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OPSTARTEN 
DETAILHANDELSZAAK

STAD SINT-NIKLAAS EN 
VZW CENTRUMMANAGEMENT 

HELPEN U OP WEG



Beste 
ondernemer

Fijn dat u eraan denkt om in Sint-Niklaas te ondernemen! 

Een zaak opstarten doet u niet van vandaag op morgen. Gelukkig 

zijn er verschillende partijen die u hierin kunnen ondersteunen. 

Ook de stad Sint-Niklaas en de vzw Centrummanagement willen 

u een handje op weg helpen. 

Deze brochure geeft een kort overzicht van de verschillende 

stappen, formaliteiten en relevante contactpersonen die u op 

weg kunnen helpen bij de opstart van uw zaak. 

Bij vragen of nood aan hulp zijn de centrummanager en de dienst 

Economie van de stad steeds bereid om u verder te helpen. 

Alvast veel succes!

Carl Hanssens

Schepen voor lokale economie
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1. Wat is de 
eerste stap?

U moet beschikken over een ondernemingsnummer en 
vestigingsnummer. Dit kan u aanvragen via het ondernemingsloket. 
U vindt de in Sint-Niklaas gevestigde kantoren op: 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/
oprichting/ondernemingsloket/opzoeking_gemeente

In geval van een eenmanszaak moet u een bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voorleggen. 

Contact:         Kamer van Koophandel
                      Kleine Laan 29
                      9100 Sint-Niklaas

                      03 776 34 64 
                      info.aw@voka.be

In geval van een vennootschap moet u een oprichtingsakte opgemaakt 
door een notaris voorleggen. 

4



2. Haalbaarheid

U heeft een goed idee, maar heeft u ook al nagedacht over de 
haalbaarheid ervan? 

Er zijn tal van interessante tools die je op weg kunnen helpen met 
het opstellen en bijsturen van je businessplan en financiële analyse. 

Meer info via:

http://www.vlaio.be/artikel/startkompas-en-ondernemingsplan
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3. Uw fysieke 
winkel...

Fijn dat u Sint-Niklaas overweegt om uw zaak te starten. Deze stad 
heeft immers heel wat troeven. Heeft u al een idee waar u uw fysieke 
winkel wil vestigen en waarom? Heeft u al nagedacht over de nodige 
winkelvloeroppervlakte (groter of kleiner dan 400m²) en mogelijke 
mobiliteitsimpact? 

Mogelijk helpt het detailhandelsplan van de stad u verder op weg. In 
dit plan beschrijven we per deelgebied welke invulling gewenst is. 
Het plan kan u vinden via:
www.sint-niklaas.be/economie/ondernemen/detailhandelsplan 

Het focusgebied

Een afgebakende zone in de stadskern, waarin we handel, beleving 
en ondernemerschap actief aanmoedigen. Detailhandel blijft de 
motor van deze ondernemende kern, waarbij we mikken op 50-60% 
speciaalzaken en 40-50% grotere mainstream winkels. 

Een baanwinkel (N70)

Eén van de doelstellingen van het Integraal Handelsvestigingsbeleid 
van Vlaanderen is het vermijden van ongewenst kleinhandelslint, 
onder andere voor baanwinkels. Ook in Sint-Niklaas willen we 
geen bijkomende detailhandel langs de N70. Winkels die een grote 
oppervlakte nodig hebben, die niet in de stadskern te vinden is 
of zaken met specifieke noden op het vlak van laden en lossen of 
stockeren (detailhandelaars in de huis-, tuin-, meubel- en autosector) 
worden wel toegelaten langs deze baan. 
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Uw fysieke 
winkel... 

Het Waasland Shopping Center en 
Kapelstraat

Deze detailhandelszone richt zich tot een breed publiek en heeft 
een bovenlokale uitstraling. Hier spelen vooral grotere mainstream 
zaken. Overlap in het aanbod tussen de stadskern en het Waasland 
Shopping Center is mogelijk omwille van passanteninstroom, maar 
hoofddoel blijft om in te zetten op complementariteit. 

www.waaslandshoppingcenter.com

De deelkernen

Ook in de dorpskernen van Sinaai, Belsele, Nieuwkerken en Puivelde 
is detailhandel toegestaan voor lokale bediening. Uitzonderlijk 
kan daar een zaak met bovenlokale uitstraling tussen zitten, maar 
de publiekstrekkende rol blijft over het algemeen beperkt in de 
deelgemeenten. 

Overige

Detailhandel buiten de voorgenoemde gebieden kan, voornamelijk 
als het gaat om lokale bedieningszaken. 

