
Checklist voor opstartende ondernemers in de gemeente Berlaar 

Je wil een eigen zaak opstarten op het grondgebied van de gemeente Berlaar. Wat moet je 
hiervoor doen bij het gemeentebestuur zelf? 

 

1) Je wendt je tot de dienst Lokale Economie van de gemeente (via het algemeen nummer 
03/410.19.33/00 – lokale-economie@berlaar.be) waar je de nodige informatie en richtlijnen 
krijgt mbt het opstarten van een zaak in de gemeente en van waar je indien nodig 
doorverwezen wordt naar de dienst Milieu en/of Stedenbouw (samengevat dienst 
Omgeving). 

2) Dienst Milieu: indien voor het opstarten van je zaak een milieuvergunning vereist is zal de 
milieuambtenaar je verdere richtlijnen geven. Je hebt een dergelijke vergunning nodig indien 
bijvoorbeeld: 

- in je zaak een stookolietank of airconditioningsysteem aanwezig is 

- je verse voeding gaat verkopen (vleeswaren,…) 

- je chemische producten, verven,….e.d. gaat gebruiken en/of stockeren 

3) Dienst Stedenbouw: indien voor het opstarten van je zaak een stedenbouwkundige 
vergunning vereist is zal de stedenbouwkundige ambtenaar je verdere richtlijnen geven. Je 
hebt een dergelijke vergunning nodig indien bijvoorbeeld: 

- je wijzigingen in gevelmateriaal en/of raam-en deuropeningen wenst te doen 

- je interne wijzigingen aan de draagstructuur wenst uit te voeren 

- er een functiewijziging nodig is (indien het pand voorheen geen handelspand was). 

4) Je vraagt (indien vereist) een controle op de brandveiligheid aan via de gemeente ofwel 
via www.brandweerzonerivierenland.be (preventie => formulier downloaden => controle 
aanvraag brandweer). De ingevulde aanvraag dient steeds binnengebracht te worden bij de 
dienst Lokale Economie van de gemeente. 
Er dient een controle aangevraagd te worden door de exploitant bij 

- Nieuwe exploitaties  ( dwz als functie wijzigt, bvb van woning naar frituur ) 

- Voor het beëindigen van de geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest 

- Bij uitbreiding 

- Bij wijzigingen die de brandveiligheid en evacuatiemogelijkheden kunnen beïnvloeden 

- Bij wijzigingen van de technische installaties  
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5) Je start een horecazaak? 

Voor cafés: je vraagt via de gemeente een uitbatingsvergunning, tapvergunning en 
kansspelvergunning (indien van toepassing) aan bij de dienst Lokale Economie. 

Voor restaurant: je zorgt voor de nodige vergunningen via de FAVV (Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) 

 

 

6) Na het verkrijgen van de nodige vergunningen meldt je aan de dienst Lokale Economie 
de datum dat je  zaak geopend wordt of van start gaat, de locatie, de openingsuren, je 
sluitingsdag, je ondernemersnummer, enz… 

 

Let op: deze richtlijnen gelden enkel voor het gemeentelijke deel. Voor wat betreft sociale 
wetgeving, praktische formaliteiten, alle andere vergunningen dan hierboven omschreven, 
fiscaliteit, enz….dien je je te wenden tot een Ondernemersloket, bijvoorbeeld Zenito. 

De dichtstbijzijnde filialen van Zenito zijn: 

- Zenito Herentals – Belgiëlaan 52 – 2200 Herentals (014/84.83.06 – herentals@zenito.be) 

- Zenito Geel – Diestseweg 63 – 2440 Geel (014/58.38.29 – geel@zenito.be) 

- Zenito Lier – Kruisbogenhofstraat 23 – 2500 Lier (03/491.85.99 – lier@zenito.be) 

- Zenito Westerlo – De Merodedreef 100 – 2260 Westerlo (014/54.69.61 – 
westerlo@zenito.be) 
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