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Toepassingsgebied, sleutelfiguren, processen



Waar staan we voor? 

Socio-economische vergunning verdwijnt en wordt de 
omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

• Inkanteling in decreet omgevingsvergunning
zelfde procedures: eenvoudige of gewone procedure
aangepast aanvraagformulier

• Gezamenlijke aanvraag voor verschillende vergunningen is 
mogelijk = gemengd project

• Loket voor omgevingsvergunningen (OMV-loket) vervangt loket 
voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018
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Voorwaarden



Wat is vergunningsplichtig? 

Een vergunning is nodig voor:

• niet-tijdelijke kleinhandelsactiviteiten
(vanaf 90* of 180 dagen per jaar)

• in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel > 400 m²
(in netto handelsoppervlakte)

* kleinhandelsactiviteiten niet verenigbaar met geldende stedenbouwkundige voorschriften 



Een vergunning is nodig voor:

• samenvoegen
(netto handelsoppervlakte na samenvoeging > 400 m²)

• uitbreiden
(> 300m² of > 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte)

• wijzigen in categorie(ën)
(met 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of > 300 m²)

Wijzigingen



Verkoop van:

• voeding

• goederen voor persoonsuitrusting

• planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw

• andere producten

Categorieën kleinhandel



zonder vergunning

vergunde 
toestand

maximale 
wijziging

maximale
uitbreiding

voorbeeld 1

1100 m²
persoonsuitrusting

110 m²
in andere categorie

220 m²
max. 110 m² in 
andere categorie

voorbeeld 2

5500 m²
andere producten

300 m²
in andere categorie

300 m²

voorbeeld 3

7000 m²
persoonsuitrusting

3500 m²
voeding

2000 m²
andere producten

300 m²
kan er max. 
geschoven worden

300 m²



Vergunning

Geeft toelating voor:

• een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel 

• een bepaalde netto handelsoppervlakte op een welbepaalde locatie

• een onbepaalde duur (vervaltermijn van 5 jaar)



Sleutelfiguren



Wie doet wat?

Gemeentelijke 
omgevingsambtenaar

(GOA)

Gemachtigde ambtenaar

• aangeduid door gemeenteraad
• trekt proces van aanvraag tot 

beslissing
• maakt beoordelingsverslag op

• kan aangeduid worden door GOA
• neemt delen van proces over



Wie doet wat?

Gemeentelijke diensten Adviesinstanties College van
burgemeester en

schepenen

kunnen advies 
gevraagd worden

verplicht advies

wie?
zie decreet 

omgevingsvergunning 

verleent
(met voorwaarden)

of
weigert

vergunning



Procedures



Vóór de vergunningsaanvraag 

• Informeel vooroverleg

kan het vergunningsproces vereenvoudigen en is dus aan 
te raden

• Projectvergadering

gebeurt op verzoek, beoogt de procedurele afstemming 
tussen de betrokken overheden en de bespreking van de 
eventuele nodig of nuttig geachte projectbijsturingen

• Handelsvestigingsconvenant

staat los van het verlenen van een vergunning en kan 
beter voor de vergunningsaanvraag afgesloten worden



BEVOEGDHEID EN ONTVANKELIJKHEIDAANVRAAG INHOUDELIJK BESLISSING BETEKENING

DAG 0 Tot max 30 DAGEN na aanvraag Tot 90 max na aanvraag MAX 100d



Aanvraag

Digitaal:

• Vlaamse of provinciale projecten

• projecten niet vrijgesteld van medewerking architect

• exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit klasse één of twee

• verkavelen van gronden



Aanvraag

Analoog:

• kleinhandelsactiviteiten die op zichzelf aangevraagd worden

Digitaal of analoog:

• Gemengde projecten, die niet vallen onder de regel van 

verplichte digitale indiening



Procedure

vereenvoudigde procedure gewone procedure

Enkel kleinhandelsvergunning 
en netto handelsoppervlakte 
< 20.000 m²

Netto handelsoppervlakte
> 20.000 m²

Kleinhandelsvergunning en 
netto handelsoppervlakte
< 20.000 m² in combinatie 
met andere vergunningen die 
ook onder vereenvoudigde 
procedure vallen

Projecten met:
- milieueffectenrapport
- veiligheidsrapport
- passende beoordeling

Gecombineerde aanvragen





Nakijken bevoegdheid

Niet-centrumsteden Centrumsteden
Steden >200.000 

inwoners

Projecten NVO <
20.000 m²

GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE

Projecten nvo > 
20.000 m²

PROVINCIE GEMEENTE GEMEENTE

Projecten nvo > 
50.000 m²

VLAANDEREN VLAANDEREN GEMEENTE

Projecten gelegen in 2 
gemeenten

PROVINCIE
PROVINCIE

PROVINCIE

Projecten gelegen in 2 
provincies

VLAANDEREN VLAANDEREN
VLAANDEREN

Projecten klasse 1 
ingedeelde inrichting

of activiteit

PROVINCIE

(Indien geen Vlaams project)

PROVINCIE

(Indien geen Vlaams project)

PROVINCIE

(Indien geen Vlaams project)!