Twijfelt u? Neem contact op met de centrummanager of de dienst 
Economie. Zij kunnen u mogelijk ook een aantal pistes aanreiken. 
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4. Is het pand 
geschikt?

Ga na bij de afdeling Vergunnen en Toezicht of het pand dat u op 
het oog heeft bestemd is als handelspand. Indien dit niet het geval 
is zal een bestemmingswijziging nodig zijn. Gezien het teveel aan 
winkeloppervlakte, wordt een herbestemming naar handelspand 
doorgaans geweigerd. 

Meer info via vergunnen@sint-niklaas.be

Brand kan u beter voorkomen dan genezen. Contacteer daarom 
tijdig de dienst brandpreventie. Indien nodig komen zij ter plaatse 
kijken. Let op: brandpreventieadvies is niet gratis. 

Meer info via brandpreventie@brandweerzonewaasland.be of bel 
03 777 71 72. 
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5. Online verkoop

Een fysieke winkel opstarten is top, maar in de veranderende 
retailcontext is online aanwezigheid niet meer weg te denken. 

Op de website www.hetinternetisookuwzaak.be helpt Vlaanderen u 
concreet op weg met een overzicht van de mogelijkheden voor uw 
zaak, concrete tools, praktische tips, inspiratiesessies en opleidingen. 

Maak daarbij zeker gebruik van de e-scan, waarbij u uw e-score kan 
berekenen en kan ontdekken welke stappen u nog kan zetten om 
deze boot niet te missen.  
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6. Vergunningen 

Socio-economische vergunning voor vestigingen 
groter dan 400m² (tot en met 31 december 2017)

Wenst u een kleinhandel te starten met een netto handelsoppervlakte 
van meer dan 400m², dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen 
bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat. De netto handels-
oppervlakte, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten, 
bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek vormt de 
norm voor de vergunning. 

http://www.vlaio.be/artikel/socio-economische-vergunning-
handelsvestigingen

Milieuvergunning (tot en met 31 december 2017)

Voor de uitoefening van sommige activiteiten dient u een 
milieuvergunning aan te vragen. Het Vlaams Reglement voor 
Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt drie klassen van 
milieubelastende bedrijven. Voor klasse 3 heeft u geen vergunning 
nodig, maar melding maken is verplicht. U dient over een vergunning 
te beschikken als uw bedrijf thuishoort in klasse 1 of 2. 

Meer informatie via team vergunnen via vergunnen@sint-niklaas.be 
of 03 778 32 10. 
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Vergunningen

Omgevingsvergunning (vanaf 1 januari 2018)

Vanaf januari 2018 zal de eigenaar van het pand verplicht zijn om een 
geïntegreerde omgevingsvergunning aan te vragen. Deze vergunning 
combineert drie vergunningen: 
1) Stedenbouwkundige vergunning
2) Socio-economische vergunning
3) Milieuvergunning

De vergunning zal vasthangen aan het pand, niet aan de uitbating 
ervan. Meer info via https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-
en-energie/bouwen-en-verbouwen/omgevingsvergunning

Horeca-activiteiten

Wenst u ook voedsel te serveren of alcohol te schenken? Neem contact 
op met de horecacoach en raadpleeg de brochure ‘opstarten horecazaak’ 
via: www.sint-niklaas.be/economie/ondernemen/een-bedrijf-starten/
horecazaak

Bel- en nachtwinkels en shishabars

Voor bel- en nachtwinkels en shishabars gelden bijzondere regels, 
(uitbatings)vergunningen en belastingstarieven. Contacteer hiervoor 
de dienst Economie. Meer info via: www.sint-niklaas.be/document/
belasting-op-nachtwinkels-private-bureaus-voor-telecommunicatie-
en-shishabars
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Vergunningen 

Andere vergunningen

Voor ambulante handel of kansspelen heeft u mogelijk een specifieke 
vergunning nodig. 

Meer info over kansspelen kan u vinden via de volgende links: 

www.kansspelcommissie.fgov.be

www.vvsg.be/economie/economie/detailhandel/
kansspelinrichtingen/Pages/casino’s.aspx

Info over ambulante handel via:

www.vvsg.be/economie/economie/Pages/Ambulante_handel.aspx

Bij twijfel over ambulante handel, contacteer dienst evenementen 
via evenementen@sint-niklaas.be

14



7. Steunmaatregelen

De stad draagt ondernemerschap hoog in het vaandel en wil 
ondernemers daarom een duwtje in de rug geven via een aantal 
premies.  

