in een vaartuig moet beschikken over een geldige ligplaats in de stadshaven 
en moet voldoen aan de bepalingen uit het politiereglement voor het stadshavengebied. 
 
Artikel 16 
Alle ruimtes in de inrichting moeten op een veilige wijze toegankelijk en afsluitbaar zijn. 
 
Onderafdeling 2. De uitbating 
 
Artikel 17 
De uitbating is onderworpen aan een gunstig moraliteitsonderzoek.  
 
Dit onderzoek bestaat uit:  
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§1. Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor 
inbreuken op de zedelijkheid, voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in 
het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken en voor inbreuken op de  
mensenhandel, zoals bedoeld in  hoofdstuk III ter van Titel VIII  van boek II van het 
Strafwetboek;  
 
§2. Een onderzoek naar recente vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, 
voor inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving 
en/of wegens daden van weerspannigheid ten overstaan van politie of andere 
overheidsdiensten; 
 
§3. Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude; 
 
§4. Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het 
publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking 
hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen 
slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt 
worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, 
waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt; 
 
§5. Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 
verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals de niet 
naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden 
(o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart) administratieve 
verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en arbeidsrechtelijke 
verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. 
aangifte en bijdrageplicht sociale zekerheid),  boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 
vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en toelatingen met 
betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met betrekking tot de openingsuren, 
voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a.; 
 
§6. Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde  niet-
betwiste vorderingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de instelling en de 
exploitant. 
 
Artikel 18  
§1. Dit onderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het 
publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de 
exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze 
personen dienen meerderjarig te zijn en een uittreksel uit het strafregister4 voor te leggen van 
het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk 
beëdigd vertaald.  
                                                 
4 Uittreksel uit het strafregister afgeleverd conform artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (vroeger: 
model 2, zie Omzendbrief 204 van 10 juni 2013 met betrekking tot uittreksels van het strafregister). 
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§2. Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook, deelnemen of zullen deelnemen aan 
de exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt 
onder de weigeringsgronden verwoord in artikel 17, §1 tot §6. Alle voormelde personen 
dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële 
woonplaats. 
 
§3. Het onderzoek wordt verricht door de politie of de daartoe bevoegde diensten. De 
burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist 
discretionair of het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de 
vestigingstoelating al dan niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar 
voor de openbare orde voor ogen zal houden. 
 
Onderafdeling 3: Bijkomende voorwaarden voor club-vzw’s 
 
Artikel 19  
Voor de club-vzw’s gelden volgende bijkomende voorwaarden: 

• een onderzoek naar de hygiëne zoals bepaald in de artikelen 390 tot en met 396 van de 
code van politiereglementen; 

• een onderzoek naar de wettelijke bepalingen inzake de vzw-wetgeving; 
• een onderzoek naar de activiteiten die de vzw uitvoert in overeenstemming met haar 

doel onder meer door middel van documenten eigen aan de werking van een vzw, 
zoals beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, of van 
andere gemandateerden, boekhoudkundige stukken, jaarrekening, jaarplan, 
activiteitenverslagen. Deze documenten worden op eerste verzoek meegedeeld. 
 

Onderafdeling 4: Bijkomende voorwaarden voor shisha-bars 
 
Artikel 20  
Voor shisha-bars gelden volgende bijkomende voorwaarden: 

• een shisha-bar is enkel mogelijk in een handelszaak die uitsluitend als 
drankgelegenheid zoals bedoeld in artikel 1 van dit reglement wordt uitgebaat. 

• het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in 
de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije 
gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers 
tegen tabaksrook en haar uitvoeringsbesluiten (hierna genoemd: de wet op het 
rookverbod). Het gebruik van een waterpijp is niet toegelaten op terrassen of andere 
aanhorigheden van de handelszaak. 
 

Hoofdstuk 6. Weigeringsgronden 
Artikel 21 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vestigingsvergunning:  

• als de aanvraag onjuiste gegevens bevat; 
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• als de aangevraagde uitbating niet voldoet aan de spreidingsvoorwaarden zoals 
bepaald in artikel 11 §3-5. 
 

