
 
Aanvraagformulier tot toekenning van een attest van naleving van de normen inzake 

ruimtelijke ordening en stedenbouwkunde voor de uitbating van een toeristische logies  
 

 
Zend het ingevulde formulier naar de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar het 
toeristische logies gelegen is. 

1 – Identificatiegegevens van de uitbater (aanvrager) 
De uitbater is          een natuurlijke persoon       een rechtspersoon  

Naam     Voornaam   
 
Straat       Nr.  bus 

Postcode   Gemeente 

Land 

Telefoon       Email 

Ondernemingsnummer : 

    Gegevens van de contactpersoon voor de opvolging van het dossier  
(indien verschillend van de uitbater) 
Naam       Voornaam 

Straat       Nr.  bus 

Postcode   Gemeente 

Land 

Telefoon  Email 

2 - identificatiegegeven van de toeristische logiesverstrekkende inrichting 
Handelsnaam / Benaming  

Straat           Nr.   bus 

Postcode    Gemeente 

 

      Nieuwe uitbating 

      Toeristische logiesverstrekkende inrichting die actief was vóór 24.04.2016 

 

Is het toeristische logies (of een deel ervan)  de hoofdverblijfplaats van de uitbater?      Ja       Nee 
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Het toeristische logies werd nog niet geregistreerd. Een aangifte zal ingediend worden om met het 
oog op het toeristische logies laten geregistreerd worden onder het categorie of subcategorie: 

Hotel eender welke inrichting die over minstens zes kamers of suites 
beschikt en een toeristische logies inclusief hoteldiensten aanbiedt. 

Aparthotel elke inrichting die beschikt over minstens zes appartementen, 
studio's, flats en dergelijke, die gemeubeld zijn en uitgerust met het 
noodzakelijke meubilair om te koken, en die toeristische logies met 
hoteldiensten aanbieden. 

Toerismeverblijven elke villa, studio of kamer, elk huis of appartement, die of dat 
uitsluitend voorbehouden zijn aan huurders, en uitgerust met het 
noodzakelijke meubilair om te logeren en te koken, in voorkomend 
geval en mits betaling van een prijssupplement, met inbegrip van 
hoteldiensten. 

Gelieve te preciseren: Type :       ééngezinswoning        Appartement         Kamer,       ander 

Gemeubileerde vakantiewoning

Gelieve te preciseren Type :

elk toeristisch logies voorbehouden aan het uitsluitend gebruik door 
de huurder, uitgerust met het nodige meubilair voor een verblijf 
behalve kookfaciliteiten. 

ééngezinswoning        Appartement         Kamer,       ander 

Verblijfscentrum voor sociaal 

toerisme 

elke inrichting zonder winstoogmerk die een verblijf in kamers of 
slaapruimten aanbiedt, met, naast hoteldiensten, een aanbod van 
vormingswerk en educatieve programma's om de contacten tussen 
toeristen uit verschillende landen en met verschillende 
achtergronden in het kader van het sociaal en solidair toerisme te 
ontwikkelen. 

Kampeerterrein elke afgebakende ruimte in open lucht om kampeerders te onthalen. 

Maximumcapaciteit:        personen 

Aantal logieseenheden (kamers, suites, flat, studio, appartement) : 

Totale oppervlakte van het gebouw : m2       Logiesoppervlakte :            m2 

Geef hieronder een korte omschrijving van de aangeboden diensten 

2

elke inrichting die uit een of meer kamers of afgescheiden ruimten 
bestaat en die daartoe zijn ingericht, die behoren tot de persoonlijke 
en gebruikelijke woning van de exploitant of haar aangrenzende 
bijgebouwen. 

Logies bij de bewoner 



5 - Opmerkingen (facultatief)

Gedaan te  , op 

Handtekening van de aanvrager, 

Informatie : 

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 
Brussel Economie en Werkgelegenheid 
Dienst Economie  
Sint-Lazarusplein 2 
1035  Brussel 
toerisme@gob.brussels  
www.economie-werk.brussels 3

4 - Toegevoegde documenten

1 - foto's van de toeristische logiesverstrekkende inrichting
2 - een plan van de toeristische logiesverstrekkende inrichting.

 het plan duidt minstens het volgende aan:
a) de verdiepingen van de inrichting waarop de activiteit aangaande het toeristische logies betrekking heeft;
b) de exacte bestemming van elke verdieping van de betrokken inrichting;
c) de plaatsen die enkel toegankelijk zijn voor de toeristen;
d) de eventuele privéruimtes;

Om de analyse van uw aanvraag door de gemeentebestuur te vergemakkelijken, wordt u gevraagd om de 
volgende documenten toe te voegen:

http://www.economie-werk.brussels
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