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Tekst  Inhoudstafel  Begin  

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 
 
  Artikel 1. Dit decreet is van toepassing op de logiesverstrekkende inrichtingen en 
hotelinrichtingen. 
  Onder " logiesverstrekkende inrichtingen " verstaat men de commerciële of toeristische 
inrichtingen die : 
  1° regelmatig of af en toe logies verstrekken, me t of zonder maaltijden; 
  2° over ten minste vier kamers of over accomodati e voor ten minste 10 personen 
beschikken; 
  3° over een veiligheidsattest beschikken. 
  Onder " hotelinrichtingen " verstaat men de commerciële of toeristische inrichtingen die 
: 
  1° regelmatig of af en toe logies verstrekken, me t of zonder maaltijden; 



  2° over ten minste vier kamers beschikken die uit sluitend voor het verblijf van gasten 
dienen; 
  3° logies voor ten minste één nacht aanbieden; 
  4° over een veiligheidsattest en een hotelvergunn ing beschikken. 
  Dit decreet is echter niet van toepassing op kamerpeerterreinen, vakantiehuizen, 
instellingen voor sociaal toerisme en inrichtingen van de socio-medische sector. 
 
  HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de logiesverstrekkende inrichtingen en de 
hotelinrichtingen. 
 
  Afdeling 1. - Algemene bepalingen. 
 
  Art. 2. Niemand mag een logiesverstrekkende inrichting of een hotelinrichting uitbaten 
indien hij niet over een attest beschikt, waarbij wordt vastgesteld dat voldaan is aan de 
veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging, specifiek bepaald voor de 
logiesverstrekkende inrichtingen en voor de hotelinrichtingen. 
 
  Art. 3. De Regering bepaalt : 
  1° de veiligheidsnormen inzake brandbeveiliging, specifiek bepaald voor de 
logiesverstrekkende inrichtingn en voor de hotelinrichtingen; 
  2° het model van het veiligheidsattest. 
 
  Afdeling 2. - Het veiligheidsattest. 
 
  Art. 4. Het veiligheidsattest wordt uitgereikt wanneer de veiligheidsnormen nageleefd 
worden en aan de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de 
arbeidsbescherming voldaan wordt. 
 
  Art. 5. De geldigheidsduur van het veiligheidsattest bedraagt vijf jaar. 
  Een nieuw veiligheidsattest wordt echter vereiest : 
  1° na het verstrijken van de termijn toegestaan o vereenkomstig artikel 36 voor de 
reparatie van de installaties of van de termijn gegeven in het kader van een 
overeenkomstig artikel 10 toegestane afwijking; 
  2° bij ombouwwerken waarvoor een bouwvergunning n oodzakelijk is; 
  3° wanneer het gebouw of de uitrusting van de log iesverstrekkende inrichting of 
hotelinrichting zo gewijzigd werd dat de veiligheid ervan kan worden beïnvloed, 
inzonderheid : 
  - bij de oprichting van nieuwe ruimte, o.a. vergaderingszalen, eetzalen of kamers; 
  - bij wijziging van de uitwegen of van hun tracé; 
  - bij omvangrijke arbeiden voor de installatie van personen- en goederenliften; 
  - bij de installatie van een gas- of elektriciteitsnet in de inrichting of bij wijziging van zo'n 
net. 
 
  Afdeling 3. - Procedure. 
 
  Art. 6. De aanvraag om verlening van een veiligheidsattest wordt per aangetekende 
brief aan de burgemeester van de betrokken gemeente gestuurd. 
 
  Art. 7. De burgemeester beslist over de aanvraag binnen vijfenzeventig dagen na de 
ontvangst ervan op basis van een advies inzake brandveiligheid, uitgebracht door de 
bevoegde brandweerdienst. 



 
  Art. 8. De beslissing over de verlening, de weigering of de voorwaardelijke verlening 
van het attest wordt de aanvrager per aangetekende brief betekend. 
  De beslissing moet met redenen omkleed zijn. Bij weigering moet bij de beslissing een 
afschrift van het advies inzake brandveiligheid worden gevoegd. 
  Indien de beslissing de aanvrager niet binnen de in artikel 7 bepaalde termijn wordt 
betekend, wordt het veiligheidsattest als geweigerd beschouwd. 
 
  Art. 9. De aanvrager kan binnen dertig dagen na de betekening van de weigering of 
binnen honderd twintig dagen vanaf de laatste dag van de in artikel 7 bepaalde termijn, 
per aangetekende brief, een met redenen omkleed beroep bij de Regering indienen. 
  Dit beroep is opschortend. 
 
