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Aanvraagformulier Vergunning Drankgelegenheid- Ronse-  

tijdelijke vergunning 
 

 
DEEL 1: ALGEMENE GEGEVENS 
 
GEGEVENS DRANKGELEGENHEID 
 
Naam drankgelegenheid  

Adres drankgelegenheid  

Ondernemingsnummer drankgelegenheid  

Vestigingsnummer drankgelegenheid  

Netto oppervlakte drankgelegenheid  
( binnen) 

 

Verzekeringsmaatschappij en 
polisnummer objectieve 
aansprakelijkheidsverzekering 

 

Dossiernummer (in te vullen door de 
stadsdiensten) 

 

Dossier volledig verklaard op  

Dossier onvolledig verklaard op  

 
GEGEVENS EXPLOITANT ( = zaakvoerder) 
 
Naam en voornaam 
 

 

Geboortedatum 
 

 

Geboorteplaats 
 

 

Adres 
 

 

Telefoonnummer en/of GSM 
 

 

Email adres  



 

Aanvraagformulier Drankgelegenheid stad Ronse                                                                               

 

 
 
 
GEGEVENS EIGENAAR 
 
Bent u eigenaar van het pand 
 

Ja                               Neen  

Beschikt u over een huurcontract 
 

Ja                               Neen  

 
 
Gelieve hieronder de gegevens van de eigenaar van het pand te noteren indien u een 
huurcontract heeft afgesloten: 

 
Naam en voornaam 
 

 

Adres 
 

 

Telefoonnummer en/of GSM 
 

 

Ondernemingsnummer ( indien van 
toepassing) 

 

 

DEEL 2 :VOORWAARDEN TIJDELIJKE VERGUNNING 

 
2.1 FAVV 
 
Kopie van de aanvraag registratie/ toelating van het FAVV werd toegevoegd aan deze 
aanvraag: 
 
Ja                               Neen  

 
2.2 Moraliteitsonderzoek 
 
Ik ben gedomicilieerd in Ronse en heb kopie van de identiteitskaart toegevoegd aan 
deze aanvraag: 

 
Ja                               Neen  
 
Ik ben niet gedomicilieerd in Ronse en heb een uittreksel uit het strafregister toegevoegd 
aan deze aanvraag: 
 
Ja                               Neen  
 

2.3 Horecaconvenant 
 
Ik verklaar hierbij dat ik de horecaconvenant heb ontvangen, gelezen en akkoord ga met 
de bepalingen in de horecaconvenant ( bijlage 1): 
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Ja                               Neen  
 
 
 
 

2.4 Grondplan 
 
Als uitbater van een drankgelegenheid, heb ik een grondplan toegevoegd van de 

‘drankgelegenheid’. Het plan omvat het plan dient volgende gegevens te omvatten: 

- afmetingen van iedere ruimte die voor het publiek toegankelijk is; 

- afmetingen van iedere ruimte die voor het publiek toegankelijk is - verdiep 

- afmetingen toegang 

- aanduiding nooduitgang(en); 

- aanduiding aanwezigheid blustoestellen; 

- aanduiding plaats geluidsdragers. 

- aanduiding rookruimte 

 
Dit plan werd toegevoegd: 
 
Ja                               Neen  
 

2.4 BRANDVEILIGHEID 
 
Drankgelegenheid toegankelijk voor 50 personen of meer 

 
Het gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake 

brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen werd goedgekeurd 

op de gemeenteraad van 30 juni 2008 ( bijlage 2). 

 

Het reglement is van toepassing op iedere publieke toegankelijke inrichting waar 50 of 

meer personen zich gelijktijdig kunnen bevinden. 

 

Het openhouden, openen of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting is 

afhankelijk van het bekomen van een gunstig brandveiligheidsattest. 

Dit attest wordt afgeleverd door de burgemeester, op advies van de brandweer. 

In bijlage vindt u een checklist van de voorwaarden en adviezen inzake 

brandpreventieonderzoek. Deze voorwaarden moeten vervuld zijn alvorens u de 

brandweercommandant kan contacteren voor een plaatsbezoek. 

