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Horeca Convenant Ronse 

 

Dit convenant omvat een algemeen afsprakenkader bij de uitgaansproblematiek tussen horecazaken, Stad Ronse, 

Lokale Politie en parket en kan uit de aard der zaak verder worden uitgewerkt in concrete (maatwerk)projecten.   

Dit convenant kwam tot stand in samenwerking met: Werkgroep HORECA van het Lokaal Drugoverleg Ronse en de 

plaatselijke Ronsese horeca.  

 

Het convenant heeft betrekking tot horecazaken, maar we willen ons in eerste instantie toespitsen tot de cafés. 

 

Besluiten het convenant vast te leggen en toe te passen: 

 

▪ Burgemeester Ignace Michaux vertegenwoordigt de Stad Ronse. 

 

▪ Zonechef P. Boel vertegenwoordigt de Politiezone Ronse. 

 

▪ Het parket van de Procureurs Des Konings wordt vertegenwoordigd door Dhr. G. Merchiers 

 

▪ Café ………………………….……………………………………… wordt vertegenwoordigd door 

………………………………………………………………… . 

Naam eigenaar: 

Adres 

 

Telefoon/gsm 

 

Naam uitbater: 

Adres 

Telefoon/gsm 

Adres horecazaak: 

Telefoon horecazaak:  
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ALCOHOLMISBRUIK 

 HORECA 

▪ Voor zover de horeca-uitbater is  toegestaan alcoholhoudende dranken te verstrekken, 

zorgt hij ervoor dat hij geen alcoholische dranken schenkt aan een zichtbaar dronken 

persoon. 1 Er wordt van de horeca-uitbater verwacht dat hij verstandig om gaat met het 

schenken van a lcohol zodat hij een beschonken toestand niet in de hand werkt.  

▪ Indien de horeca-uitbater sterke drank serveert dient hij in het bezit te zi jn van een 

vergunning die te verkrijgen is op het stadhuis, dienst lokale economie.2 

▪ Aan personen jonger dan 16 jaar  mogen geen alcoholhoudende dranken geschonken 

worden.  

▪ Sterke dranken en alcoholpops mogen enkel geschonken worden aan personen vanaf 18 

jaar.3 

POLITIE 

▪ De Lokale Politie zal zonodig controles uitvoeren.  

▪ Op vraag van de horeca-uitbaters verwijdert de Lokale Polit ie dronken personen uit de 

zaak indien deze overlast veroorzaken . 

▪ De Lokale Politie neemt deel aan bovenzonaal georganiseerde campagnes te r bestrijding 

van drankmisbruik en bestrijdt actief het sturen onder invloed.  

GEMEENTE 

▪ De gemeente, en meer bepaald het Lokaal Drugoverleg Ronse,  zal preventiecampagnes 

organiseren en zich actief inspannen om het alcoholmisbruik in te perken.    

 

OPENBAAR MINISTERIE 

▪ Het Parket zal een passend gevolg geven aan dossiers die vallen binnen dit convenant en 

inzonderheid de dossiers die het voorwerp uitmaken van een lokaal project en dat 

voorrang geniet in het Zonaal Veiligheidsplan.  

 

1 Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap. 14 november 1939. Art4. 

2 7 januari 2006: Aanvraag indienen bij gemeente, controleren moraliteitsvoorwaarden van uitbater en controle 

van hygiënische vereisten. Dit geldt voor sterke drank als andere dranken en kost 0 euro.  

3 Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap. 14 november 1939. Art5. 
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CONFLICTEN EN GEWELD 

HORECA 

▪ Bij onenigheden, geweld, … in de horecazaak of in de directe omgeving van de zaak zal de 

horeca-uitbater eerst mogelijk bemiddelen.  Lukt dit niet dan vraagt hij bijstand van de 

Lokale Polit ie.4 In afwachting van de komst van de politie tracht de horeca-uitbater de 

toestand te bevriezen. 5 

▪ Bij het opmerken van verboden wapens zal de Lokale Politie hiervan zo snel mogelijk in 

kennis gesteld worden.  De uitbater geeft een zo duidelijk mogelijk overzicht van de 

situatie weer. Aan de hand daarvan zal polit ie oordelen welke acties dienen ondernomen 

te worden.6 

▪ De horeca-uitbater behoudt zich het recht om personen te weiger en die in het 

uitgaansmilieu bekend staan als herrieschoppers .7 

POLITIE 

▪ De Lokale Politie gaat zo snel mogelijk ter plaatse bij een oproep  en zal adequaat 

optreden. 

