
 
 
 

Aan de dienst Veiligheid, Hygiëne en Leefmilieu ove r te maken documenten 
alvorens een horecazaak over te nemen of te openen 

 
   1. Voorleggen van de identiteitskaart van de zaakvoerder en/of de uitbater; 
 
   2. Uittreksel uit het strafregister conform artikel 596 lid 1 met betrekking tot de gereglementeerde 
activiteit "drankgelegenheden" van de zaakvoerder en/of de uitbater en van alle personeelsleden 
wanneer er in de inrichting sterkedrank wordt verkocht; 
 
   3. Statuten van de vennootschap met stempel van de griffie indien de vennootschap al per 1 januari 
1983 bestond en het Ondernemingsnummer (afgeleverd door een ondernemingsloket: 02/208.52.40); 
 
   4. Attest van conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische 
Installaties, afgeleverd door een door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie erkende 
organisatie; 
 
   5. Brandweerverslag (tel: 02/208.84.30) met GUNSTIG ADVIES; 
 
   6. Attest van de verzekering van objectieve burgerlijke aansprakelijkheid, afgeleverd door een 
verzekeringsmaatschappij (indien de voor het publiek toegankelijke ruimte groter of gelijk is aan 50 
m²); 
 
   7. Kopie van de aanvraag tot vergunning voor de vervaardiging en/of voor het in de handel brengen 
van voedingsmiddelen (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); 
 
   8. Contract voor het ophalen van afval bij een gespecialiseerde onderneming (lijst te raadplegen op 
de website van Leefmilieu Brussel); 
 
   9. Inrichtingen die werken met frituurvet: contract met betrekking tot de inzameling van afgewerkte 
oliën en vetten voor voedingsgebruik; 
 
  10. Betalingsbewijs van de gemeentelijke retributie voor het openen, heropenen of overnemen van 
een horeca-inrichting ten belope van 140 € en 15 € extra bij het plaatsen van een jukebox, televisie 
en/of ander audiovisueel apparaat in de openbare ruimte; 
 
  11. Betalingsbewijs voor de aanvraag van een vergunning voor het plaatsen van meubilair op de 
openbare weg ten belope van 140 € en een plan van de gewenste privatieve benutting; 
 
  12. Betalingsbewijs voor alle aanvragen in het kader van een vergunning klasse C (of voor de 
vernieuwing) ten belope van 2 500 €. (De vergunning klasse C is slechts geldig voor een periode van 
4 jaar en is niet overdraagbaar); 
 
  13. Na het voorleggen van alle documenten moet er een bezoek van de dienst Hygiëne worden 
gepland (afspraak maken bij de dienst VHL). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contactgegevens: 

- Tel.: 02/536.03.95 - Fax: 02/536.02.02 - e-mail: hygiene.1060@stgilles.irisnet.be  
- Maurice Van Meenenplein 39 te 1060 Brussel 

Kantoor van de dienst Veiligheid, Hygiëne en Leefmilieu op de 1ste verdieping (Bureau 1.7) 
 
Website: www.stgillis.irisnet.be 
 
De inrichting moet gesloten blijven  en kan de deuren pas openen na schriftelijke toest emming 
van de heer Burgemeester op straffe van een adminis tratieve sanctie  en/of het uitvaardigen 
van een sluitingsbesluit  met betrekking tot de inrichting.  
 
Wij wensen er de aandacht op te vestigen dat u aansprakelijk bent voor het beheer van de 
geluidsoverlast die uw inrichting eventueel kan veroorzaken. 
 



Het is aangewezen om vooraf na te gaan dat de wettelijke bestemming niet tegenstrijdig is met de 
gewenste bestemming omdat anders in eerste instantie een stedenbouwkundige vergunning moet 
worden aangevraagd. 
 
Zijn daarbovenop aan een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning onderworpen (contact: 
02/536.17.06): 

- alle uitbatingen binnen de perimeter van huizenblokken en/of achteruitbouwstroken,   
- alle wijzigingen van bestemming of van gebruik, 
- het plaatsen en/of veranderen van een uithangbord (al dan niet verlicht) of van een terras, 
- het aanbrengen van wijzigingen aan het uitstalraam.  


