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1. REGLEMENT DRANKGELEGENHEID
1.1 Wat?

Het reglement voorziet in een vergunning voor alle drankgelegenheden waar dranken en/of maaltijden worden 
geserveerd. Er wordt eerst een tijdelijke vergunning afgeleverd. Indien alle voorwaarden zijn vervuld, wordt een 
vergunning afgeleverd voor een periode van 5 jaar.

1.2 Voorwaarden tot het bekomen van een tijdelijke vergunning:

-Bewijs van aanvraag toelating FAVV

-Gunstig moraliteitsonderzoek

-Gunstig advies dienst omgeving inzake stedenbouwkundige voorschriften

-Ondertekende horecaconvenant

-Grondplan

-Verzekering: brandverzekering + objectieve aansprakelijkheid

-Bewijs aanvraag attesten en keuringen: verwarmingsinstallatie en elektriciteit



1.3 voorwaarden tot het bekomen van een definitieve vergunning

-Attest FAVV

-Gunstig brandveiligheidsonderzoek indien zaak toegankelijk voor meer dan 50 personen

-Gunstige keuringsattesten

1.4 Wijzigingen reglement

Artikel 1: Toepassingsgebied- Definitie Drankgelegenheid

De vergunning drankgelegenheid werd uitgebreid naar alle publieke ruimtes waar dranken worden geschonken,  al 
dan niet alcoholisch. Dit betekent dat ook CLUB VZW’s, sishabars en andere lokalen waar niet alcoholische dranken
worden geschonken eveneens moeten voldoen aan dit reglement. Aangezien het Reglement Drankgelegenheid beter
aansluit bij de voorwaarden waaraan een CLUB VZW dient te voldoen, werden deze uit het reglement van de 
Uitbatingsvergunning verwijderd en opgenomen in het Reglement Drankgelegenheid. 

Definitie van Sishabar en CLUB VZW werd toegevoegd. 

Definitie Drankgelegenheid werd ruimer omschreven



Artikel 3: Modaliteiten

Tijdelijke vergunning wordt afgeleverd voor 12 maanden i.p.v. 6 maanden: in de realiteit blijkt 6 maanden te kort voor een 
uitbater om de nodige keuringsattesten/gunstig brandveiligheidsverslag te bekomen.

Artikel 4: Voorwaarden tot het bekomen van een tijdelijke vergunning

4.6: Verzekering

In dit artikel werd verduidelijkt dat de uitbater moet beschikken over 2 verzekeringspolissen:

- Brandverzekering waarin onder andere het gebouw en de inboedel is verzekerd

- Verzekering objectieve aansprakelijkheid: waarin schade aan derden is verzekerd.

4.7: Checklist hygiëne/milieu/veiligheid

Aangezien de voorwaarden uit de checklist reeds worden gecontroleerd door andere instanties ( brandweer en FAVV) werd 
de checklist geschrapt. Uitbaters dienen dit niet meer in te vullen.

4.7 Attesten en keuringen- nieuw

In overeenstemming met het Reglement van de brandweerzone Vlaamse Ardennen ( goedgekeurd door de gemeenteraad
op 30 juni 2008) betreffende Publiek Toegankelijke Inrichtingen voor meer of minder dan 50 personen, werden de 
verplichte keuringen en attesten opgenomen in het reglement. Bij het aanvragen van de tijdelijke vergunning moet de 
uitbater kunnen bewijzen dat hij een aanvraag deed tot keuring en aanpassing van de elektriciteit.



Artikel 5: Voorwaarden tot het bekomen van een definitieve vergunning

Artikel 5.1: 

De controle van de checklist werd geschrapt in het nieuw reglement.

Artikel 5.2:

In overleg met de brandweer werden de bepalingen overgenomen uit het PTI Reglement, meer bepaald voor wat 
betreft de verplichte keuringen en attesten voor horecazaken die toegankelijk zijn voor minder of meer dan 50 
personen. Bij de aflevering van de definitieve vergunning is het de bedoeling dat de uitbater over de attesten beschikt
en een brandveiligheidsverslag werd opgemaakt door de brandweer ( enkel voor horecazaken die toegankelijk zijn
voor meer dan 50 personen).

