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REGLEMENT VERGUNNING DRANKGELEGENHEID RONSE 

 

1. Toepassingsgebied 

 

Dit reglement is van toepassing op drankgelegenheden, CLUB VZW’s, feitelijke verenigingen die 

drankgelegenheden uitbaten en shishabars. 

 Drankgelegenheid: drankslijterijen in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen die 

permanent ingericht zijn om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en / of 

maaltijden van welke aard ook worden verstrekt voor gebruik ter plaatse.  

Zonder limitatief te zijn, wordt hieronder verstaan alle cafés, danszalen, herbergen, privé - clubs, 

thee- en koffiehuizen, shishabars, kantines, restaurants, snackbars, frituren, CLUB VZW’s en feitelijke 

verenigingen die al dan niet tegen betaling of op vertoon van een lidkaart voor publiek toegankelijk 

zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt. 

 CLUB VZW’S: drankgelegenheden en inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn 

en waar het publiek onder bepaalde voorwaarden ( kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een 

lidkaart) toegelaten wordt en waarvan de exploitant een VZW is en/of feitelijke vereniging en/of 

natuurlijk persoon die geen handelaar is. 

 Sisha-bar: publiek toegankelijke inrichting onder meer bestemd om waterpijp te roken ook al is dit 

sporadisch. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een vloeistofreservoir. 

 

2. Vergunning  Drankgelegenheid 

 

Elke drankgelegenheid dient een vergunning ‘Drankgelegenheid’ aan te vragen voor de opening van de 

zaak. Ook bij overname van een bestaande zaak dient de nieuwe uitbater een vergunning 

‘Drankgelegenheid’ aan te vragen. 

De aanvraag gebeurt schriftelijk t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het 

aanvraagformulier ‘ Vergunning Drankgelegenheid’. 

 

Er is geen vergunning nodig voor een occasionele drankgelegenheid. 

Onder occasionele drankgelegenheid verstaat men de vooraf als dusdanig aangegeven 

drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard,  

ten hoogste tien maal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt 

gehouden door een maatschappij of een particuliere vereniging. 

Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op (jaar)beurzen worden geacht occasionele 

drankgelegenheden te zijn, voor de gehele duur van de tentoonstelling of (jaar)beurs, ongeacht de 

hoedanigheid van de exploitant. 

Behoudens een andersluidende reglementering is er geen vergunning nodig voor een occasionele 

drankgelegenheid. 
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3. Modaliteiten 

 

Hoe een vergunning Drankgelegenheid aanvragen? 

De exploitant dient de aanvraag voor een vergunning voor Drankgelegenheid in te dienen minstens 30 

kalenderdagen voor de geplande (her)opening van een drankgelegenheid. 

Het aanvraagformulier staat ter beschikking op de website van de stad Ronse of wordt opgestuurd op 

eenvoudig verzoek. De vereiste stukken zoals bepaald in artikel 4 en/of 5 dienen toegevoegd te worden. 

Het ingevuld en ondertekend formulier dient samen met de gevraagde documenten: 

- opgestuurd te worden naar het stadsbestuur- dienst lokale economie- Grote Markt 12- 9600 

Ronse 

- gemaild te worden naar economie@ronse.be 

 

3.1 Behandelingstermijn tijdelijke vergunning 

 

Binnen een termijn van 30 kalenderdagen, na indiening van de aanvraag, wordt een tijdelijke vergunning 

afgeleverd voor een maximale duur van 12 maanden, op voorwaarde dat het aanvraagformulier volledig 

is. Wanneer een vergunningsaanvraag onvolledig is, wordt  de termijn van 30 dagen opgeschort tot het 

dossier volledig is. 

 

3.2 Behandelingstermijn definitieve vergunning 

 

Binnen de 12 maanden na aflevering van de tijdelijke vergunning moeten alle voorwaarden zoals 

vermeld in dit reglement, artikel 5, vervuld zijn. Het college van burgemeester en schepenen beslist over 

de toekenning van een definitieve vergunning binnen de 6 maand na het verstrijken van de termijn van 

de tijdelijke vergunning. 

