
Ordonnantie van 8 mei 2014  betreffende het toeristische logies  
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 
betreffende het toeristische logies 

Aanvraagformulier tot toekenning van een  
vereenvoudigd controleattest voor een toeristisch logies 

Zend het ingevulde formulier per aangetekende brief naar de burgemeester van de gemeente waar 
het toeristische logies gelegen is. 

OPGELET 
In een voorafgaande aangifte met het oog op de registratie onder de categorieën «Toerisme verblijven », «Gemeubileerde 
vakantiewoning » en «Logies bij de bewoner», kan het toeristische logies het voorwerp uitmaken van een vereenvoudigd 
controleattest: 
  1° als de maximumcapaciteit van het logies lager is dan tien personen en er zich in hetzelfde gebouw geen enkele andere 
logies bevindt; 
  2° of als de inrichting zich in een gebouw bevindt waar verschillende toeristische logies zijn ondergebracht waarvan de 
samengetelde capaciteit lager is dan tien personen. 

Het toeristische logies dat wordt uitgebaat door een exploitant die meer dan vijf logies tegelijk uitbaat, moet, in ieder geval, het 
voorwerp uit van een brandveiligheidsattest maken met het oog op zijn registratie onder de categorie «Toerisme verblijven » 
of in subcategorie «Gemeubileerde vakantiewoning ». 

1 – Aanvraag type 

       Nieuwe aanvraag 

       Aanvraag tot hernieuwing 

 Referentie en vervaldatum van het oude attest
(gelieve uw oude attest aan dit formulier toe te voegen)

2 – Identificatiegegevens van de exploitant (aanvrager) 

De exploitant is:           een natuurlijke persoon      een rechtspersoon 

Ondernemingsnummer : 

2.1 - Gegevens van de exploitant 
    Mevr.         Dhr. 

Naam  Voornaam  

Straat Nr. bus 

Postcode Gemeente 

Land 

Telefoon Email 

2.2 -  Gegevens van de contactpersoon voor de opvolging van het dossier 

    Mevr.         Dhr. 

Naam 

Voornaam 

Straat, nr., bus   

Postcode Gemeente 

Land 

Telefoon Email 



Aanvraagformulier tot toekenning van een vereenvoudigd controleattest voor een toeristisch logies 

3 – Identificatiegegevens van het toeristische logies 

Handelsnaam / Benaming 

Straat    Nr. bus 

Postcode   Gemeente 

  Nieuwe uitbating 

  Toeristische logiesverstrekkende inrichting die actief was vóór 24.04.2016 

Het toeristische logies werd geregistreerd met het registratienummer : 

Het toeristische logies werd nog niet geregistreerd. Een aangifte zal ingediend worden om met 
het oog op het toeristische logies laten geregistreerd worden onder de categorie of 
subcategorie: 

Toerisme verblijven 

Gemeubileerde vakantiewoning 

Logies bij de bewoner 

Maximumcapaciteit :          personen (maximum 9) 

4 - Opmerkingen (facultatief) 

5 – Toegevoegde documenten  
De conformiteitsattesten die minder dan twee jaar oud zijn en opgesteld werden door een erkend organisme 
voor : 

• de elektrische installatie;
• de verwarmingsinstallatie;
• de gasinstallatie, met inbegrip van de hierop aangesloten toestellen.

Ik verklaar op eer dat het gebouw waarin het toeristische logies is gelegen niet beschikt over een 
betrokken installatie waarvoor de/het certifica(a)te(en) niet bijgevoegd zijn. 

Gedaan te , op 

Handtekening van de aanvrager 
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