 
Artikel 22  
De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning of een aanvraag tot afwijking hiervan: 

• als niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van 
toepassing op de inrichting; 

• als de onderzoeken om een toelating of een afwijking af te leveren, een negatief advies 
geven; 

• als controle door de ambtenaar van de stad en/of de politie wordt verhinderd;  
• als de aanvraag onjuiste gegevens bevat; 
• als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 
 

Hoofdstuk 7. Modaliteiten 
Artikel 23  
§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de ondertekening door de 
burgemeester. 
 
§2. Dit politiereglement en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in Hoofdstuk 5 van dit 
reglement dient nageleefd te worden zolang de uitbating duurt.  
 
§3. De burgemeester kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of 
bepaalde voorwaarden te koppelen aan de uitbatingsvergunning. 
 
Artikel 24 
§1. De exploitant is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een verandering uitmaken 
ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens opgegeven in de aanvraag, 
met inbegrip van elke bestemmingswijziging onmiddellijk te melden aan de burgemeester via 
het digitaal meldingsformulier. 
 
§2. Bij elke wijziging van het bestuursorgaan van de rechtspersoon, moet een nieuw uittreksel 
uit het strafregister5 ingediend worden.  
 
§3. Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig 
nieuwe aanvraag moet worden ingediend. 
 
 
Artikel 25 
§1. De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen naar een andere exploitant, noch 
kan zij worden overgedragen naar een andere locatie, tenzij het een verplaatsing van een 
vaartuig betreft op bevel van een overheidsdienst. 
 
                                                 
5 Uittreksel uit het strafregister afgeleverd conform artikel 596, tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (vroeger: 
model 2, zie Omzendbrief 204 van 10 juni 2013 met betrekking tot uittreksels van het strafregister). 
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§2. De vestigingsvergunning kan niet worden overgedragen naar een andere exploitant, noch 
kan zij worden overgedragen naar een andere locatie.  
 
 
Artikel 26 
Met uitzondering van de nachtwinkels kunnen vergunningplichtige exploitanten niet meer dan 
5 % van de bruto oppervlakte van de inrichting gebruiken voor de verkoop van algemene 
voedingswaren en huishoudelijke artikelen. 
 
 
Artikel 27 
§1. Tijdens de exploitatie moet minstens één toegangsdeur van de inrichting en alle ruimtes in 
de inrichting onmiddellijk, zowel van binnen als van buiten, zonder tussenkomst van een 
derde geopend kunnen worden, met het oog op controle. 
 
§2. Het is verboden om ramen van nachtwinkels, belwinkels, videotheken, club-vzw’s, 
shishabars, en wedkantoren, die zichtbaar zijn op de openbare weg, tijdens de uitbating op 
gelijk welke wijze ondoorzichtig te maken of de inkijk van de uitbating ernstig te 
bemoeilijken of onmogelijk te maken (bijvoorbeeld door gebruik van folie, gekleurd of 
ondoorzichtig glas, plaatsen van een muur of andere obstructies enz.). 
 
Artikel 28 
§1. De vergunning(en) moet zichtbaar aangebracht worden aan de inrichting, zodat ze 
leesbaar is vanop de openbare ruimte. 
§2. De vergunningen dienen steeds op eerste verzoek van de politie of de controlerend 
ambtenaar ter inzage worden afgegeven. 
 

Hoofdstuk 8. Verval van rechtswege 
Artikel  29  
§1. De uitbatingsvergunning en vestigingsvergunning vervallen van rechtswege: 

• op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 
maanden feitelijk is onderbroken; 

• in geval van faillissement; 
• in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting; 
• in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of 

één van zijn organen; 
• in geval van ontbinding van de rechtspersoon; 
• in geval van schrapping of stopzetting van de exploitant of van de betrokken vestiging 

die blijkt uit de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen; 
• in geval van toekenning van een vrijstelling of afwijking zoals voorzien in hoofdstuk 

3. 
 