 

3.3 Duur en kosten van de vergunning 

 

De vergunning voor ‘Drankgelegenheid’ wordt kosteloos, op naam van de exploitant  

toegekend mits voldaan is aan alle gestelde voorwaarden, onverminderd de toepassing van de 

vigerende retributie- of belastingreglementen. De vergunning is geldig voor een periode van 5 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 



Reglement Drankgelegenheid stad Ronse                                                                         

 

4. Voorwaarden- te vervullen voor het bekomen van de tijdelijke vergunning 

      

Voor het bekomen van een tijdelijke vergunning ‘Drankgelegenheid’ dient de aanvrager het 

aanvraagformulier ‘ Drankgelegenheid’ in te vullen en volgende bijlagen toe te voegen: 

 

4.1 Toelating Federaal Agentschap Voor de Voedselveiligheid ( FAVV) 

 

Elke drankgelegenheid moet voor de opening een toelating (in sommige gevallen een registratie) 

vragen aan het FAVV. Een kopie van die aanvraag moet toegevoegd worden aan de aanvraag tot het 

bekomen van een vergunning drankgelegenheid. 

 

4.2 Moraliteitsonderzoek 

 

De exploitant moet bewijzen dat hij voldoet aan de wet van 3 april 1953 inzake slijterijen van gegiste 

dranken en de wet van 28 december 1983 inzake het verstrekken van sterke drank. De burgemeester 

kan steeds bijkomende politionele informatie opvragen bij de bevoegde diensten. 

 

4.3 Stedenbouwkundig onderzoek 

 

De dienst Omgeving voert een onderzoek uit om na te gaan of de exploitatie in overeenstemming is met 

de bepalingen van omgevingsvergunningsdecreet en –besluit en met mogelijke toepasselijke 

verordeningen inzake Omgeving. 

 

4.4 Horecaconvenant 

 

De convenant omvat een aantal afspraken tussen exploitant drankgelegenheid , stad Ronse en lokale 

politie. Dit convenant moet ondertekend worden door iedere exploitant.  
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4.5 Grondplan 

 

Bij de aanvraag dient een plattegrond gevoegd te worden van alle ruimtes die voor het publiek 

toegankelijk te zijn. 

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 

 

4.6 Verzekering 

 

De brandverzekering en de verzekering ‘objectieve aansprakelijkheid’ zijn verplicht voor alle openbare 

drankgelegenheden. De verzekeringsondernemer die de verzekeringsovereenkomst afsluit, is ertoe 

gehouden een kopie van de verzekeringsattesten te overhandigen aan de burgemeester van de 

gemeente waar een drankgelegenheid gevestigd. 

Ook de kennisgeving van de nietigverklaring, de schorsing, de ontbinding en de opzegging van de 

overeenkomsten moet gericht worden aan de burgemeester van de gemeente waar de 

drankgelegenheid gevestigd is. 

 

4.7 Attesten en keuringen 

 

De exploitant moet bewijzen dat hij een aanvraag deed bij een officieel erkend keuringsorganisme om 

de verplichte keuringen te laten uitvoeren. De exploitant voegt een bewijs toe dat hij de nodige 

keuringen heeft aangevraagd. Indien de exploitant reeds in het bezit is van de attesten, kan hij deze 

reeds indienen samen met de aanvraag tot het bekomen van een tijdelijke vergunning. 

De lijst van de erkende keuringsfirma’s kan u terugvinden op de website: 

https://economie.fgov.be 
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Welke keuringsattesten dient exploitant aan te vragen of te bezorgen: 

 

4.7.1    Indien de drankgelegenheid toegankelijk is voor meer dan 50 personen: 

- keuring personenliften 

- keuring goederenliften 

- keuring CV en schouwen 

- keuring alarm 

- keuring branddetectie 

- keuring brandbestrijdingsmiddelen 

- recent attest van nazicht aanwezige verwarmingsketel ( max. 2 jaar oud) 

- dichtheidsproef gasinstallatie 

- gashouders ( tanks > 300l) 

- keuring elektriciteit ( LS-attest) + werking veiligheidsverlichting 

- neonverlichting, werkend op hoogspanning 

- verzekeringspolis ( brandverzekering + verzekering objectieve aansprakelijkheid) 

 

4.7.2 Drankgelegenheden toegankelijk voor minder dan 50 personen 

- keuring elektriciteit ( LS-attest)  

- recent attest van nazicht aanwezige verwarmingsketel ( max. 2 jaar oud) 

- Rf-attesten  betreffende de structurele elementen en de compartimentering (privaat- keuken) 

- attesten Rf-deuren 
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5. Voorwaarden- te vervullen voor het bekomen van een definitieve vergunning 

 

5.1 FAVV 

 

Elke drankgelegenheid moet binnen de 12 maanden, na aflevering van de tijdelijke vergunning,   

beschikken over de toelating of registratie van het FAVV en het document overhandigen aan de dienst 

lokale economie.  