 
Drankgelegenheid toegankelijk voor minder dan 50 personen 

 

Indien u als exploitant bevestigt dat uw drankgelegenheid geen toegang kan bieden aan 

meer dan 50 personen, zal een basisonderzoek inzake veiligheid worden uitgevoerd. Dit 

onderzoek wordt gelijktijdig met het hygiëne-en milieuonderzoek uitgevoerd. Hiervoor 
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hanteert men een checklist ( bijlage 3). Er wordt eveneens een advies geformuleerd door 

de bevoegd ambtenaar. 

 

Drankgelegenheid toegankelijk voor 50 
personen en meer 

Ja                               Neen  

 

2.5 VERGUNNING TOT HET VERSTREKKEN VAN EN SCHENKEN VAN 
GEGISTE EN/OF STERKE DRANKEN 
 
Aanvraag voor: 

 
Gegiste dranken ( = dranken < 22° 
alcohol) bv. bieren, wijnen 
 

Ja                               Neen  

Sterke dranken ( = dranken > 22° alcohol) 
bv. whisky, cognac 
 

Ja                               Neen  

 
2.6 ATTEST BURGEMEESTER KANSSPELAUTOMATEN 
 
Duid aan of u een attest van de burgemeester nodig heeft voor het aanvragen van een 

vergunning bij de kansspelcommissie voor het plaatsen van kansspelautomaten. 

 
Aanvraag voor: 
 

Nieuw te plaatsen automaten 
 

Ja                               Neen  

Reeds aanwezige automaten 
 

Ja                               Neen  

Aantal automaten 
 

 

 

2.7 NACHTVERGUNNING 
 
Het sluitingsuur van drankgelegenheden in Ronse is vastgelegd op 1u. 

Indien u de drankgelegenheid langer dan 1u wenst te openen, dient een 

nachtvergunning aangevraagd worden: 

 

WEEKEND (vrijdag, zaterdag en zondag) 
 

Ja                               Neen  

JAARVERGUNNING  
( = elke dag) 
 

Ja                               Neen  

 
Opgelet: bij iedere opening van een nieuwe drankgelegenheid of bij iedere overname 

van een bestaande drankgelegenheid, wordt de nachtvergunning per week verleend 

voor een proefperiode van 2 maanden. 
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De kostprijs van een nachtvergunning vindt u in het belastingsreglement ‘Openhouden 

drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur’ ( bijlage 4). 

 

Indien een exploitant een nachtvergunning wenst, moet dit min. 1 week op voorhand 

aangevraagd worden. 

 
 

2.8 ONDERZOEK VEILIGHEID/HYGIENE/MILIEU 
 
Voor het bekomen van een tijdelijke vergunning, dient de exploitant de checklist 

Veiligheid- Hygiëne- Milieu volledig in te vullen. (bijlage 3) 

De bevoegde ambtenaar zal tijdens een plaatsbezoek een controle uitvoeren aan de 

hand van deze ingevulde checklist. 

 

2.9 TERRASVERGUNNING 
 
Het plaatsen van een terras is onderhevig aan een terrasvergunning ( bijlage 5), 

afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.  

  
Gelieve aan te duiden of u een terras wenst te plaatsen: 
 

Ik wens een terrasvergunning aan te 
vragen: 
 

Ja                               Neen  

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld voor 
het bekomen van een terrasvergunning 

Ja                               Neen  

 
 
 

3. VERZEKERING 
 
Exploitant moet kopie van het attest  van de verzekering ‘ objectieve aansprakelijkheid’ 

indienen om een tijdelijke vergunning te kunnen bekomen. 