Artikel 6: Bijkomende voorwaarden CLUB VZW- NIEUW

CLUB VZW’s moeten kunnen bewijzen dat hun activiteiten in overeenstemming zijn met de statuten en ze moeten ook
een jaarverslag en jaarrekening kunnen voorleggen.



Artikel 7: Bijkomende voorwaarde sishabar- NIEUW

Een Sishabar moet voldoen aan de rookwetgeving en een aparte rookkamer voorzien.

Artikel 8: Vrijstellingen en afwijkingen

Bepaalde VZW’s zijn vrijgesteld van de vergunning Drankgelegenheid zoals de erkende sport- , cultuur- en 
jeugdverenigingen.

Artikel 9- Algemene bepalingen

De bepalingen betreffende afval, geluidsnormen, de nachtvergunning, kansspelen werden opgenomen in een apart 
Artikel 9.

Artikel 11: Inwerkingtreding

Het nieuw reglement zal, na de goedkeuring door de gemeenteraad, in voege treden op 01 januari 2021.



2. REGLEMENT OP DE UITBATINGSVERGUNNING
2.1 Wat?

Reglement voorziet in een vergunning voor nachtwinkels, privaat bureaus voor telecommunicatie, automatenshops , 
seksinrichtingen waarin pornografische vertoningen plaatsvinden en CBD shops 

2.2 Voorwaarden

-Gunstig brandveiligheidsonderzoek

-Gunstig financieel onderzoek

-Gunstig stedenbouwkundig onderzoek

-Gunstig moraliteitsonderzoek

-Gunstig onderzoek inzake de hygiëne

-Gunstig onderzoek inzake de vestigingsformaliteiten

-Gunstig onderzoek inzake kennis van één van de 2 landstalen



2.3 Wijzigingen reglement

Artikel 1- Begripsomschrijving

CLUB VZW’s en feitelijke verenigingen: geschrapt in het Reglement op de Uitbatingsvergunning en ondergebracht in het 
Reglement Drankgelegenheid.

‘CBD Shops’ en ‘ seksinrichtingen waarin pornografische voorstellingen plaatsvinden’: nieuw opgenomen in het reglement.

Artikel 2: Uitbatingsvergunning

Afstandsregel: ook CBD shops en de seksinrichtingen moeten de afstandsregel van de straal van 400 meter respecteren. 

Artikel 3: Algemene voorwaarden

3.1 Brandveiligheidsonderzoek:

Voorwaarden en verplichte attesten en keuringen werden overgenomen van het PTI reglement van de brandweer. Op die 
manier zijn de voorwaarden gelijklopend in het reglement op de uitbatingsvergunning en het reglement op de 
Drankgelegenheid

3.5 Onderzoek naar de hygiëne

§2: nieuw toegevoegd  algemene voorwaarden ‘netheid’ ( propere vloeren, opruimen afval,…)



Artikel 5: Vrijstelling van uitbatingsvergunning voor volgende CBD shops

Onder andere vrijstelling voor apotheken.

Artikel 10: Administratieve sancties en maatregelen

Administratieve geldboete is nu maximum 350 euro in plaats van 250 euro.

Artikel 12: Inwerkingtreding reglement

§1 Voorstel om het reglement te laten starten op 01 januari 2021.

§2 toevoeging: Afschrift van dit reglement zal, conform artikel 42 §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.



3. REGLEMENT HANDELSPANDENFONDS
3.1 Wat?

Het reglement Handelspandenfonds bestaat sinds 2002 en voorziet in een subsidie voor nieuwe handelszaken in het 
centrum of voor handelszaken die verhuizen van buiten het centrum naar het centrum. Ook wanneer handelaars 
verhuizen binnen het afgebakend handelscentrum en de verhuis een meerwaarde betekent voor de 
handelskernversterking ( upgrade zone) kan een subsidie Handelspandenfonds aangevraagd worden. De subsidie 
bedraagt maximum 26.000€.