  Art. 10. § 1. Met het beroep tegen een beslissing over het veiligheidsattest kan een 
afwijking van de specifieke veiligheidsnormen aangevraagd worden. 
  Binnen tien dagen na de ontvangst van het beroep wordt een ontvangstbewijs 
betekend. 
  De Regering beslist binnen negentig dagen na ontvangst van het beroep, nadat zij het 
advies van de Brandveiligheidscommissie voor logiesverstrekkende inrichtingen en 
hotelinrichtingen ingewonnen heeft. 
  De beslissing van de Regering wordt met redenen omkleed en de aanvrager per 
aangetekende brief betekend. 
  § 2. Indien de beslissing niet binnen de termijn bepaald in § 1 betekend wordt, dan 
wordt het beroep geacht verworpen te zijn, behalve wanneer de Regering binnen 
dezelfde termijn een met redenen omklede beslissing tot buitengewone verlenging van 
de termijn aan de aanvrager betekend. De verlenging mag niet langer duren dan dertig 
dagen. 
  § 3. Wordt een afwijking toegestaan, dan moet deze de specifieke voorschriften 
waarvan mag worden afgeweken en desgevallend de termijn waarvoor zij toegestaan 
wordt nauwelijks vermelden. 
 
  Afdeling 4. - De Brandveiligheidscommissie voor logiesverstrekkende inrichtingen en 
hotelinrichtingen. 
 
  Art. 11. Er wordt een Brandveiligheidscommissie voor logiesverstrekkende inrichtingen 
en hotelinrichtingen opgericht die een advies uitbrengt over elk beroep ingediend 
overeenkomstig artikel 9. 
 
  Art. 12. De Commissie is samengesteld uit een voorzitter, twee werkende leden en 
twee plaatsvervangende leden. Deze zijn deskundigen van de brandweerdiensten en 
worden door de Regering aangewezen. 
  Een vertegenwoordiger van de Regering alsmede een beambte van het Ministerie van 
de Duitstalige Gemeenschap belast met het toezicht op de logiesverstrekkende 
inrichtingen en hotelinrichtingen kunnen met raadgevende stem de vergaderingen van 
de Commissie bijwonen. 
 
  Art. 13. De Regering benoemt de voorzitter en de leden van de Commissie voor vier 
jaar. 
  Na drie ongerechtvaardigde afwezigheden wordt het lid ambtshalve door zijn 
plaatsvervanger vervangen. 
 



  Art. 14. De Commissie brengt haar advies uit binnen vijfenveertig dagen na de 
ontvangst van de desbetreffende aanvraag van de Regering. 
 
  Art. 15. De beslissingen worden met de eenvoudige meerderheid genomen. Bij staking 
der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
  Art. 16. De Commissie stelt haar huishoudelijk reglement op en legt dit ter goedkeuring 
aan de Regering voor. 
  Bij de vergaderingen zorgt een personeelslid van het Ministerie van de Duitstalige 
Gemeenschap voor het secretariaat. 
 
  Art. 17. <DDG 2003-02-03/51, art. 23, 005; Inwerkingtreding : 05-09-2003> De 
Regering legt de presentiegelden en de reiskostenvergoeding vast voor de leden van de 
commissie. 
 
  Art. 18. Indien overeenkomstig artikel 36 een voorwaardelijk attest wordt uitgereikt, kan 
de burgemeester de bevoegde brandweerdienst op elk ogenblik ermee belasten te 
verifiëren of de veiligheidsnormen progressief nageleefd worden. 
  De burgemeester kan het attest intrekken wanneer het advies inzake brandveiligheid 
vaststelt dat de specifieke veiligheidsnormen niet binnen de vastgestelde termijn 
nageleefd werden. Hij deelt dit per aangetekende brief aan de aanvrager en, indien het 
om een hotelinrichting gaat, aan de Regering mede. 
 
  HOOFDSTUK III. - Bijzondere bepalingen voor hotelinrichtingen. 
 
  Art. 19. Niemand mag zonder voorafgaande vergunning, hotelvergunning genoemd, ee 
hotelinrichting uitbaten. 
 