 

5.2 Brandveiligheid 

 

5.2.1 Drankgelegenheid toegankelijk voor 50 personen of meer 

 

Iedere drankgelegenheid die publiek toegankelijk is voor 50 personen of meer moet voldoen aan het 

reglement ‘ Publiek Toegankelijke Inrichtingen’ goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/06/2008. 

Het reglement omvat de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot 

publiektoegankelijke inrichtingen. De opmaak van een brandveiligheidsverslag is in dit geval verplicht. 

De kosten voor de opmaak van een brandveiligheidsverslag zijn door de exploitant te betalen 

overeenkomstig het zonaal retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

 

De opmaak van een brandveiligheidsverslag is verplicht bij : 

- elke wijziging van exploitatie of exploitant 

- transformatie- of renovatiewerken, bij vernieuwing van de binneninrichting 

- wijziging van de netto-oppervlakte  

- bestemmingswijziging  

- elke wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden 

 

Overeenkomstig artikel 24 uit het gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de 

minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen, moeten 

volgende attesten voorgelegd te worden, alvorens de brandweer kan langskomen voor een 

plaatsbezoek: 

- keuring personenliften 

- keuring goederenliften 

- keuring CV en schouwen 

- keuring alarm 

- keuring branddetectie 

- keuring brandbestrijdingsmiddelen 

- recent attest van nazicht aanwezige verwarmingsketel ( max. 2 jaar oud) 

- dichtheidsproef gasinstallatie 
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- gashouders ( tanks > 300l) 

- Keuring elektriciteit ( LS-attest) + werking veiligheidsverlichting 

- neonverlichting, werkend op hoogspanning 

- verzekeringspolis ( brand + verzekering objectieve aansprakelijkheid) 

 

De brandweercontrole moet uitgevoerd zijn binnen de 12 maanden na aflevering van de tijdelijke 

vergunning.  

Om het brandveiligheidsonderzoek uit te voeren, kan u gebruik maken van de ‘checklist PTI voor meer 

dan 50 personen’. 

Het brandveiligheidsonderzoek kan ofwel: 

- Gunstig zijn- hier wordt een A-attest afgeleverd door de burgemeester 

- Gunstig zijn met voorwaarden: er wordt een B-attest afgeleverd door de burgemeester. Een 

hercontrole moet uitgevoerd worden max. 1 jaar na de aflevering van het B-attest. 

- Ongunstig zijn: er wordt een C-attest afgeleverd door de burgemeester met de sluiting van de 

drankgelegenheid als gevolg. 

Op het A-en B-attest staan vermeld hoeveel personen toegelaten zijn in de drankgelegenheid. 

 

5.2.2 Drankgelegenheid toegankelijk voor minder dan 50 personen 

 

Indien de uitbater op het aanvraagformulier aangeeft dat de drankgelegenheid toegankelijk is voor 

minder dan 50 personen, moet voldaan zijn aan de ‘checklist PTI voor minder dan 50 personen’. 

Volgende keuringsattesten moeten ook voorgelegd worden indien de zaak toegankelijk is voor minder 

dan 50 personen: 

- Keuring elektriciteit ( LS-attest) 

- recent ( max. 2 jaar oud) attest van nazicht aanwezige verwarmingsketel 

- Rf-attesten  betreffende de structurele elementen en de compartimentering (privaat- keuken) 

- attesten Rf-deuren 

6. Bijkomende voorwaarden voor CLUB VZW’S 

 

- een onderzoek naar de wettelijke bepalingen inzake de vzw-wetgeving; 

- een onderzoek naar de activiteiten die de VZW uitvoert in overeenstemming met haar doel 

onder meer door middel van documenten eigen aan de werking van een vzw, zoals beslissingen 

van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, of van andere gemandateerden, 

boekhoudkundige stukken, jaarrekening, jaarplan, activiteitenverslagen. Kopie van deze 

documenten worden op eerste verzoek meegedeeld. 
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7. Bijkomende voorwaarde voor sishabars 

 

- het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer zoals bedoeld in de wet van 

22 december 2009 betreffende de algemene regeling voor rookvrije gesloten toegankelijk voor 

het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook en haar uitvoeringsbesluiten. 