Tot op heden 120 dossiers goedgekeurd= 1,2 mio €

3.2 Voorwaarden

- Handelszaak moet gelegen zijn binnen het doelgebied- afgebakend handelscentrum

-Functie moet toegelaten zijn overeenkomstig de stedenbouwkundige verordening

-Het betreft:

een nieuwe handels-of horecazaak

Verhuis van een handels-of horecazaak van buiten het centrum naar het centrum

Verhuis binnen het centrum dat gepaard gaat met een verbetering voor het commercieel centrum



Uitsluitingen

a) callshop, nachtwinkel, automatenshop, goktent, sexshop,peepshow, dancing, lunapark, privé-club, seksinrichtingen waarin pornografische
vertoningen plaatsvinden

b) financiële- en verzekeringsinstellingen; immo-, interim- en andere kantoren, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare 
bedrijvigheid

c) vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare bedrijvigheid

d) private bureaus voor telecommunicatie

e) louter verhuren/inrichten van een etalage

f) wedkantoren

g) Shishabars

h) CBD Shops

3.4 Wijzigingen

Artikel 1 uitsluitingen subsidie- toevoeging 

Art.1- 2*: toevoeging laatste zin  commerciële functies zijn toegelaten in de a-, b- en c-zone van het doelgebied.

Art.1- 3*: toevoeging’ horeca’  horeca is overal toegestaan in het doelgebied



Art.1- 4*- uitsluiting- toevoeging

Worden uitgesloten van subsidie:

a) callshop, nachtwinkel, automatenshop, goktent, sexshop, peepshow, dancing, lunapark, privé-club, seksinrichtingen
waarin pornografische vertoningen plaatsvinden

b) financiële- en verzekeringsinstellingen; immo-, interim- en andere kantoren, voor zover ze niet voldoen aan de 
definitie van zichtbare bedrijvigheid

c)vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare
bedrijvigheid private bureaus voor telecommunicatie

d) louter verhuren/inrichten van een etalage

e) Wedkantoren

f) Shishabars: 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.

g) CBD Shops: een inrichting waar producten op basis van cannabis worden verkocht.

Artikel 12: Inwerkingtreding

Het Reglement Handelspandenfonds kan, na goedkeuring door de gemeenteraad op 21 december 2020, in voege 
treden op 01 januari 2021.



4. REGLEMENT GEVELRENOVATIE
4.1 Wat?

Subsidie voor de gevelrenovatie van een commercieel pand in het afgebakend handelscentrum. Eigenaar of huurder kan 
de subsidie aanvragen:

De subsidie bedraagt 60 % van het totaal bedrag van de gemaakte kosten met een maximum van 5.000 euro voor de 
gevelrenovatie.

Het subsidiepercentage van 60 % wordt voor 30 % gefinancierd door de Vlaamse Regering en de overige 30 % door 
de Stad. De ondernemer financiert 40% van de renovatie.

De subsidie van de Vlaamse Regering die we maximaal kunnen aanvragen, bedraagt 71.000 euro ( = totaal voor 
gevelrenovatie en samenvoegen van panden).

Op heden werden 12 dossiers aangevraagd en goedgekeurd voor gevelrenovatie. Uitgekeerde subsidies aan 
handelaars= 52.700€

4.2 Voorwaarden

-Minimumfactuur moet 3.000€ bedragen

-Pand moet gelegen zijn in het afgebakend handelscentrum

-Geen uitsluitingen



4.3 Wijzigingen reglement

Artikel 23 - wijziging

De geldigheidsdatum werd in het reglement aangepast. Einddatum hier werd aangepast naar 31 december
2021  in plaats van 31 december 2020.

Artikel 24 huidig reglement- schrappen niet nodig voor subsidiereglementen.



