POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE
HORECAZAKEN EN HORECAVERGUNNING

HOOFDSTUK 6. HYGIENISCHE VEREISTEN
ARTIKEL 58. GROOTTE VAN DE LOKALEN
Het totaal van de lokalen behorende tot de horecazaak, die de verbruikers mogen betreden
niet minder mag dan 2,75 m hoog zijn en niet minder dan 90 m³ inhoudsruimte hebben.
Afhaalzaken, dit zijn zaken die louter een maaltijd leveren, zonder dat daarbij andere
diensten worden verleend en daardoor onder een ander BTW - stelsel vallen dan de overige
horecazaken, kunnen een afwijking op deze bepaling aanvragen.
ARTIKEL 59. TOILETTEN
Alle horecazaken zijn verplicht te voorzien in minstens één gescheiden dames- en
herentoilet. Het aantal toiletten is afhankelijk van de grootte van de verbruikslokalen en wordt
bepaald op 1 toilet per 25 toegelaten aanwezigen. Een urinoir wordt gelijkgesteld met een
toilet, indien reeds in een herentoilet is voorzien. Bij vergroting dient het aantal toiletten
aangepast te worden overeenkomstig bovenvermelde verhouding.
De toiletruimten mogen niet rechtstreeks uitkomen in de verbruiks-, handels- en
fabricagelokalen, worden goed schoon gehouden, beschikken over een spoeling en zijn
aangesloten op een doeltreffend afvoersysteem voor gebruikt water, zijn voorzien van een
doorlopende luchtverversing door middel van hetzij een mechanisch verluchtingssysteem
hetzij via een raampje dat rechtstreeks op de open lucht uitgeeft, beschikken over een
wastafel in de toiletruimte of de onmiddellijke omgeving ervan, voorzien van stromend water
en een hygiënisch droogmiddel en worden aangeduid d.m.v. pictogrammen;
Horecabedrijven, kleiner dan 50 m² én die bovendien de horecavergunning niet nodig
hebben voor het schenken van gegiste en sterke dranken, dienen slechts over één toilet te
beschikken.
Afhaalzaken, dit zijn zaken die louter een maaltijd leveren, zonder dat daarbij andere
diensten worden verleend en daardoor onder een ander BTW – stelsel vallen dan de vaste
horecazaken zijn vrijgesteld van deze verplichting.
ARTIKEL 60.
De horecazaak niet mag aangewend worden als woonplaats, garage, eetplaats of
kleedkamer
ARTIKEL 61.
Kunstmatige verlichting een gelijkmatige zichtbaarheid en voldoende lichtsterkte moet
verzekeren in alle lokalen
1

De lokalen dienen uitgerust te worden met verwarmingsmiddelen, waardoor er ten allen tijde
een aangename verblijfstemperatuur verzekerd wordt.
ARTIKEL 62.
De aanwezigheid van huisdieren in de horecalokalen verboden is, uitgezonderd in
verbruikslokalen, op voorwaarde dat de dieren geen risico voor besmetting van
voedingsmiddelen uitmaken.
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