AANVRAAG

VERGUNNING HORECA-INRICHTING
Dit formulier dient bezorgd te worden aan:
stad Tienen
dienst Lokale economie
Grote Markt 27 – 3300 Tienen
tel 016 80 57 76 – fax 016 82 30 71
lokaleeconomie@tienen.be

Administratieve gegevens
Vul de gegevens van de verantwoordelijke uitbater in. Voeg bij meerdere verantwoordelijke uitbaters de
gegevens toe in bijlage.
Voornaam:
Naam:
Straat:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Rijksregisternummer:

nr./bus:
Gemeente:
GSM:

Geef de gegevens van de rechtspersoon (indien van toepassing)
Naam:
Adres maatschappelijke zetel:
Oprichtingsdatum:
Wat is de rechtsvorm ?
O bvba
O andere:

O eenmanszaak

O vennootschap onder firma (VOF)

Gegevens over de horecazaak
Wat is de bestemming van de horecazaak ?
O café
O restaurant
O kantine
O frituur
O pizzeria
O bed & breakfast
Vul de gegevens van de horecazaak in
Naam:
Straat:
Postcode:

O snackbar
O hotel
O andere:

nr./bus:
Gemeente:

Telefoon:
E-mail:
Vermoedelijke openingsdatum:
Ondernemingsnummer:

GSM:

Als aanvrager bent u?
O eigenaar van de horecazaak
O eigenaar van het volledige pand waarin de horecazaak zich bevindt
O huurder (voeg een kopie van de handelshuurovereenkomst bij)
U vraagt een vergunning voor:
O het schenken van gegiste dranken
O het schenken van sterke dranken
Bij te voegen bewijsstukken
Kruis de bewijsstukken aan die zijn bijgevoegd
O gegevens van de andere verantwoordelijke uitbaters
O kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbater(s)
O een uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
O kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
O kopie van de handelshuurovereenkomst
O een moraliteitsattest van de verantwoordelijke uitbater(s)
De ondertekening:
dag … … maand … … jaar … … … …
Handtekening:

………………………………………………………

nazicht strafregister

In te vullen door de dienst lokale economie:
Advies van de politie:

Advies van de brandweer:

AANVRAAG DRANK- EN EXPLOITATIEVERGUNNING VOOR EEN HORECA-INRICHTING
De aanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier ”Vergunningsaanvraag voor een horecainrichting” dat zowel op de dienst lokale economie kan bekomen worden als op de website van de stad Tienen
(zie vergunning horeca-inrichting).
De aanvraag dient minimum 1 maand voor de (her)openingsdatum van de zaak ingediend te worden.
De aanvrager vraagt via de burgemeester een controlebezoek van de brandweer aan, waarna de brandweer
na afspraak ter plaatse komt en controleert of de inrichting beantwoordt aan de voorschriften van het
gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid. De bepalingen vervat in afdeling 7 – brandveiligheid in de
horecazaken van het Gemeentelijk reglement inzake brandveiligheid moeten nageleefd worden. De
brandweer stelt hierna een verslag op en besluit of de inrichting voldoet aan de voorschriften terzake en
geschikt is voor exploitatie.
Na afgifte op de dienst lokale economie van de vereiste documenten die vermeld staan in het
aanvraagformulier, wordt het dossier voor advies overgemaakt aan de politie voor het afleveren van een
moraliteits- en hygiëneattest.
Een moraliteitsattest bevestigt dat de uitbater, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde, of de inwonende
personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, zich niet bevinden in een van de gevallen van
uitsluiting.
De voorwaarde om een moraliteitsattest te bekomen, is dat de persoon in kwestie geen veroordeling heeft
opgelopen voor een van de uitsluitingsgronden. Deze staan vermeld in artikel 1 van het KB van 3 april 1953
(gegiste dranken) en artikel 11 van de wet van 28 december 1983 (sterke dranken). Deze verschillen slechts
minimaal. Een moraliteitsattest is niet hetzelfde als een uittreksel uit het strafregister en wordt afgegeven
door de gemeente waar de persoon in kwestie woont.
Het hygiëneattest dient conform te zijn met art. 5 t.e.m. 7 van het KB van 4 april 1953 tot regeling van de
uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953.
De vereiste documenten zijn:
➢ Identiteitskaart
➢ Gegevens van de andere verantwoordelijke uitbaters (naam en adres)
➢ Kopie van de identiteitskaart van de verantwoordelijke uitbater(s)
➢ Uittreksel uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen
➢ Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
➢ Kopie van de handelshuurovereenkomst (indien van toepassing)
➢ Een moraliteitsattest
Wanneer de drie adviezen positief zijn, levert de burgemeester de drank- en exploitatievergunning af.
Slechts na de aflevering van de drank- en exploitatievergunning mag de horecazaak open gaan.
Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan niet overgedragen worden (bv. aan
een nieuwe eigenaar) of meegenomen worden (naar een andere locatie). De reden hiervoor is eenvoudig: de
vergunning wordt enkel toegekend mits er sprake is van een moraliteitsattest (afhankelijk van de betrokken
persoon) en een advies van de brandweer (afhankelijk van het pand). Dat houdt in dat bij overnames, bij de
start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak en bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een
vergunning moet worden aangevraagd.

