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Uitbatingsvergunning 

Start je binnenkort een eigen horecazaak? Dan heb je een uitbatingsvergunning nodig. De voorschrif-
ten voor een uitbatingsvergunning zijn van toepassing sinds 1 juli 2000. Dit betekent dat ook be-
staande horecazaken deze uitbatingsvergunning moeten aanvragen. Met deze infofolder helpen we 
je graag om je aanvraag correct in te dienen. Na ontvangst van je uitbatingsvergunning houd je deze 
best bij in een ‘horecamap’ die aanwezig is in je zaak. 

Waarom een uitbatingsvergunning? 

Met een uitbatingsvergunning heb je de toestemming om een horecazaak uit te baten in Herk-de-
Stad, zowel tijdelijk als permanent. Wens je ook alcoholische dranken te schenken, dan moet je ook 
daar een toestemming voor hebben. Deze toestemming, de ‘drankvergunning’, is opgenomen in de 
uitbatingsvergunning. Beide vergunningen worden dus samen aangevraagd en behandeld. 

Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alco-
holpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrich-
tingen als cafés, snackbars, restaurants, … 

Wanneer een aanvraag indienen? 

Dien je aanvraag minstens zes weken voor de opening van je zaak in. 

Wat moet je doen voor je je aanvraag indient? 

• Check de stedenbouwkundige functie van je pand 
Een uitbatingsvergunning kan immers pas afgeleverd worden wanneer het pand de stedenbouw-
kundige functie van horeca bezit. Je kan dit navragen bij de dienst Omgeving van de gemeente 
Herk-de-Stad. Als blijkt dat de functie van het pand moet gewijzigd worden (bijvoorbeeld van 
winkel naar horeca), helpen zij je verder op weg. Gaat het om een tijdelijke horecazaak (pop-up), 
die maximaal vier maal 30 dagen duurt, is er geen functiewijziging nodig 

• Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 
Vraag je ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer aan via de Kruispuntbank van On-
dernemingen (KBO), het ondernemersloket of je boekhouder. Zorg ervoor dat alle uitbaters van 
je onderneming zijn opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en dat er minstens 
één activiteit is opgenomen die gelinkt is aan het uitbaten van een horecazaak (betreft NACE-co-
des 55 en 56). Meer informatie over het ondernemingsloket vind je terug op https://econo-
mie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-
een/te-ondernemen-stappen-bij-een/de-erkende 

• Andere formaliteiten en vergunningen in orde brengen: 
zoals onder meer aangifte bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV), verzekering brand en ontploffing, … 

Hoe een aanvraag indienen? 

Er zijn standaardformulieren ter beschikking die op eenvoudige vraag worden aangeleverd vanuit de 
dienst Lokale Economie. (ondernemen@herk-de-stad.be) 

Welke documenten heb je nodig bij het indienen? 

• Als je het pand van je zaak huurt, een kopie van de huurovereenkomst 

• Een kopie van je aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/te-ondernemen-stappen-bij-een/de-erkende
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/te-ondernemen-stappen-bij-een/de-erkende
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een/te-ondernemen-stappen-bij-een/de-erkende
mailto:ondernemen@herk-de-stad.be


 
 

 
 
 

                                                                                                                                

 

  

 Pikkeleerstraat 14 / 3540 Herk-de-Stad / tel. 013 38 03 10 / fax 013 55 23 33  

www.herk-de-stad.be / info@herk-de-stad.be 

Dienst Lokale Economie 

• Een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant) van de uitbater(s), of indien de uitbater 
een rechtspersoon is, van alle zaakvoerders van deze rechtspersoon 

• Een uittreksel uit het strafregister ‘596.1-8 dranken’, niet ouder dan drie maanden van de uitba-
ter(s) of indien de uitbater een rechtspersoon is, van alle zaakvoerders van deze rechtspersoon. 
Niemand mag zich in één van de uitsluitingsgronden bevinden. Vraag dit uittreksel aan bij de ge-
meente waar je gedomicilieerd bent. Woon je in Herk-de-Stad, dan kan dit via het digitaal loket: 
https://www.herk-de-stad.be/leven-en-welzijn/attesten-en-documenten/uittreksel-uit-het-straf-
register 

• Een kopie van het uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Je kan je uittreksel 
opvragen via je ondernemersloket of https://myenterprise.economie.fgov.be/ 

• Een kopie van de toestemming afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen (FAVV). Meer info vind je op de website van het FAVV 

• Een kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, indien van toepassing. 