- (Gevel)renovatiepremie tot max. 10.000 EUR
- Starterspremie tot max. 5.000 EUR
- Verhuispremie tot max. 5.000 EUR
- Premie wonen/werken boven winkels tot max. 5.000 EUR
- Herbestemmingspremie tot max. 10.000 EUR

Alle info kan u vinden in de brochure Kernversterkende premies of via 
www.sint-niklaas.e/economie/ondernemen/premies 
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8. Gevelreclame

Indien u de gevel van het handelspand wenst te bekleden met 
gevelreclame, moet u hiervoor vooraf een aanvraag indienen bij 
de afdeling vergunnen en toezicht. Dit kan via een eenvoudige 
dossiersamenstelling. 

Bij de minste twijfel komt u best langs met de volgende documenten: 

- vier kleurenfoto’s van de betreffende gevel
- een inplantingsplan
- een schets, inclusief afmetingen, van de gewenste reclame

Indien u een winkel wenst uit te baten in een beschermd gebouw, 
gelden er specifieke regels. Neem hiervoor contact op met Tamara 
Van Hout via 03 778 33 39.  

Bij twijfel kan u nagaan via volgende link of uw (gehuurd) pand al 
dan niet behoort tot het onroerend erfgoed van Sint-Niklaas: 

inventaris.onroerenderfgoed.be

16
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9. Belastingen

Als starter geeft de stad Sint-Niklaas u gedurende drie jaar een 
vrijstelling van de algemene gemeentelijke bedrijfsbelasting (AGB). 
Andere belastingen, die betrekking hebben op ondernemende 
activiteiten zijn wel van toepassing: 

Belasting op de tijdelijke privatisering van het 
openbaar domein 

Het stadsbestuur beheert het openbaar domein. Dat betekent onder 
meer de aannleg, de indeling en het onderhoud. Wie een stukje 
van het openbaar domein tijdelijk in gebruik neemt door er een 
stoepbord, paneel, vlag of koopwaar op uit te stallen, betaalt daar 
een vergoeding voor. 

Voor een gelegenheidstoelating betaalt u 0,90 EUR per m² per dag 
en voor het hele jaar bedraagt het tarief 166,32 EUR per m². Ook voor 
het uitdelen van flyers of gratis producten betaalt u een vergoeding. 
Deze bedraagt 100 EUR per keer. 

In beide gevallen is voorafgaande aanvraag verplicht. Dit kan via 
gemeentebelastingen@sint-niklaas.be. Alle info kan u vinden via:

www.sint-niklaas.be/nieuws/gebruik-van-het-openbaar-domein-
vergoeding-door-handelaars

18



Belastingen

Belasting op de verspreiding van niet-
geadresseerd reclamedrukwerk en daarmee 
gelijkgestelde producten

Niet-geadresseerd reclamedrukwerk zoals folders verspreiden op het 
grondgebied van de stad wordt belast. Afhankelijk van het formaat, 
het aantal, het gewicht en het verspreidingsgebied betaalt u hiervoor 
belasting. 

Raadpleeg het betreffende belastingsreglement via 

www.sint-niklaas.be/document/belasting-op-de-verspreiding-van-
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10. Verplichte rustdag 
en openingsuren

De kleinhandel is onderworpen aan wetgeving die sluitingsuren en 
een wekelijkse rustdag oplegt. Alle informatie kan u vinden via

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/
openingsuren_wekelijkse_rustdag/#afwijkingen

Jaarlijks worden een aantal afwijkingen van de rustdag en 
sluitingsuren vastgelegd. Het overzicht van zondagsopeningen voor 
Sint-Niklaas kan u vinden via 

www.sint-niklaas.be/document/afwijkingen-op-de-wekelijkse-
rustdag

Indien u uw zaak wenst te openen op een niet-vastgelegde dag is een 
aanvraag via gemeentebelastingen@sint-niklaas.be verplicht. 

Voor de stadskern zijn er jaarlijks vier grote winkelevenementen 
gepland: het r-Oh-deloperweekend (in maart), de terrasjesdagen 
(eind juni), de Oh-dagen (begin oktober) en de winterwinkelzondag 
(vlak voor kerst). 

De exacte data kan u raadplegen op de evenementenkalender via 
www.insintniklaas.be/handelaarspagina

20



11. Verzekeringen

Als startende handelaar dient u een verzekeringsattest voor te 
leggen waarin wordt bevestigd dat u beschikt over een objectieve 
aansprakelijkheidsverzekering (>50m²), een brandverzekering en een 
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. 

Heb je personeel in dienst, vergeet dan zeker niet een 
arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Voor bepaalde sectoren 
zijn extra verzekeringen noodzakelijk. Raadpleeg daarom je 
verzekeringsagent voor meer informatie.  

