
 
 

DOCUMENTEN OVER TE MAKEN AAN DE DIENST V.HM. 
BIJ DE DE OPENING OF DE HEROPENING VAN EEN HORECA UITBATING. 

 
      1. Tonen van de identiteitskaart van de beheerder en/of van de uitbater; 
 
       2 Uittreksel uit het strafregister artikel 596 alinea 1 voor de beheerder en/of voor de uitbater en 
ieder personeelslid (deze documenten worden door de politiedienst of de betrokken gemeentelijke 
dienst van de woonplaats) als er verkoop is van spiritualiën in de uitbating; 
 
       3. Ondernemingsnummer (door een ondernemingsloket afgeleverd : 02/208.52.40); 
 
       4. Statuut van de maatschappij met stempel van de griffie als de maatschappij bestaat van voor 1 
januari 1983; 
 
        5. Attest van conformiteit aan het Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties door een 
door de FOD Economie, KMO, Middenstand, en Energie erkend organisme afgeleverd (zie in de 
telefoongids bij « « Elektrische installaties- Controleorganismen »); 
 
        6. Verslag van de Brandweerdienst (tél: 02/208.84.30) met een GUNSTIG ADVIES (de aanvraag 
kan door de dienst algemene zaken doorgestuurd worden) ; 
 
        7. Attest van Objectieve B.A. verzekering, afgeleverd door een verzekeringsmaatschappij (indien 
de oppervlakte toegankelijk voor het publiek groter is of gelijk is aan 50 m²) ; 
 
        8. Kopij van de aanvraag van toelating aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV – Kruidtuin-Food Safety Center- Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel Tel. : 
02/211.82.11 of 0800.13.550 
 
        9. Bewijs van betaling van de gemeentelijke bijdrage voor de opening of de heropening van het 
overnemen van een Horeca uitbating van 140 € (zonder muziek) of 15 € (met muziek in de uitbating); 
 
       10. Contract voor het ophalen van afval met een gespecialiseerd bedrijf 
(http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=CED0001) 
 
       11. Voor de inrichtingen die frituuroliën gebruiken: contract voor het terugnemen van de gebruikte 
oliën en vetten. 
 
       12. Eventueel een plan van het terras of van de ezel (140€). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contact : 

- tel : 02/536.03.95  fax : 02/536.02.07 e-mail : horeca.1060@stgilles.irisnet.be 
- Maurice Van Meenenplein, 39 te 1060 Brussel 

 
Na het voorleggen van al deze documenten, dient een bezoek van de inrichting door de dienst 
hygiëne plaats vinden . Contact: 02/536.02.08 

De inrichting moet gesloten blijven en mag enkel uitgebaat worden na het bekomen van een 
schriftelijke toelating van het College. 

 
Uw aandacht wordt gevestigd op uw verantwoordelijkheid tegenover het beheer van de 
geluidsoverlast die uw instelling zou kunnen teweegbrengen (geluid door de terras, door de motor van 
de afzuigkap en de airconditioning, …). Er dient op gelet te worden dat de wettelijke bestemming 
overeenkomt met de voorziene bestemming, zoniet zal een  stedenbouwergunning verkregen dienen 
te worden. 
Verder wordt elke uitbating binnen een binnenterrein van huizenblokken en/of achteruitbouwstrook, 
elke wijziging van bestemming of uitbating alsook de plaatsing of de wijziging van een uithangbord 
(verlicht of niet) of van een terras en de wijziging van het uitstalraam vooraf onderworpen aan het 
beomen van een stedenbouwvergunning. Contact : 02/536.17.06 