Meer informatie vind je ook op https://www.herk-de-stad.be/wonen-en-werken/ondernemen/ver-
gunningen-voor-ondernemers/vergunning-voor-het-verstrekken-van-gegiste-enof-sterke-dranken 

Wat gebeurt er na de aanvraag? 

Zodra je aanvraagformulier volledig is en je alle juiste documenten hebt ingediend, start de behande-
ling van je aanvraag. 

De gemeente Herk-de-Stad: 

• controleert of je pand stedenbouwkundig beschikt over een horecafunctie 

• checkt of je onderneming voldoet aan alle vestigingsformaliteiten, zoals je inschrijving bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), juiste activiteiten (NACE-code), je aangifte bij het Fe-
deraal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), … 

• vraagt de politie om een onderzoek te doen naar de gerechtelijke en politionele antecedenten 
van de uitbater(s) 

• vraagt de brandweer om een brandveiligheidsonderzoek uit te voeren in je pand voor het afleve-
ren van een brandveiligheidsverslag. De brandweer neemt hiervoor contact op met je 

• voert een hygiënecontrole uit voor het afleveren van een hygiëne-attest en maakt hiervoor een 
afspraak met je 

• checkt of niemand van de uitbater(s) zich bevindt in één van de uitsluitingsgronden voor het ser-
veren van alcoholische dranken. 

Voldoet je dossier aan alle voorwaarden, dan zal er een uitbatingsvergunning worden verleend. In-
dien je ook een drankvergunning hebt aangevraagd, wordt deze samen met de uitbatingsvergunning 
verleend indien je ook aan deze voorwaarden voldoet. 

Wat staat er in een uitbatingsvergunning? 

De uitbatingsvergunning vermeldt de uitbater(s) en locatie van de zaak en of u alcoholische dranken 
mag schenken. In geval van een pop-up komt daar ook de einddatum van de zaak en dus de vergun-
ning bij. 

Opgelet: een uitbatingsvergunning staat op naam van de uitbater(s) en de specifieke zaak. Elke wijzi-
ging (nieuwe vennoot, nieuwe uitbater, verhuis, …) vereist dus een nieuwe uitbatingsvergunning. 

Andere mogelijke formaliteiten of vergunningen die je mogelijk ook nodig hebt bij een horecazaak: 

https://www.herk-de-stad.be/leven-en-welzijn/attesten-en-documenten/uittreksel-uit-het-strafregister
https://www.herk-de-stad.be/leven-en-welzijn/attesten-en-documenten/uittreksel-uit-het-strafregister
https://myenterprise.economie.fgov.be/
http://www.favv.be/
https://www.herk-de-stad.be/wonen-en-werken/ondernemen/vergunningen-voor-ondernemers/vergunning-voor-het-verstrekken-van-gegiste-enof-sterke-dranken
https://www.herk-de-stad.be/wonen-en-werken/ondernemen/vergunningen-voor-ondernemers/vergunning-voor-het-verstrekken-van-gegiste-enof-sterke-dranken
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• Terrasvergunning: voor de plaatsing van een terras op openbaar domein heb je een terrasver-
gunning nodig. Meer informatie vind je ook op https://www.herk-de-stad.be/wonen-en-wer-
ken/ondernemen/zaak-starten 

• Kansspelen: voor het plaatsen van maximum twee kansspelen van het type Bingo of One-ball in 
je zaak heb je een vergunning klasse C nodig. Om een vergunning klasse C aan te vragen, heb je 
eerst het advies van de burgemeester inzake kansspelinrichtingen klasse III nodig. Het mogelijke 
positief advies van de burgemeester kan pas gegeven worden nadat de uitbatingsvergunning is 
goedgekeurd door het College van Burgmeester en Schepenen 