5. REGLEMENT SAMENVOEGEN VAN PANDEN
5.1 Wat?

Reglement voorziet in een subsidie indien 2 of meerdere panden worden samengevoegd.

De subsidie voor ‘samenvoegen van panden’ bedraagt 60% van het totaal bedrag van de gemaakte kosten met 
een maximum van 10.000 euro.

Het subsidiepercentage van 60% wordt voor 30 % gefinancierd door de Vlaamse Regering en de overige 30% 
door de Stad. De ondernemer financiert 40 % van de renovatie.

De subsidie van de Vlaamse Regering die we maximaal kunnen aanvragen bedraagt 71.000 euro (= totaal 
gevelrenovatie en samenvoegen van panden).

Op heden werd 1 dossier aangevraagd en goedgekeurd voor het samenvoegen van panden ten bedrage van 
10.000€

5.2 Voorwaarden

Minimumfactuur moet 3.000€ bedragen

Pand moet gelegen zijn in het afgebakend handelscentrum

Uitsluitingen // HPF



5.3 Wijzigingen

Artikel 6: Uitgesloten van subsidie

De handelszaken die niet kunnen genieten van de subsidie werden aangepast in overeenstemming met andere 
reglementen zoals Handelspandenfonds. Bij de uitsluitingen werden een aantal nieuwe zaken opgekomen die niet 
kunnen gesubsidieerd worden in het kader van het Reglement Samenvoegen van Panden:

Een subsidie voor het samenvoegen van panden kan niet bekomen worden indien, na samenvoeging, de 
handelszaak op het gelijkvloers één van volgende invullingen heeft:

a) callshop, nachtwinkel, automatenshop, goktent, sexshop,peepshow, dancing, lunapark, privé-club, seksinrichtingen waarin 
pornografische vertoningen plaatsvinden

b) financiële- en verzekeringsinstellingen; immo-, interim- en andere kantoren, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van 
zichtbare bedrijvigheid

c) vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare bedrijvigheid

d) private bureaus voor telecommunicatie

e) louter verhuren/inrichten van een etalage

f) wedkantoren

g) Shishabars

h) CBD shops.



Artikel 24: Geldigheidsduur: De geldigheidsdatum werd aangepast. Einddatum 
werd aangepast naar 31 december 2021 in plaats van 31 december 2020.



6. POP-UP REGLEMENT
6.1 Wat?

Een pop-up winkel is een tijdelijke winkel die opeens in het straatbeeld verschijnt. 
De bedoeling van een pop-up is om starters de kans te geven om een bepaald concept uit te proberen. Een pop-up kan een winkel of een 
horecazaak zijn. Een pop-up overeenkomst met de eigenaar kan maximum 1 jaar bestaan. Nadien moet een handelshuurovereenkomst 
getekend worden tussen de eigenaar en de huurder. Voor de stad is een pop-up interessant om de leegstand tijdelijk of permanent aan te 
pakken. De eigenaar kan genieten van de vrijstelling op de leegstandsheffing indien hij bereid is om het pand te huur aan te bieden als 
pop-up.

Tot op heden werden 6 panden als pop-up store in gebruik genomen.

6.2 voorwaarden

-max. 1 jaar als pop-up

Uitsluitingen:

a) callshop, nachtwinkel, automatenshop, goktent, sexshop,peepshow, dancing, lunapark, privé-club, seksinrichting waarin pornografische 
vertoningen plaatsvinden 

b) financiële- en verzekeringsinstellingen; immo-, interim- en andere kantoren, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare 
bedrijvigheid

c) vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare bedrijvigheid

d) private bureaus voor telecommunicatie

e) louter verhuren/inrichten van een etalage



6.3 Wijzigingen

Artikel 9- uitsluitingen- toevoeging

Seksinrichting waar pornografische vertoningen plaatsvinden

CBD shops

Sishabars.