 

 

3.1 GELUIDSCATEGORIEËN 
 
In geluidscategorieën 2 en 3 dient men rekening te houden met de randvoorwaarden 
geldig voor die geluidscategorie.  
 
 geluidscategorie 1 : achtergrondmuziek in cafés, restaurants,… 

 muziekactiviteiten met een muziekniveau van max 85dB(A), Laeq 15min 

 wanneer het geluid niet hoger is dan 85dB (enkel muziek) zijn er geen           
randvoorwaarden.  

 
 geluidscategorie 2 : fuiven, danscafés,… 

 muziekactiviteiten luider van 85dB(A) maar max 95 dB(A), Laeq, 15min 
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 melding klasse 3 
 

 geluidscategorie 3 : liveoptreden, festivals,… 

  muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A) met een maximum van 100 dB(A), 
Laeq, 60min 

 vergunning klasse 2 
 
 
 
 

DEEL 3: BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 
 
 
Het aanvraagformulier is enkel volledig indien volgende documenten worden 
toegevoegd: 
 

1) Kopie identiteitskaart van de exploitant 
2) Grondplan van de drankgelegenheid met aanduiding van oppervlakte en 

afmetingen 
3) Uittreksel uit de Kruispuntbank der Ondernemingen 
4) Kopie aanvraag tot toelating of registratie FAVV 
5) Uittreksel strafregister voor personen die niet in Ronse wonen 
6) Ondertekende versie horecaconvenant 
7) Ingevulde checklist veiligheid- hygiëne- milieu 
8) Kopie verzekeringsattest ‘objectieve aansprakelijkheid’. 

 
 

 
Ik verklaar dat deze aanvraag oprecht en volledig is ingevuld en geef de toelating aan de 
dienst economie om, indien inwoner van Ronse, het inlichtingenbulletin bij het stedelijk 
strafregister op te vragen. 
 
 
Naam:  
 
 
Datum: 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
Deze aanvraag moet minstens 30 dagen voor de opening/overname van een 
drankgelegenheid ingediend worden bij de dienst lokale economie van de stad Ronse. 
 

Dienst lokale economie 
Grote Markt 12 

Veronique De Wulf 
Tel: 055/232 776 

 
Aurelie Van Butsele 

Tel: 055/232 777 
Email: economie@ronse.be 

Website: www.ronse.be 

mailto:economie@ronse.be
http://www.ronse.be/
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Horecaconvenant 
 
Bijlage 2: Gemeentelijk Reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake 
brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen 
 
Bijlage 3: Checklist voorwaarden en adviezen inzake brandveiligheid/hygiëne 
 
Bijlage 4: Belastingsreglement ‘ Openhouden drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur’ 
 
Bijlage 5: Aanvraagformulier terrasvergunning + Terrasreglement stad Ronse 
 
 
 
 

Aanvraagformulier Vergunning Drankgelegenheid- Ronse- definitieve 
vergunning 

 

Deze voorwaarden dienen vervuld te worden, uiterlijk 4 maand na ontvangst van de 

tijdelijke vergunning. 

 
 

Dossiernummer (in te vullen door de 
stadsdiensten) 

 

NAAM DRANKGELEGENHEID  

TIJDELIJKE VEGUNNING BEKOMEN OP:  

VOORWAARDEN DEFINITIEVE 
VERGUNNING TE VERVULLEN VOOR: 

 

 

 

DEEL 1 :VOORWAARDEN DEFINITIEVE VERGUNNING 
 

                             IN TE VULLEN DOOR UITBATER 
 

1.1 FAVV 
 
Kopie van de registratie/ toelating van het FAVV werd toegevoegd aan deze aanvraag: 
 
Ja                               Neen  

 
 

DEEL 2 :VOORWAARDEN DEFINITIEVE VERGUNNING 
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      IN TE VULLEN DOOR STADSDIENSTEN 

 

 
 
2.1 Onderzoek hygiëne en algemene veiligheid 
 
Gunstig         Ongunstig    
 
Opmerkingen 

 

 

 

2.2 Brandveiligheidsonderzoek 

Gunstig         Ongunstig    
 

Gunstig met voorwaarden  

Voorwaarden: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Stappenplan voorgesteld:   Ja                               Neen  
 
Duur Stappenplan: _______________________________________________________ 

Hercontrole uiterlijk op: ____________________________________________________ 

 

DEEL 3: BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 
 
Het aanvraagformulier is enkel volledig indien volgende documenten worden 
toegevoegd: 
 

1)Kopie toelating/registratie FAVV 