21



12. Zit er muziek in 
uw zaak?

Speelt u muziek in uw zaak, dan dient u uw aangifteformulier SABAM 
voor te leggen. De aangifte SABAM kan u online aanvragen via 

www.eengemaakteaangifte.be

U dient ook uw aangifteformulier Billijke Vergoeding voor te leggen. 
De Billijke Vergoeding kan u online indienen via 

www.dbvergoed.be
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13. Mobiliteit in 
Sint-Niklaas

Eén van de grootste troeven van de stad is de centrale en bereikbare 
ligging, tussen grotere steden als Antwerpen, Gent en Brussel. Ook 
in het centrum blijven we inzetten op bereikbaarheid, in evenwicht 
gebracht met leefbaarheid voor inwoners, bezoekers, handelaars en 
werklieden. 

Parkeren

Met meer dan 1.600 parkeerplaatsen is parking voor uw klanten nooit 
veraf. Parkeren is trouwens niet duur en eenvoudig dankzij het SMS- en 
online parkeersysteem. 

Bent u als handelaar lid van de vzw Centrummanagement, dan kan 
u parkeertickets aan een goedkoper tarief verkrijgen. Vanaf eind 
mei zullen klanten Oh-punten kunnen sparen om in te ruilen voor 
parkeertijd. Alle info over parkeren in Sint-Niklaas via:

www.sint-niklaas.be/parkeren

Bent u als handelaar zelf op zoek naar een plaats om uw wagen te 
stallen? Neem dan contact op met de mobiliteitswinkel. Zij kunnen u 
informeren over plein- en straatabonnementen: 

www.sint-niklaas.be/adres/mobiliteitswinkel
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Mobiliteit 
in Sint-Niklaas 

Hinder bij werken

De stad bereikbaar en leefbaar maken en houden, brengt wegenwerken 
met zich mee. Mocht u als handelaar hinder ondervinden, kan u 
mogelijk beroep doen op een rentetoelage. Meer info via:  

www.vlaio.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage

Zelf werken in uw pand

Is uw handelspand toe aan verbouwingen of renovatie en heeft u 
daarvoor speciale toelatingen nodig voor het stallen van een kraan 
of stelling of doorgang voor werkcamionetten? Verwacht u mogelijke 
verkeershinder? 

Doe in eerste instantie een aanvraag via
www.sint-niklaas.be/e-loket/a-z

Bij specifieke vragen neemt u contact op met politie.iow@sint-
niklaas.be of 03 760 65 60. 
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14. Afvalbeheer

Zoals in vele steden geldt ook in Sint-Niklaas een sorteerverplichting 
voor 18 afvalfracties, waaronder papier-karton, glas, PMD, groenafval... 

KMO’s kunnen gebruik maken van de gele vuilniszakken voor 
huisvuilophaling. Enkel bij gele vuilniszakken wordt een factuur 
opgemaakt. De ophaling van huisvuil is tweewekelijks en is beperkt 
tot 3 zakken per ophaling, vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Voor 
grotere hoeveelheden moet u een private ophaalfirma aanspreken. 

Als horecazaak kan u, indien er bij u in de buurt ondergrondse containers 
zijn, hiervoor een badge aanvragen via

www.miwa.be/nl/digitaal-loket/ondergrondse-afvalcontainers/badge-
aanvragen

Wij vragen met aandrang om uw vuilniszakken enkel buiten te 
plaatsen op de daarvoor voorziene tijdstippen. De afvalkalender kan 
u raadplegen via 

www.miwa.be/nl/inzameling-aan-huis/ophaalkalender
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Afvalbeheer

Kartonophaling door de stad gebeurt maandelijks. Is dit voor uw 
zaak onvoldoende, dan moet u een kartoncontainer aanvragen bij 
een private firma. Hiervoor kan u ook een tegemoetkoming krijgen 
tot 200 EUR per jaar. Meer info via

www.valipac.be/Belgie/hoe-een-premie-ontvangen/soorten-
premies-en-bedragen.php

Van zodra uw zaak voeding verkoopt, bent u volgens het 
politiereglement verplicht om een vuilnisbak aan de inkom van uw 
zaak te plaatsen. Voor meer info, contacteer de horecacoach. 