  Art. 20. De hotelvergunning wordt slechts uitgereikt wanneer de aanvrager of de 
persoon belast met het dagelijks beheer van de hotelinrichting, in België of in het 
buitenland, niet door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is 
veroordeeld wegens één of meerdere overtredingen omschreven in Boek II, titel VII, 
hoofdstukken V, VI en VII, titel VIII, hoofdstukken I, IV en VI en titel IX, hoofdstukken I en 
II van het Strafwetboek, behalve indien de veroordeling voorwaardelijk is en de 
betrokkene het voordeel van het uitstel niet verloren heeft. 
 
  Art. 21. § 1. Hotelinrichtingen moeten over ten minste vier kamers beschikken die voor 
het logeren van de gasten dienen en hen uitsluitend voorbehouden zijn. 
  Alle installaties van de hotelinrichting moeten in goede onderhoudstoestand zijn en het 
personeel moet behoorlijk bekleed zijn. 
  § 2. Bijgebouwen, d.w.z. gebouwen die bestemd zijn voor het logeren en alleen bereikt 
kunnen worden door het hoofdgebouw te verlaten moeten ook alle voorwaarden 
vervullen die voor de hotelinrichtingen gelden, behalve wat het minimumaantal kamers 
betreft. elk document, elke briefwisseling en elke reclame m.b.t. bijgebouwen moeten het 
woord " NebengebÝude " (" bijgebouw ") bevatten. 
 
  Art. 22. Slechts hotelinrichtingen mogen onder de benaming " Hotel, Hostellerie, 
Apparthotel, Motel, Gasthof, Pension, Relais (buitenherberg) " uitgebaat worden; de 
Regering mag die opsomming aanvullen. 
  Hotelinrichtingen die onder de benaming " Motel " of een gelijksoortige benaming 
worden uitgebaat, moeten buiten de agglomeraties gelegen zijn en rechtstreeks 



toegankelijk zijn vanuit een weg die open staat voor het verkeer van motorvoertuigen. 
  Bovendien moeten de gasten de mogelijkheid krijgen om hun maaltijden te nemen in 
een restaurant dat tot het motel behoort of in de nabijheid gelegen is en om hun voertuig 
op een parkeerplaats of in een privé-garage te stellen die tot het motel behoort. 
 
  Art. 23. Elke hotelinrichting waarvoor een hotelvergunning wordt uitgereikt, wordt 
volgens de door de Regering vastgelegde voorwaarden in één van vijf categorieën 
ingedeeld. Elk van die categorieën ingedeeld. Elk van die categorieën krijgt een bepaald 
aantal sterren toegewezen. 
  Elke hotelinrichting moet ten minste aan de voor de laagste categorie vastgelegde 
voorwaarden voldoen. 
  In bijzonder gerechtvaardigde gevallen kan de Regering afwijkingen toestaan wat de in 
artikel 21, § 1, lid 1, en in artikel 22, lid 2, opgesomde en de overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel vastgelegde voorwaarden betreft; elke toegestane afwijking moet nauwelijks 
omschreven en aan de betrokkene schriftelijk medegedeeld worden. [1 Van een 
bijzonder gerechtvaardigd geval is enkel sprake, wanneer specifieke 
bedrijfsvoorwaarden of zwaarwichtige technische moeilijkheden aanwezig zijn.]1 
  ---------- 
  (1)<DDG 2010-03-15/15, art. 49, 1° ; Inwerkingtreding : 28-12-2009> 
 
  Art. 24. De aanvraag om verlening van een hotelvergunning wordt gericht aan het 
Ministerie op het te dien einde voorgeschreven formulier. 
  Binnen tien dagen na de ontvangst van de aanvraag wordt de aanvrager een 
ontvangstbewijs toegestuurd of wordt hem ter kennis gebracht dat zijn aanvraag 
onvolledig is. 
 
  Art. 25. De hotelvergunning mag geschorst of ingetrokken worden : 
  1° wanneer aan de uitreikingsvoorwaarden niet mee r voldaan wordt; 
  2° wanneer de houder van de hotelvergunning de ve rplichtingen niet nakomt die hem 
door de Regering worden opgelegd; 
  3° wanneer het in artikel 32 bedoelde toezicht ge weigerd of belemmerd wordt; 
  4° wanneer de houder van een vergunning of de per soon belast met het dagelijks 
beheer van de hotelinrichting door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
uitspraak is veroordeeld wegens één der misdrijven omschreven in Boek II, titel VII, 
hoofdstukken V, VI en VII, titel VIII, hoofdstukken I, IV en VI en titel IX, hoofdstukken I en 
II van het Strafwetboek, behalve indien de veroordeling voorwaardelijk is en de 
betrokkene het voordeel van het uitstel niet verloren heeft. 
 