Het gebruik van een waterpijp is niet toegelaten op terrassen of andere aanhorigheden van de 

handelszaak. 

 

8. Vrijstellingen en afwijkingen 

 

§1: In de hierna limitatief opgesomde gevallen moeten club vzw’s en feitelijke verenigingen geen 

vergunning Drankgelegenheid aanvragen. Deze vrijstellingen gelden onverminderd de toepassing van 

andere wettelijke bepalingen. 

 

 Occasionele drankgelegenheden: drankgelegenheid die naar aanleiding van om het even welke 

gebeurtenis van voorbijgaande aard ten hoogste 12 keer per jaar en telkens voor niet langer van 

15 opeenvolgende dagen worden gehouden en dit met een max. van 24 kalenderdagen per jaar. 

 Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en jaarbeurzen voor de gehele duur van de 

tentoonstelling of beurs, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant. 

 Reizende drankgelegenheden: drankgelegenheden gehouden in voertuigen, tenten of andere 

inrichtingen die van de ene naar de andere plaats worden overgebracht. 

 Drankgelegenheden die plaatsvinden in lokalen die ter beschikking worden gesteld door: 

- Stad Ronse 

- Extern of intern verzelfstandigd agentschap 

 Drankgelegenheden uitgebaat: 

- In gebouwen van onderwijsinstellingen, erkend door de Vlaamse Overheid. 

- Door jeugd, sport- en cultuurverenigingen die gesubsidieerd of erkend zijn door de stad Ronse 
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9. Algemene bepalingen 

 

9.1 Afval 

 

De Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA, bepaalt dat ook bedrijfsafvalstoffen apart moeten worden 

ingezameld. Dit zijn o.a. glasafval, papier- en kartonafval en PMD. 

Indien de exploitant beroep doet op de gemeentelijke inzamelronde van PMD moet er gebruik gemaakt 

worden van de gemeentelijke pmd-zakken. Indien de exploitant wenst gebruik te maken van de 

gemeentelijke afvalophaling mag het afval volgende hoeveelheden niet overschrijden: 

 

- max. 240l restafval ( = grootste diftarcontainer) 

- max. 4 PMD zakken 

- max. 1m3 papier en karton   

 

Indien het afval meer bedraagt, dienst een contract afgesloten te worden met een privéophaler. 

Contract dient getoond te worden bij het controlebezoek. 

 

9.2 Geluidsnormen   

 

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De regelgeving over 

het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en 

waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. 

De volledige regelgeving over muziekactiviteiten is opgenomen in hoofdstuk 4.5, 5.32 en 6.7 van de 

Vlaamse milieureglementering (VLAREM II). 

 

9.2.1. Het is de exploitant van drankgelegenheden verboden in zijn inrichting muziek, al of niet 

elektronisch versterkt, te maken of te laten maken zonder voorafgaande muziekvergunning van de 

burgemeester. 

Alle exploitanten dienen te beschikken over een muziekvergunning om al of niet elektronische 

versterkte muziek te maken of te laten maken in hun drankgelegenheid. Deze muziekvergunning 

vermeldt het maximale geluidsdrukniveau in dB(A) welke in de drankgelegenheid mag geproduceerd 

worden. Een verplicht grondplan met de aangeduide elementen van de muziekinstallatie dient te 

worden bijgevoegd. 

Bij overtredingen kan de schorsing of intrekking bevolen worden door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

9.2.2 De toelating met gegevens van de muziekvergunning moeten op een goed zichtbare plaats tegen 

de voorruit van de drankgelegenheid aangebracht worden. 
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9.2.3 Bij overname van de drankgelegenheid, bij verbouwingen en/of bij veranderingen aan de muziek- 

of geluidsinstallatie (indien er een verzegelde begrenzer is aangebracht) , dienen deze steeds gemeld te 

worden aan de politie/milieudienst. 

