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Hygiënevoorwaarden 
horecazaken 

 
Om in aanmerking te komen voor een drankvergunning of een uitbatingsvergunning 
voor club vzw’s moet uw zaak aan een aantal hygiënevoorwaarden voldoen.  
 
 

1. Geen huishoudelijk gebruik 
 
De lokalen waar de klanten kunnen consumeren moeten aan deze bestemming aangepast 
zijn en mogen niet tot huiselijk gebruik dienen. 
 
 

2. Voldoende verluchting 
 
De ruimten moeten voldoende verlucht zijn. 
 
 

3. Toiletten 
 
Aantal 
 

Aantal toegelaten personen Aantal toiletten 

Minder dan 10 1 toilet volstaat 

Tussen 10 en 49 Minstens 1 toilet voor dames en 1 voor heren 

50 of meer Minstens 2 toiletten voor dames  en minstens 2 toiletten  
(of 1 urninoir en 1 toilet) voor heren. 
 
Per 50 extra toegelaten personen: 1 toilet extra (zelf te 
kiezen of dit een urinoir, een dames- of herentoilet is). 

 

 
De wc’s voor mannen en vrouwen zijn van elkaar gescheiden, een vermelding of pictogram 
geeft aan welke wc’s voor welk geslacht voorzien zijn. 
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Voorschriften 
 

 De toiletten worden goed verlucht (ofwel naar buiten toe, ofwel via een mechanische 
verluchting), voldoende verlicht en dagelijks schoongemaakt.  

 Per vier wc’s of urinoirs is er minstens één wastafel.  

 Er is toiletpapier ter beschikking.  

 Er zijn afvalbakjes ter beschikking. 
 
 
Inrichting 
 

 De grond en de scheidingswanden van de toiletten worden bedekt met tegels of met 
een laag glad gemaakt cement, of een ander duurzaam en volledig waterdicht 
materiaal, zodat ze dagelijks met water kunnen worden schoongemaakt.  

 Hetzelfde geldt voor de grond en de muren, tot op een hoogte van twee meter van de 
lokalen waarin de wc’s eventueel ondergebracht zijn. De deuren zijn ook afwasbaar.  

 De  bril en de wc-pot zijn gemaakt in duurzame, waterdichte en gladde materialen.  

 De wc-pot reikt 40 tot 50 cm boven de grond en heeft bovenaan links en rechts, een 
effen en horizontale bovenkant van ten minste 20 cm lang en 3 cm breed.  

 Elke wc is voorzien van een waterspoeling.  

 De urinoirs worden door een voortdurende of met korte tussenpozen werkende 
waterstroming gespoeld. 

 De toiletten mogen niet rechtstreeks met de verbruikszaal in verbinding staan; zij 
mogen enkel op gangen, voor- of trapportalen uitgeven.  

 De wc’s zijn volledig van elkaar gescheiden door volle tussenschotten tot op de grond 
(eventueel met een vrije ruimte van maximaal 15 cm aan de onderkant om het 
schoonmaken te vergemakkelijken).  

 De wc’s hebben een volle deur, eventueel met luchtopeningen.  

 Elke wc moet van binnen kunnen worden gesloten.  

 Als de wc’s rechtsreeks uitgeven op gangen, voor- of trapportalen, dan moet de deur 
de volledige opening vullen. 

 
 
Afwijken van deze normen? 
 

 Indien u met een gefundeerde reden van deze voorschriften wenst af te wijken 
(bijvoorbeeld omdat u de hygiëne van de toiletten op een andere manier kunt 
garanderen of omdat uw pand een monument is en sommige verbouwingen niet 
mogelijk zijn), kan u hiervoor een aanvraag indienen die u aan uw aanvraag eet- en 
drankgelegenheden toevoegt. 

 Maak deze aanvraag zo concreet mogelijk: leg uit waarom u aan een bepaald 
voorschrift niet kunt voldoen (met plattegrond, foto’s …) en stel een alternatieve 
oplossing voor. 

 Essentieel blijft dat uw klanten over voldoende en hygiënische toiletten kunnen 
beschikken. 

 
4. Meer info 
 
Deze tekst is gebaseerd op hoofdstuk 5, afdeling 1ter van de politiecodex van de stad 
Antwerpen, en is louter informatief. Voor de precieze omschrijvingen vindt u meer informatie 
in de politiecodex. 
 

Dit document is het laatst gewijzigd op: 27 mei 2013 

https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/2acb9a27-814f-4304-95d2-3fe508ae11d7/code_van_politiereglementen.pdf