Artikel 10- Inwerkingtreding

Datum werd aangepast naar 01 januari 2021



7. REGLEMENT NIEUW ONDERNEMERSCHAP
7.1 Wat?

Reglement bestaat sinds 2010 kan aangevraagd worden door iedere ondernemer die een nieuwe vestiging opstart in Ronse. Dit reglement wil 
ondernemerschap aanmoedigen in de stad. Het reglement voorziet in een gedeeltelijke teruggave van:

-Registratiekost KBO

-Teruggave algemene gemeentelijke heffing bedrijven

-Onroerende voorheffing, gemeentelijk aandeel

Tot op heden 265 dossiers goedgekeurd= 360.000€

7.2 Voorwaarden

• Uitsluitingen

a) callshop, nachtwinkel, automatenshop, goktent, sexshop, peepshow, dancing, lunapark, privé-club, seksinrichting waarin pornografische vertoningen plaatsvinden

b) financiële- en verzekeringsinstellingen; immo-, interim- en andere kantoren, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare bedrijvigheid

c) vrije of intellectueel dienstverlenende beroepen, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare bedrijvigheid

d) private bureaus voor telecommunicatie

e) louter verhuren/inrichten van een etalage

f) wedkantoren



 Niet cumuleerbaar met subsidie Handelspandenfonds
 Indien vestiging opstart in het centrum // stedenbouwkundige verordening

7.3 Wijzigingen

Artikel 1- Definities

Toevoeging van:

*4 Commerciële functie, 

*5 Zichtbare bedrijvigheid

*6 Doelgebied ( // handelspandenfonds)

Artikel 3- Voorwaarden

Uitsluitingen:

- Toevoeging van seksinrichtingen waarin pornografische voorstellingen plaatsvinden

- Toevoeging van CBD shops

Verder werden 2 paragrafen toegevoegd in verband met aanvragen voor de subsidie Nieuw Ondernemerschap indien het een 
vestiging betreft in de a-, b- of c-zone van het commercieel centrum. In dit geval zal de subsidie enkel kunnen toegekend worden
indien de activiteit is toegelaten volgens de bepalingen uit de stedenbouwkundige verordening.

Artikel 12: Inwerkingtreding

Na goedkeuring door de gemeenteraad kan het Reglement Nieuw Ondernemerschap ingaan op 01 januari 2021.



8. KADOBON RONSE
KADOBON RONSE t.w.v. 25€ voor 8200 gezinnen ( opgestuurd op naam van 
gezinshoofd)

Voorwaarden voor de gebruikers:

KADOBON RONSE zal verstuurd worden begin februari 2021- te gebruiken vanaf 
verdeling

KADOBON RONSE kan partieel besteed worden bij de deelnemende handelaars

KADOBON RONSE is 1 jaar geldig



Voorwaarden voor de handelaar:

 Toetredingsvoorwaarde aanvaarden

 Deelname aan het concept van de KADOBON RONSE is enkel mogelijk mits de ondernemer 
of onderneming:

- een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die respectievelijk als zelfstandige ondernemer  
of als onderneming ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;

- een commerciële activiteit uitoefent, met name een functie die hoofdzakelijk strekt tot de 
uitoefening van een kleinhandel, die rechtstreeks in contact staat met het publiek voor de 
verkoop van goederen. De commerciële functie is gevestigd in lokalen, toegankelijk voor het 
publiek. De commerciële functie is bovendien geopend tijdens de gebruikelijke openingsuren, 
met uitzondering van de wekelijkse rustdag.

Onder commerciële functie verstaan we eveneens een horecazaak.

Dienstenfuncties en vrije beroepen worden niet beschouwd als commerciële functie, met 
uitzondering van apotheken, kappers en schoonheidssalons;

- een vestiging en maatschappelijke zetel heeft die in Ronse is gevestigd OF

- een vestiging heeft in Ronse maar geen kleinhandelsvergunning heeft noch dient aan te 
vragen;

zich aanmeldt via het online platform https://business.gift2give.be/#/m/register/RS



VRAGEN?

Dienst lokale economie
Veronique De Wulf
055/232 776
economie@ronse.be