  Art. 26. De opschorsingsduur van een hotelvergunning moet beperkt zijn en de houder 
van de hotelvergunning in staat stellen om zijn toestand in orde te brengen. Zo niet wordt 
de intrekking van de hotelvergunning na het verstrijken van de vastgelegde termijn 
uitgesproken. 
 
  Art. 27. Bij intrekking van de hotelvergunning of bij sluiting van het hotel moet de 
houder van de hotelvergunning binnen tien dagen en per aangetekende brief de 
vergunning alsmede alle gelijkluidende afschriften ervan en het schild aan het Ministerie 
terugzenden. 
  Wordt de hotelinrichting in een lagere categorie gerangschikt, dan moet de houder van 
de hotelvergunning het schild dat hij tot nog toe had, binnen tien dagen aan het 
Ministerie terugzenden. 
 



  Art. 28. Bij overname van de hotelinrichting moet binnen drie maanden een nieuwe 
hotelvergunning aangevraagd worden. Sterft de houder van de vergunning, dan wordt de 
termijn op zes maanden gebracht. 
  Intussen en totdat de beslissing over de aanvraag wordt medegedeeld mag de 
exploitatie van de hotelinrichting voortgaan. 
 
  Art. 29. De Regering bepaalt de procedure voor de verlening, de weigering, de 
schorsing of de intrekking van de hotelvergunning. 
  De geldigheidsduur van de hotelvergunning kan beperkt zijn. [1 De hotelvergunning 
geldt voor onbepaalde duur, onverminderd de opschorting of intrekking ervan.]1 
  ---------- 
  (1)<DDG 2010-03-15/15, art. 49, 2° ; Inwerkingtreding : 28-12-2009> 
 
  Art. 30.De Regering legt de bepalingen vast m.b.t. : 
  1° het schild (herkenningskenmerk) dat aan de hou der van een hotelvergunning 
uitgereikt wordt alsmede de procedure voor het verlenen, weigeren of intrekken van dit 
schild; 
  2° de normen en de procedure voor de rangschikkin g van de hotelinrichtingen; 
  3° de controle op de hotelgasten; 
  4° [ 1 ...]1 
  5° de procedure voor het verkrijgen van de in art ikel 23 bedoelde afwijkingen. 
  ---------- 
  (1)<DDG 2007-06-25/35, art. 36, 006; Inwerkingtreding : 25-06-2007>  
 
  HOOFDSTUK IV. - Premies voor hotelinrichtingen. 
 
  Art. 31. (opgeheven) <DDG 2002-03-18/35, art. 46, 004; Inwerkingtreding : 01-01-
2002> 
 
  HOOFDSTUK V. - Bepalingen betreffende het toezicht en strafbepalingen. 
 
  Art. 32.§ 1. De te dien einde door de Regering aangewezen beambten houden toezicht 
op de toepassing van dit decreet. [1 In de zin van dit decreet verstaat men onder " 
beambte " de ambtenaren en de contractuelen van het Ministerie van de Duitstalige 
Gemeenschap.]1 
  Voor de uitoefening van hun opdracht mogen deze beambten alle inspecties, controles 
en opsporingen uitvoeren die zij voor noodzakelijk achten, en inzonderheid : 
  a) alle personen over feiten ondervragen waarvan de bekendheid nuttig kan zijn om het 
toezicht uit te oefenen; 
  b) zich ter plaatse alle door dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven 
documenten laten geven of afschriften of uittreksels ervan laten maken. 
  De bezoeken in het kader van de in lid 2 bedoelde inspecties hebben alleen overdag 
plaats en mogen zich niet tot de door gasten betrokken kamers uitstrekken. 
  § 2. De ernstige tekortkomingen alsmede de aanmaning om er binnen een redelijke 
termijn een einde aan te maken worden in een verslag vastgesteld door een bevoegde 
beambte van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap; de termijn wordt door de 
beambte van geval tot geval vastgelegd en eveneens in het verslag vermeld. 
  Dit verslag wordt binnen de vijf dagen na de vaststelling van de overtreding aan de 
overtreder, de vergunninghouder en de Regering toegezonden. 
  § 3. Indien er na het verstrijken van de termijn geen einde is gemaakt aan de 
tekortkomingen, wordt een nieuw verslag opgesteld en binnen de vijf dagen betekend 



aan de personen bedoeld in § 2 van dit artikel alsmede aan het parket. 
  § 4. Bij zware overtredingen van de veiligheids- en uitbatingsvoorwaarden en in 
spoedeisende gevallen mogen de in § 1 bedoelde beambten het gebruik van 
logiesverstrekkende inrichting onmiddellijk verbieden, zo nodig voor de schorsing of de 
intrekking van de vergunning. Daarvoor mogen ze een beroep doen op de openbare 
macht. 
  ---------- 
  (1)<DDG 2007-06-25/35, art. 37, 006; Inwerkingtreding : 25-06-2007>  
 