▪ De Lokale Politie zal elk incident grondig onderzoeken . (bv. waar vonden de problemen 

hun oorsprong?)  

▪ Indien de Lokale Polit ie niet onmiddell ijk ter plaatse kan zijn, dan  brengen zij hiervan de 

horeca-uitbater direct op de hoogte.  

▪ De Lokale Politie zal het GAS-reglement toepassen betreffende het plichtig maken aan 

feiteli jkheden of lichte geweld daden, mits niemand gewond of geslagen is. 8 

 

 

 

 

 

4 Artikelen 422bis en 422ter van het Strafwetboek, Schuldig verzuim. 

5 Algemene zorgvuldigheidsplicht (onrechtmatige schade/geen schade aan andere cliënten/Art. 13.82 Burgerlijk Wetboek)/Kan 

ook afgedwongen worden in een verzekeringspolis. 

6 Ibidem 5 

7 Voor iedereen geldende voorwaarden die staan in het eigen café beleid. (cfr. Horeca Vlaanderen) 

8 GAS: Deel V diverse bepalingen art. 56. 
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GEMEENTE 

▪ De gemeente zal meewerken aan het zo aangenaam mogelijk maken van de omgeving 

rondom horecazaken om alzo een positief uitgaansklimaat  te bekomen en in stand 

houden.  

▪ De gemeente zal het GAS-reglement tot sluit ing van de zaak toepassen bij  herhaaldelijke 

problemen. 

 

OPENBAAR MINISTERIE 

▪ Het Parket zal een passend gevolg geven aan dossiers die vallen binnen dit convenant en 

inzonderheid de dossiers die het voorwerp uitmaken van een lokaal project en dat 

voorrang geniet in het Zonaal Veiligheidsplan.  

 



 Horeca Convenant Ronse Pagina 5 van  15 

 

ILLEGALE DRUGS 

HORECA 

▪ De horeca-uitbater zal in zijn zaak druggebruik niet dulden en bij vaststell ing van gebruik 

verzoeken de zaak te verlaten.9   

▪ Als de horeca-uitbater weet heeft van problematisch gebruik  zal hij de Lokale Politie 

verwittigen 10 

▪ Als de uitbater drugs vindt in zijn zaak neemt die onmiddellijk contact op met de lokale 

polit ie en maakt melding van de soort en hoeveelheid.  De op dat ogenblik werkende 

ploeg zal beslissen of de drugs onmiddell ijk  worden opgehaald of op een ander ogenblik 

mogen overhandigd worden.  Op deze manier stelt de uitbater zich veil ig bij  eventuele 

controles van de zaak.  Hij bewaart de drugs in een afgesloten omslag tot deze opgehaald  

worden.  

POLITIE 

▪ De Lokale Politie komt ter plaatse als een horeca-uitbater daar om vraagt.  

▪ Drugdealen en –gebruik in horecazaken krijgt de gepaste afhandeling. 

▪ Bij aanmelding van gevonden drugs door de uitbater,  wordt een meldingsverslag 

opgemaakt en doorgegeven aan het vast aanspreekpunt van  de drugscel. Hierin staat 

vermeld of de drugs nog dienen opgehaald of niet.  

▪ De Lokale Politie zal de ontvangen informatie met de meeste discretie behandelen  en zal 

indien gewenst de anonimiteit verzekeren.  

GEMEENTE 

▪ De gemeente zal actieve preventiecampagn es opzetten en ondersteunen, onder andere 

via het Lokaal Drugoverleg Ronse. 

▪ De gemeente zal de haar gesignaleerde plaatsen waar drugs gebruikt en/of gedeald 

worden, opvolgen en zonodig de gepaste maatregelen nemen.  

▪ Ten aanzien van horeca-uitbaters die druggebruik in hun zaak vergemakkeli jken, kan de 

burgemeester gepast sanctioneren door hun zaak te sluiten voor maximum 6 maanden. 11 

 

9 Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, 

ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van 

verdovende middelen en psychotrope stoffen. 24 februari 1921. Art.9bis./Horeca Vlaanderen Juridische dienst. 