Nakijken bevoegdheid

Gemeente is bevoegd

• controle ontvankelijkheid en volledigheid aanvraag

Gemeente is niet bevoegd

• aanvraag onmiddellijk doorsturen naar bevoegde overheid

• aanvrager onmiddellijk op de hoogte stellen van doorsturen

• datum van doorsturen wordt datum van indienen

De Vlaamse Regering wordt door de bevoegde overheid 
op de hoogte gebracht van projecten met een netto 

handelsoppervlakte > 20.000 m² gelegen op een afstand 
van minder dan 20 kilometer van een ander gewest. 



Ontvankelijk- en volledigheid

GOA onderzoekt:

• de aanvraag is ingediend op de juiste manier

indien analoog: aangetekend schrijven of afgifte tegen 
ontvangstbewijs (2 papieren versies + 2 
versies op USB-stick)

indien digitaal: via omgevingsloket of 
uitwisselingsplatform

• alle gegevens en elementen zijn ingediend

• de nodige vergunningen zowel voor kleinhandel, stedenbouw 
als ingedeelde inrichting of activiteit werden ingediend



Ontvankelijk- en volledigheid

GOA onderzoekt:

• de noodzakelijke bijlagen zijn toegevoegd en voldoen aan de 
wettelijke vereisten

zie bespreking aanvraagformulier met bijlagen

• als project-MER-screeningsnota is toegevoegd: moet een 
milieueffectrapport worden opgesteld?

zo ja: onvolledig dossier -> stopzetting vergunningsprocedure



Ontvankelijk- en volledigheid

Aanvraag is niet volledig

• per beveiligde zending wordt aan de aanvrager gemeld welke 
gegevens of documenten ontbreken en binnen welke termijn 
deze aan de aanvraag moeten toegevoegd worden

Aanvraag is niet ontvankelijk

• per beveiligde zending wordt aan de aanvrager meegedeeld 
dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden om in 
behandeling genomen te worden

30 d



Ontvankelijk- en volledigheid

Aanvraag is volledig en ontvankelijk

• per beveiligde zending wordt aan de aanvrager meegedeeld 
dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden om in 
behandeling genomen te worden

30 d





Inhoudelijke behandeling

Zie bespreking inhoudelijke behandeling



Openbaar onderzoek

Enkel bij gewone procedure

• overkoepelend georganiseerd door GOA

• duurt 30 dagen en start binnen de 10 dagen na de ontvankelijk 
en volledig verklaring (of het verlopen van deze termijn)

• zonder advies omgevingsvergunningscommissie

• met advies omgevingsvergunningscommissie

120 d

105 d



Adviezen

60 d 120 d

advies omgevingsvergunningscommissie

zonder

adviesvraag door GOA of 
gemachtigde ambtenaar

advies VLAIO
(netto handelsoppervlakte> 1.000 m²)

advies gemeentelijke diensten
(facultatief)

met

enkel bij gewone procedure

Overkoepelende adviesvraag bij 
verschillende adviesinstanties 



Advies VLAIO

Comité voor kleinhandel geeft subadvies aan VLAIO

Comité voor kleinhandel waakt over consequente en 
transparante beoordeling van vergunningen in lijn met de 
vier basisdoelstellingen van het IHB

Geen advies = positief advies



Verslag GOA

Toetst aanvraag aan decretaal vastgelegde 
beoordelingsgronden

Enkel GOA is bevoegd voor ondertekening van verslag

Bij een gecombineerde aanvraag bundelt dit verslag de 
beoordeling vanuit de verschillende domeinen

Basis voor vergunningsbeslissing door college van 
burgemeester en schepenen 

Onderdeel van elk 
vergunningsdossier





Beslissing

Door college van burgemeester en schepenen

• Binnen termijn: een uitdrukkelijke beslissing

• Buiten termijn: een stilzwijgende weigering

Mits motivatie kan het college afwijken van het 
verslag van de GOA

Aan het verlenen van een vergunning kunnen 
voorwaarden gekoppeld worden





Bekendmaking

Binnen 10 dagen na de beslissing, via:

• publicatie op de website
(op een voor bekendmakingen geëigende en opvallende plaats)

• kennisgeving aan aanvrager en adviesinstanties 
(met beveiligde zending)

• terinzagelegging in het gemeentehuis
(gedurende 30 dagen) 

Ook bij stilzwijgende weigering



Beroepsmogelijkheden

Wie? aanvrager of belanghebbende

Waar? provincie (indien beslissing door gemeente)