§2. De vestigingsvergunning vervalt van rechtswege indien: 
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• binnen de maand na het toekennen van de vestigingsvergunning geen aanvraag werd 
gedaan voor het bekomen van een uitbatingsvergunning; 

• De uitbatingsvergunning voor het pand waarvoor een vestigingsvergunning werd 
aangevraagd wordt geweigerd en/of geschorst en/of ingetrokken en/of de instelling 
wordt gesloten. 

 

Hoofdstuk 9. Administratieve sancties en maatregelen 
Artikel  30  
§1. Elke overtreding van dit politiereglement, met uitzondering van de bepalingen vermeld in 
de artikelen 10 worden bestraft met: 

• een administratieve geldboete tot 350,00 EUR; 
en/of 

• een administratieve schorsing of intrekking van een afgeleverde toelating of 
vergunning; 
en/of 

• een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling. 
 
§2. Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen de uitbatingsvergunning 
schorsen of intrekken, de instelling tijdelijk of definitief sluiten: 

• indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot geluidshinder wat zal 
blijken uit een door de politie samengesteld dossier; 

• indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot enige andere vorm van 
overlast, van aard om de openbare orde te verstoren wat zal blijken uit een door de 
politie samengesteld dossier; 

• indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste 
gegevens in de vergunningsaanvraag of bij wijzigingen van de opgegeven gegevens 
waardoor de veiligheid in het gedrang kan komen; 

• in geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer 
voldaan is aan de voorwaarden vermeld in dit reglement. 

 
Aan de sancties opgelegd door het college gaat een waarschuwing van de overtreder vooraf. 
Deze waarschuwing bevat een uittreksel van het overtreden reglement of van de overtreden 
verordening. 
 
De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een 
aangetekende brief ter kennis gebracht van de overtreder. 
 
Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bovendien bestraft met 
één van de hierboven voorziene administratieve sancties. 
 
§3. In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van schorsing of intrekking van de 
vergunning werd opgelegd kan de burgemeester bijkomende voorwaarden opleggen vooraleer 
over te gaan tot het verlenen van een uitbatingsvergunning. 
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In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van intrekking van de vergunning werd 
opgelegd, kan slechts een nieuwe aanvraag voor dezelfde uitbater, dezelfde plaats en dezelfde 
bestemming worden ingediend ten vroegste zes maanden na de datum van de beslissing tot 
intrekking, op straffe van onontvankelijkheid.  
 
§4. Onverminderd het voorgaande, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder 
uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten. 
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Bijlage 1: Voorgeschiedenis uitbatingsreglement 
 

• goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2006 (jaarnummer 1528); 
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 23 april 2007 (jaarnummer 996), 

inwerkingtreding 12 mei 2007;  
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2007 (jaarnummer 2219), 

inwerkingtreding 11 november 2007;  
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2008 (jaarnummer 1030 en 1079), 

inwerkingtreding 7 juni 2008;  
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2009 (jaarnummer 512), 

inwerkingtreding 14  april 2009; 
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2010, (jaarnummer 1342), 

inwerkingtreding op 22 november 2010;  
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 20 december 2010,( jaarnummer 1739), 

inwerkingtreding op 1 januari 2011; 
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 28 maart 2011 (jaarnummer 368), 

inwerkingtreding op 12 april 2011; 
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2011 (jaarnummer 933), 

inwerkingtreding op 13 juli 2011; 
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 september 2012 (jaarnummer 1055) 

inwerkingtreding op 9 oktober 2012. 
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 (jaarnummer 755) 

inwerkingtreding op 1 januari 2014 
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 september 2014 (jaarnummer 709) 

inwerkingtreding op 30 september 2014 
• gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 november 2016 (jaarnummer 735), 

inwerkingtreding op 1 januari 2017 
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Bijlage 2: Conversietabel uitbatingsreglement 
 
Oude artikelnummers Nieuwe artikelnummers 
1 1 
2 2 
3 2 en 8 
4 12, 13,14,17 en 18 
- 15 
- 16 
5 19 
6 20 
7 2 en 11 
8 - 
9 3 en 5 
- 4 
- 6 
10 23, 24, 25, 26, 27 en 28 
- 27 
11  7, 8 en 10 
12 9 en 22 
- 21 
13 29 
14 30 
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