• Muziek: 
o ga je muziek spelen luider dan 85 dB, dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze 

kan aangevraagd worden via het omgevingsloket https://www.omgevingsloketvlaande-
ren.be/ 

o je wil je klanten een aangename tijd in je café bezorgen en een streepje muziek op de 
achtergrond afspelen? Zeker doen, maar hou er rekening mee dat je dan vergoedingen 
voor auteursrechten moet betalen (Sabam / billijke vergoeding) 

o alternatief: er zijn B2B-muziekdiensten die zelf een overeenkomst hebben met Sabam 
waardoor je ze gewoon mag gebruiken 

• Opening van een zichtrekening 

• Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds 

• Aansluiting bij een ziekenfonds 

• Plaatsen van lichtreclame: de regelgeving rond lichthinder tref je vooral aan in titel II van 
VLAREM voor de vergunningsplichtige inrichtingen. De exploitant moet de nodige maatregelen 
treffen om lichthinder te voorkomen. Volgende bepalingen in het VLAREM zijn van toepassing op 
niet-ingedeelde inrichtingen (dus voor iedereen): 

o Onverminderd andere reglementaire bepalingen moet men de nodige maatregelen tref-
fen om lichthinder te voorkomen 

o Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwen-
digheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-
functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt 

o Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan 
o Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen 

• Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 

• Een geregistreerd kassasysteem. 

Wat is een ‘horecamap’? 

Je moet je vergunning bijhouden in een map. In deze map houd je alle informatie en vergunning(en) 
bij die gelinkt zijn aan je horecazaak (brandveiligheidsattest, verzekering, terrasvergunning, …). 

Deze map moet aanwezig zijn in je horecazaak zodat ze beschikbaar is voor inzage door bevoegde 
personen. 

Dienst Lokale Economie 
ondernemen@herk-de-stad.be 
013 61 30 03 
Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad 
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Behandelingsprocedure 

 

Ontvankelijkheidsonderzoek:
bevat aanvraagformulier alle informatie 

en zijn alle juiste documenten 
toegevoegd?

Dossier is volledig.

Je ontvangt binnen de vijf werkdagen 
een e-mailbericht dat je dossier volledig 

en ontvankelijk is.

Je dossier gaat in behandeling.

De dienst Lokale Economie:

- controleert of je pand stedenbouwkundig beschikt over een horecafunctie
- checkt of je onderneming voldoet aan alle vestigingsformaliteiten, zoals inschrijving KBO, juiste activiteiten, aangifte FAVV, ...

- vraagt de politie om een onderzoek te doen naar de gerechtelijke en politionele antecedenten van de uitbater(s)
- vraagt de brandweer om een brandveiligheidsonderzoek uit te voeren in je pand voor het afleveren van een 

brandveiligheidsverslag. De brandweer neemt hiervoor contact met je op
- voert een hygiënecontrole uit voor het afleveren van een hygiëne-attest en maakt hiervoor een afspraak met je (indien je ook 

een drankvergunning aanvraagt)
- checkt of niemand van de uitbater(s) zich bevindt in één van de uitsluitingsgronden voor het serveren van alcoholische dranken

(indien je ook een drankvergunning aanvraagt).

Dossier is onvolledig.

Je ontvangt binnen de vijf werkdagen 
een e-mailbericht dat je dossier niet 

volledig is. Je wordt gevraagd om 
binnen de tien kalenderdagen de 

ontbrekende en/of juiste documenten 
aan te leveren.

De dienst Lokale Economie ontvangt 
binnen de gevraagde termijn de 

ontbrekende informatie.

De dienst Lokale Economie ontvangt 
niets binnen de gevraagde termijn.

Je dossier wordt afgesloten.
Je ontvangt een e-mailbericht van 

onontvankelijkheid.


