
 
 

 

Documenten af te geven aan de dienst VHL vóór opening of overname  
van een horeca-inrichting 

 

 

 1. Kopie van de voor- en keerzijde van de identiteitskaart van alle zaakvoerders, werkende 
vennoten en, desgevallend, aangestelden. 

   2. Uittreksel uit het strafregister, artikel 596 lid 1, voor de gereglementeerde activiteit 
“Drankgelegenheid” voor alle zaakvoerders, werkende vennoten en, desgevallend, 
aangestelden in geval van verkoop van sterke drank in de inrichting; (enkel indien verkoop 
van sterke drank). 

 
  3. Bewijs van betaling van 10€ voor de aanvraag van een attest van vergunning van de 

burgemeester voor het mogen verkopen, aanbieden of verstrekken van sterke drank in 
een drankgelegenheid. 

 
  4. Statuten van de vennootschap met stempel van de griffie indien de vennootschap is 

opgericht vóór 1 januari 1983 en het ondernemingsnummer (afgegeven door een 
ondernemingsloket: 02/208.52.40). 

 
  5. Attest van conformiteit ten opzichte van het Algemeen Reglement op de Elektrische 

Installaties met GUNSTIG (zonder voorwaarde) EN RECENT ADVIES (< 1 jaar vóór de 
indiening van de aanvraag) voor de inrichting en afgegeven door een orgaan erkend door 
de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 

 
  6. Verslag van de DBDMH (tel. 02/208.84.30) voor de inrichting (ongeacht de oppervlakte) 

met GUNSTIG zonder voorwaarde EN RECENT ADVIES (< 1 jaar vóór de indiening van 
de aanvraag). 

 
  7. Verzekeringsattest van objectieve BA, afgegeven door een verzekeringsmaatschappij 

(indien de voor het publiek toegankelijke oppervlakte groter is dan of gelijk aan 50 m²). 
 

  8. Kopie van de aanvraag tot toelating om etenswaren te bereiden en/of in de handel te 
brengen (in te dienen bij het FAVV – Administratief Centrum Kruidtuin – Food Safety 
Center, Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel, tel. 02/211.82.11 of 0800.13.550). 

  9. Contract voor afvalophaling bij een gespecialiseerde vennootschap (lijst te raadplegen op 
de website van Leefmilieu Brussel) voor de inrichting. 

  10. Voor de inrichtingen die frituurolie gebruiken: contract voor ophaling van de gebruikte 
voedingsoliën en - vetten (indien frituurolie). 

 
 11. De aangifte klasse 3, ingevuld en ondertekend, indien de inrichting na middernacht open 

kan zijn en er binnen de inrichting “versterkt geluid” wordt verspreid met behulp van een 
jukebox, hifiketen, televisietoestel of andere audio- en/of visuele apparaten. 

  12. Bewijs van betaling van het bedrag van 60 € met betrekking tot de aangifte klasse 3. 

  13. Bewijs van betaling van de gemeentelijke retributie met betrekking tot het “Reglement 
betreffende de retributies voor administratieve diensten” voor de opening, heropening of 
overname van een horeca- inrichting van 200 € et 50 € extra in geval van installatie van 
een jukebox, hifiketen, televisietoestel of andere audio- en/of visuele apparaten in de 



openbare plaatsen. 
 

  14. Bewijs van betaling voor de aanvragen tot toelating van installatie van meubilair op de 
openbare weg van 

€ 200, een plan van gewenste private inname en een foto van de gevel van het gebouw. 

  15. Bewijs van betaling voor elke aanvraag of vernieuwing van vergunning klasse C (Bingo) 
van € 2.500. 

 
 
 

Eens alle documenten ons zijn toegestuurd, moet een inspectie van de dienst Hygiëne 
plaatsvinden (afspraak maken bij de dienst VHL).   
Contact: 

- tel. 02/536.03.95 – fax: 02/536.02.02 – e-mail: horeca.1060@stgilles.brussels 
- Maurice Van Meenenplein 39 te 1060 Brussel 

Bureau van de dienst Veiligheid, Hygiëne, Leefmilieu, op het gelijkvloers (Bureau 0.32) 
 

Een bedrag van ……………….. mag ook worden betaald door overschrijving op de 
rekening met nr. BE53 0910 0017 7053 met vermelding 77/20/……. + adres. 

 
 

D e inrichting m oet gesloten blijven en mag pas opengaan wanneer de gemeentelijke 
toelating is verleend,o p straffe van een bestuurlijke sanctie en/of de verplichting om de 
inrichting onder besluit van sluiting te p laatsen. 

 
We vestigen uw aandacht op het feit dat u aansprakelijk bent voor het beheer van de 
geluidsoverlast waartoe de uitbating van uw inrichting aanleiding kan geven. 

 
Voorafgaand aan de opening van een dossier bij de dienst VHL is er reden om te controleren 
of de wettelijke bestemming beantwoordt aan de beoogde activiteit. Zo dat niet het geval is, 
moet een stedenbouwkundige vergunning worden verkregen. Er wordt geen enkel dossier 
“horeca” gecreëerd zolang de aanvrager niet beschikt over een ontvangstbewijs van volledig 
dossier bij de stedenbouwkundige dienst. 

 
Zo de horeca-inrichting opent zonder over een conformiteitsattest te beschikken, kan de 
uitbater worden bestraft met een van de sancties zoals bedoeld in artikel 18 van het 
horecareglement. 

 
Indien een stedenbouwkundige vergunning eveneens vereist is, en deze wordt geweigerd, 
wordt het eventuele conformiteitsattest van rechtswege nietig. 

 
Voor de onderstaande zaken moet eerst een stedenbouwkundige vergunning worden 
verkregen (contact: 02/536.17.06): 

- Elke uitbating op het binnenterrein van een huizenblok en/of in een achteruitbouwzone; 
- Elke wijziging van bestemming of gebruik; 
- De plaatsing en/of wijziging van een uithangbord (al dan niet lichtgevend) of een terras; 
- De wijziging van het uitstalraam. 

 


