
      Ontvangen te Pittem, 
            Op …………………... 

 
 
 
 
 

De Burgemeester ontving, overeenkomstig de gecoördineerde Wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953, en/of  
de Wet dd. 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke 
drank, vanwege: 
Naam :  ....................................................................................................................................  
Straat + nummer:  ....................................................................................................................  
Postcode + gemeente:  ............................................................................................................  
Geboren op:  ............................................................................................................................  
Te:  ...........................................................................................................................................  
Telefoon / gsm: ...............................................  Fax:  ...............................................................  
E-mail:  .....................................................................................................................................  
Een aanvraag voor het openen van een slijterij voor gegiste dranken EN/OF vergunning voor 
het verstrekken van sterke drank (1). 
 
(Toekomstige) uitba(a)t(st)er van  ............................................................................................  
Soort inrichting (café, bistro, tearoom,…):  ...............................................................................  
Adres:  ......................................................................................................................................  
 
Betreft : een volledige nieuwe zaak / overname van een bestaande zaak (1). 
Vermoedelijke openingsdatum:  ...............................................................................................  
Openingsuren:  .........................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
Wekelijkse rustdag en/of sluitingsperioden:  .............................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Lijst van personen die aan de exploitatie zou kunnen deelnemen ( de rechtspersoon, de 
lasthebber, vereniging, wanneer in naam van iemand anders wordt uitgebaat en de 
inwonende personen) 
 

Naam en voornaam Geboorteplaats en datum Adres 

   

   

   
 
 

Te …………………., op ………………. 
Handtekening van de aanvrager; 
 
 
 
Volgende documenten worden bij de aanvraag gevoegd: 

- Uittreksel uit het strafregister van de aanvrager en van de personen die aan de exploitatie 
zouden kunnen deelnemen (zie bovenstaande  tabel)  

- Attest van de verzekering  betreffende brand en ontploffingsgevaar 
 
 
(1) schrappen indien niet van toepassing   

Aanvraag voor het openen van een slijterij (gegiste dranken) / 
Bekomen van een vergunning voor het verstrekken van sterke drank 



 

 
Procedure  

- 
aanvraag voor het openen van een slijterij en het bekomen van een vergunning voor het 

verstrekken van gegiste en/of sterke dranken 
 

 
 

1. Aanvrager doet een ondertekende aanvraag tot opening van een slijterij en een 
aanvraag voor het schenken van gegiste en/of sterke dranken. De aanvraag is pas 
volledig als alle bijlagen zoals vermeld op het aanvraagformulier zijn toegevoegd. De 
aanvraag moet gericht zijn aan de burgemeester, Markt 1, 8740 Pittem. 

2. Aanvrager ontvangt een gedateerde kopie van de aanvraag als ontvangstbewijs. 
3. De brandweer komt ter plaatse om een brandinspectie-onderzoek uit te voeren. De 

retributie van dit onderzoek is verschuldigd door de aanvrager, dit in 
overeenstemming met het retributiereglement inzake brandpreventie goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 17 december 2012.  

4. De gemeentelijke milieudienst gaat na als aan de hygiënische vereisten is voldaan 
door middel van een plaats bezoek aan de slijterij. 

5. Een beslissing over de aanvraag wordt door de burgemeester genomen binnen een 
termijn van 3 maanden na aanvraagdatum. De aanvrager ontvangt een schriftelijk 
positief of negatief bericht. 

 
 

 
We wijzen de aanvrager op het feit dat de uitbating van een slijterij mogelijk milieuvergunning plichtig 
is. Meer info kan je bekomen bij de gemeentelijke milieudienst. Bovendien vraagt u beter bij de 
gemeentelijke stedenbouwkundige dienst na als de uitbating geen stedenbouwkundige problemen met 
zich meebrengt.  
 