26



15. Het 
Centrummanagement

De vzw Centrummanagement Sint-Niklaas is een ledenorganisatie 
van handelaars en horeca-uitbaters in de stadskern. Naast een 
aantal diensten die de vzw opzet voor alle handelaars, bieden we 
onze leden een aantal extra financiële en praktische voordelen: 

 -      Financiële en logistieke ondersteuning van initiatieven  
        die u met collega-handelaars organiseert
 -      Korting van 100 EUR voor een standplaats tijdens de  
        kerstmarkt
 -      Deelname aan de kroegentocht en gedeeltelijke   
        tussenkomst in kosten
 -      Uw zaak in de kijker op www.insintniklaas.be en op de  
        bijhorende Facebookpagina
 -      Korting op parkeercheques voor de parking van de   
        Grote Markt en de Stationsstraat
 -      Terugbetaling van de inschrijving KBO voor starters, op  
        voorwaarde dat ze voor twee jaar lid worden
 -      Financiële tegemoetkoming voor leden die instappen  
        op het overkoepelend getrouwheidssysteem

Redenen genoeg dus om mee te doen! Lidmaatschap bedraagt 
slechts 181,50 EUR (150 EUR + 21% BTW) per jaar. Over te schrijven 
op rekening van de vzw Centrummanagement, IBAN BE62 2930 
3568 6961 met vermelding: ‘Lidgeld 2017’ + naam van de zaak. 
Lidmaatschap is vrijblijvend, maar getuigt van solidariteit met uw 
collega-handelaars en horeca-uitbaters. 
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16. Een overkoepelend 
getrouwheidssysteem

De stad, het Centrummanagement en partner Joyn lanceren de Oh-
kaart. Naast een individueel getrouwheidssysteem per handelaar, 
zullen klanten ook Oh-punten kunnen sparen die ze kunnen inruilen 
voor parkeertijd, zwembeurten, theaterbons ... 

Oh-punten kunnen uitgereikt worden door handelaars in de stadskern 
en in de deelgemeenten. Punten inruilen kan in de stadskern. Als 
handelaar instappen op het platform kost 15 EUR per maand voor 
de goedkoopste formule. Leden van de vzw Centrummanagement 
krijgen de eerste zes maanden aan halve prijs. 

Naast een getrouwheidssysteem biedt het Joyn-platform tal van 
andere mogelijkheden, waaronder ook de KadOhbon. De bon zal 1 
jaar geldig zijn, kan partieel gebruikt worden en het saldo is 24/7 
consulteerbaar via de Joyn website op applicatie.

Lancering voorzien eind mei 2017! 
www.insintniklaas.be/ohkaart
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17. Communicatie, 
overleg en netwerking 

Als handelaar is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het reilen 
en zeilen in de stad. Hou daarom zeker de volgende communicatie- en 
overlegkanalen in de gaten: 

 www.sint-niklaas.be

 www.insintniklaas.be/handelaarspagina waar u zich ook kan  
 inschrijven op de maandelijkse nieuwsbrief

 www.facebook.com/insintniklaas

 Maandelijks handelaarsoverleg voor handelaars uit de   
 stadskern. Bij interesse, laat uw mailadres na. 

 Vier netwerkmomenten per jaar voor handelaars en horeca

 Avond van de lokale Economie (jaarlijks)
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18. Meldingen veiligheid 
en orde en netheid

Als handelaar moet u zich kunnen concentreren op uw zaak. Heeft u 
meldingen of klachten met betrekking tot de omgeving, dan vindt u 
mogelijk hieronder het juiste meldpunt: 

Heeft u iets verdachts gezien? Ziet u gauwdieven of bent u 
slachtoffer van wisseltrucs? Heeft uw zaak last van bedelaars of 
straatmuzikanten? Verwittig dan zo snel mogelijk de politie via  
03 760 65 00. Indien er camera’s in de buurt zijn, geef bij melding 
dan zeker het nummer mee dat op de camera staat. 

Wenst u een melding te doen met betrekking tot afval en milieu 
(zwerfvuil, ophalingen, sluikstorten...) dan kan dit via pz.stniklaas.
milieu@police.belgium.eu 

Heeft u een vraag of melding met betrekking tot het onderhoud van 
de straat of het beheer van openbaar domein, dan kan dit gemeld 
worden via beheeropenbaardomein@sint-niklaas.be

Algemene meldingen kunnen steeds gedaan worden via het 
meldingsformulier van de stad: 

www.sint-niklaas.be/over-de-stad/inspraak/klantendienst/melding-
klantendienst
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19. Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? 
Neem contact op met:

Nele De Klerck
centrummanager

0479 59 00 42
nele.deklerck@sint-niklaas.be

Koen Dewanckel
horecacoach

0492 58 56 68
koen.dewanckel@sint-niklaas.be

Dienst Economie & Centrummanagement
03 778 31 80

economie@sint-niklaas.be
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