 

9.2.4.Er zijn 3 geluidscategorieën: 

In geluidscategorie 2 en 3 dient men rekening te houden met de randvoorwaarden geldig voor die 

geluidscategorie. 

 geluidscategorie 1: achtergrondmuziek in cafés, restaurants,… 

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

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

 

 geluidscategorie 2: fuiven, danscafés,… 

o muziekactiviteiten luider dan 85 dB(A) maar max. 95 dB(A), Laeq,15 min 

o melding klasse 3 

 

 geluidscategorie 3: liveoptreden, festivals,… 

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

o vergunning klasse 2 

 

9.2.5. Afwijking voor occasionele (muziek)activiteiten 

Wie op een bepaalde locatie eenmalig of uitzonderlijk een luidere muziekactiviteit wil organiseren, moet 

een toelating bekomen van het college van burgemeester en schepenen. 

Afwijkingen zijn enkel mogelijk in geluidscategorie 1 of 2. 

o voor korte muziekactiviteiten die maximaal 3 uren duren, tussen 12 uur en middernacht; 

o of als ‘bijzondere gelegenheid’ (max. 12x afwijkingen/jaar) 

o er kunnen steeds beperkingen opgelegd worden. 

Voor de nachten waarop het sluitingsuur niet van toepassing is dient geen afwijking aangevraagd te 

worden ( zie GAS reglement). 

 

9.3 Nachtvergunning  

 

Drankgelegenheden, met uitzondering van restaurants en hotels, moeten voldoen aan de bepalingen uit 

het GAS-reglement. 

Indien geen problemen werden vastgesteld tijdens de duur van de tijdelijke vergunning, kan de 

vergunning jaarlijks verlengd worden.  

De nachtvergunning dient betaald te worden via overschrijving op rekeningnummer  

BE26 0910 2180 5629 met duidelijke vermelding van de uitbater en de zaak waarvoor de vergunning 

aangevraagd wordt. Een nachtvergunning voor 1 nacht wordt eveneens minimum 1 week op voorhand 

aangevraagd. De afhaling van de vergunning gebeurt aan het onthaal van het stadhuis na cash betaling.    
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9.4 Kansspelen  

 

Het aantal kansspelen in cafés is voortaan beperkt tot maximaal 2 automatische kansspelen met 

vergunning C ( bingo’s/one ball) en 2 automatische ontspanningstoestellen met verminderde inzet  

( toegelaten door de kansspelcommissie). 

 

10  Controle en sancties 

 

10.1 Controle 

 

Naast de verplichte melding aan het FAVV kan de stad na de opening ten alle tijden nagaan of de zaak 

voldoet aan de hygiëne-eisen, voor wat betreft:   

 Algemene veiligheid 

 Attesten en keuringen 

 Algemene netheid/hygiëne 

 Rookregeling 

 Toiletruimtes 

 Milieuvoorwaarden- afval 

 Milieuvoorwaarden- geluid 

 Diversen 

 

10.2 Sancties 

 

10.2.1. De vergunning in dit reglement beoogd, wordt precair en herroepbaar afgegeven, in de vorm van 

een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet aansprakelijk stelt. Deze kan op ieder 

moment opgeheven worden wanneer het algemeen belang het vereist. Deze vergunning kan ook 

geschorst of ingetrokken worden door de burgemeester wanneer de houder een overtreding begaat 

tegen dit reglement. 

 

10.2.2 Indien de exploitant niet in het bezit is van een vergunning kan de burgemeester met 

onmiddellijke ingang de drankgelegenheid sluiten;  

 

10.2.3. De exploitant moet zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en 

erover waken dat de openbare veiligheid, rust, netheid en gezondheid niet in het gedrang komt. 

 

10.2.4 De exploitant moet ten allen tijde de vergunning kunnen tonen op politieverzoek. 
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10.2.5 Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen 

niet in andere straffen zijn voorzien, worden de inbreuken op onderhavig reglement, overeenkomstig de 

wet ‘Gas’ gesanctioneerd. Dit betekent: 

- een gemeentelijke administratieve geldboete; 

- een administratieve schorsing of intrekking van de door het stadsbestuur afgeleverde 

  vergunning voor de Drankgelegenheid. 

- een tijdelijke of definitieve sluiting van de Drankgelegenheid. 

 

11 Inwerkingtreding 

 

11.1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021. 

 

11.2. Dit reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 286 van het 

decreet over het Lokaal Bestuur. 

 

11.3. Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 40 §3 van het decreet over het Lokaal Bestuur, 
worden verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen afdeling 
Oudenaarde en aan de politierechtbank van Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde. 
 

 

 