Wanneer? binnen termijn van 30 dagen, die ingaat:

• de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing 
voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt

• de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de 
omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend 
geweigerd wordt

• de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden 
beslissing in de overige gevallen



Toezicht

Lokaal toezichthouder Gewestelijk toezichthouder

Niveau Politiezone Vlaanderen

Doel
Toezicht op de naleving van de vergunningsplicht voor 
kleinhandelsactiviteiten en van de voorwaarden van de 
omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten

Bevoegdheden

Raadgeving, aanmaning & verslag van vaststelling

Bestuurlijke maatregelen:
• Stakingsbevel
• Bevel tot bestuurlijke 

maatregelen
• Minnelijke schikking



Bestuurlijke handhaving

Gewestelijk beboetingsambtenaar

Niveau Vlaanderen

Doel

Sanctioneren van schendingen van de 
vergunningsplicht, de voorwaarden opgenomen in 
de omgevingsvergunning en doorbrekingen van 

stakingsbevelen

Bevoegdheden

• Opleggen van een exclusief bestuurlijke 
geldboete tot max. € 10.000 (x opdeciemen)

• Voordeelontneming t.w.v. het 
brutovermogensvoordeel dat uit de schending 
is verkregen



Handhaving op lokaal niveau

stap 1
Optreden na signaal of ambtshalve optreden

stap 2
Beoordeling signaal

stap 3
Uitvoering controle

stap 4

stap 5

Bepalen vervolgactie

Afsluiten dossier



Bel
0800 20 555

E-mail
info@vlaio.be

Bezoek
www.vlaio.be



Vergunningsaanvraag
Socio-economisch vergunning Omgevingsvergunning voor 

kleinhandelsactiviteiten
Bevoegdheid Gemeente Gemeente:  < 20.000m² NVO

Provincie: 20.000m² NVO (buiten 
centrumsteden) + wanneer voor milieu of 
stedenbouw bij provincie + ligging in 
verschillende gemeenten + Klasse 1 niet Vlaams
Vlaanderen: >50.000m² NVO of ligging in 
verschillende provincies
(voor gemeenten <200.000 inw)

Volledigheidsverklaring 20d (na aanvraag - aflevering 
indieningsbewijs of ontbrekende 
documenten)

30d (na ontvangst aanvraag of ontbrekende 
gegevens of documenten)

Beslissingstermijnen <1000m² NVO - 50d 

>1000m² NVO - 70d

VOV – 60d

GOV – 105d (zonder advies OVC)
120d (met advies OVC)

Buiten termijn Vergunning verleend Vergunning geweigerd

Wachttermijn 35d 35d 



Vergunningsaanvraag
Socio-economische vergunning Omgevingsvergunning voor 

kleinhandelsactiviteiten

Advies >1000 m² NVO advies NSECD > 1000m² NVO advies VLAIO met subadvies
Comité voor Kleinhandel

Altijd CBS als ander niveau bevoegd

In sommige gevallen POVC/GOVC

Adviestermijn 35d (vanaf aflevering ontvangstbewijs) 30d (na ontvangst adviesvraag)

Duur Onbepaald Onbepaald
Tenzij tijdelijke vergunning van maximum 12 
maanden 

Vervaltermijn Na 4jaar geen gewijzigde situatie
+1 jaar verlenging mogelijk

Na 5 jaar vergunde handeling niet aangevat of 
na 5 opeenvolgende jaren van onderbreking 
van de handelingen

Art.45

Art.48



Beroepsprocedure
Socio-Economische vergunning Omgevingsvergunning voor 

kleinhandelsactiviteiten
Bevoegdheid Interministerieel Comité voor de 

Distributie – Vlaamse Overheid
Beslissing gemeente -> deputatie
Beslissing provincie -> Vlaamse Regering

Wie kan indienen? 1° door de aanvrager;
2° door het NSECD voor de Distributie;
3° door minstens zeven van de 
achttien leden van het Nationaal 
Sociaal-Economisch Comité voor de 
Distributie.

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder 
of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties;
4° het college van burgemeester en schepenen;
5°, 6°, 7° de leidend ambtenaar van: het 
Departement LNE; Departement RWO; VLAIO als 
het om kleinhandelsactiviteiten gaat

Indienen binnen 20d 30d na betekening (of aanplakking)

Beslissingstermijnen 40d VOV: 60d
GOV: 120d
+30d verlenging mogelijk

Advies / Gemeente

Adviserende instanties (aangeduid door VR)
30d

Omg.verg.Commissie – VR beslist
Hoorzitting / Vergunningsaanvrager en beroepsindiener kunnen 

vragen om gehoord te worden

Hoger beroep Raad van State Raad voor Vergunningsbetwistingen

Art.49