  Art. 33. Met een geldboete van honderd tot drieduizend frank wordt gestraft hij die : 
  1° zonder het bij artikel 2 bedoelde veiligheidsa ttest te bezitten een logiesverstrekkende 
inrichting of een hotelinrichting uitbaat of hij die zonder hotelvergunning een 
hotelinrichting uitbaat; 
  2° wederrechtelijk gebruik maakt of heeft gemaakt  van het in artikel 30, 1° bedoeld 
schild; 
  3° misbruik maakt of heeft gemaakt van de rangsch ikkingscategorie bedoeld in artikel 
30, 2°; 
  4° het inspectierecht bedoeld in artikel 32 weige rt of opzettelijk belemmert; 
  5° één van de benamingen opgenomen in artikel 22,  lid 1, desgevallend door de 
Regering aangevulde lijst - ten onrechte gebruikt. 
 
  HOOFDSTUK VI. - Opheffings-, overgangs- en slotbepalingen. 
 
  Art. 34. De wet van 19 februari 1963 houdende statuut van hotelinrichtingen wordt 
opgeheven wat de Duitstalige Gemeenschap betreft. 
 
  Art. 35. Het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 25 januari 1988 houdende 
toekenning van premies om de schepping, de modernisering en de vergroting van 
hotelinrichtingen te bevorderen wordt opgeheven. 
 
  Art. 36. De Regering legt de overgangsbepalingen vast voor de logiesverstrekkende 
inrichtingen en hotelinrichtingen die reeds in uitbating zijn op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van dit decreet. 
  De logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen die niet aan de 
veiligheidsnormen of niet aan alle punten ervan voldoen kunnen een voorwaardelijk 
veiligheidsattest verkrijgen overeenkomstig de door de Regering vastgelegde 
voorwaarden. 
  Ten laatste (tien jaar) na de inwerkingtreding van dit decreet moeten alle 
logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen aan de nieuwe bepalingen 
beantwoorden. <DDG 2000-10-23/31, art. 45, 003; Inwerkingtreding : 15-12-2000> 
 
  Art. 37. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 1994. 
  Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt 
bekendgemaakt. 
  Eupen op 9 mei 1994. 
  J. MARAITE, 
  Minister-President van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap. 
  B. GENTGES, 
  Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur, Jeugd en Wetenschappelijk Onderzoek. 
  K.-H. LAMBERTZ, 
  Minister van Media, Volwassenenvorming, Gehandicaptenbeleid, Sociale Hulp en 



Beroepsomscholing. 
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BEELD  

�  DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 15-03-2010 GEPUBL. OP 13-04-
2010 

(GEWIJZIGDE ART. : 23; 29)  
BEELD  

�  DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 25-06-2007 GEPUBL. OP 26-10-
2007 

(GEWIJZIGDE ART. : 30; 32)  
BEELD  

�  DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 03-02-2003 GEPUBL. OP 26-08-
2003 

(GEWIJZIGD ART. : 17)  
BEELD  

�  DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 18-03-2002 GEPUBL. OP 10-07-
2002 

(GEWIJZIGD ART. : 31)  
BEELD  

�  DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 23-10-2000 GEPUBL. OP 05-12-
2000 

(GEWIJZIGD ART. : 36)  
�  DECREET DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 04-03-1996 GEPUBL. OP 18-04-

1996 
(GEWIJZIGD ART. : 31) 

 

Parlementaire werkzaamheden  Tekst  Inhoudstafel  Begin  

   Zitting 1993-1994 : Bescheiden van de Raad : 93 (1992-1993), nr. 1. Ontwerp van 
decreet. 93 (1992-1993), nr. 2-4. Voorstellen tot wijziging. 93 (1992-1993), nr. 5. Verslag. 
93 (1992-1993), nr. 6. Voorstel tot wijziging betreffende de tekst, goedgekeurd door de 
commissie. Integraal verslag : Bespreking en aanneming. Vergadering van 9 mei 1994. 
De Raad van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, 
bekrachtigen hetgeen volgt : 
 