10 Algemene zorgvuldigheidsplicht (onrechtmatige schade/geen schade aan andere cliënten/Art. 13.82 Burgerlijk Wetboek) 

11 Nieuwe drugswet. Wet houdende diverse bepalingen artikel 37 en 38. 
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OPENBAAR MINISTERIE 

▪ Het Parket zal een passend gevolg geven aan dossiers die vallen binnen dit convenant en 

inzonderheid de dossiers die het voorwerp uitmaken van een lokaal project en dat 

voorrang geniet in het Zonaal Veiligheidsplan.  
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ILLEGALE HANDEL 

HORECA 

▪ De horeca-uitbaters engageren zich om geen goederen van verdachte herkomst te laten 

verkopen in hun instelling en s ignaleren dergelijke aanbiedingen aan de Lokale Polit ie. 

Men mag enkel leurders toelaten die in het bezit zi jn van een leurkaart.12 

▪ De horeca-uitbaters kunnen leurders in hun zaak weigeren.13 

POLITIE 

▪ De Lokale Politie zal zo snel mogelijk gevolg geven aan de vraag van de horeca-uitbater.  

GEMEENTE  

▪ Werkgroep HORECA van het Lokaal Drugoverleg Ronse heeft het leuren van goederen van 

verdachte afkomst opgenomen in het huishoudeli jk reglement voor de horecazaken.   

OPENBAAR MINISTERIE 

▪ Het Parket zal een passend gevolg geve n aan dossiers die vallen binnen dit convenant en 

inzonderheid de dossiers die het voorwerp uitmaken van een lokaal project en dat 

voorrang geniet in het Zonaal Veiligheidsplan.  

 

12 Wet 25 juni 1993, wet 4 juli 2005, KB 29 sept. 2006 

13 Voor iedereen geldende voorwaarden die staan in het eigen café beleid. (cfr. Horeca Vlaanderen) 
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NETHEID EN HYGIËNE 

HORECA 

▪ De horeca-uitbater staat in voor de reinheid  van het voetpad voor zijn zaak .14 

▪ De terrasuitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degeli jk onder houd van de 

bevloering van het openbaar domein dat door zijn terras wordt ingenomen. 15  

▪ De uitbater van een horecazaak met een terras is steeds verplicht a lle eventuele afval te 

verwijderen op het wegdek of trottoir alsook in de onmiddelli jke omgeving van het 

terras.16 

▪ De horeca-uitbater zorgt dat er voor het cl iënteel voldoende schone toiletten en urinoirs 

in de horeca-inrichting aanwezig zi jn.17 

POLITIE 

▪ De Lokale Politie zal het GAS-reglement toepassen betreffende wildplassen en zwerfvuil . 18 

 

GEMEENTE 

▪ De gemeente zorgt voor preventieacties die betrekking hebben tot wildplassen en 

zwerfvuil .  

▪ Dagelijks worden de voetpaden  in de centrumstraten gereinigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 GAS reglement: Deel V diverse bepalingen art. 43. 

15 Terrasreglement artikel 5.8 

16 Terrasreglement artikel 8.2 

17 KB 4 april1953,tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, volgens 

gezond verstand 

18 GAS: Deel V Diverse bepalingen, Art. 46 
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GELUIDSOVERLAST - GELUIDSNORMEN 

 HORECA 

▪ De horeca-uitbater  zorgt er voor dat er voldoende voorzorgen genomen worden om 

geluidsoverlast te verhinderen, zodat de rust van de omwonenden niet in het gedrang 

komt.19 

▪ Naargelang de omstandigheden en op basis van d e technologisch verantwoorde 

mogelijkheden volgens de beste beschikbare technieken maakt de horeca -uitbater 

gebruik  van een oordeelkundige (her)schikking van de geluidsbronnen, geluidsarme 

installaties en toestellen, geluidsisolatie en/of -absorptie en/of –afscherming 

▪ De horeca-uitbater brengt, zo nodig in overleg met de toezichthoudende ambtenaar, alle 

door de in VLAREM opgelegde meet -, en registratievoorzieningen, van toepassing op 

geluidscategorie 2 en geluidscategorie 3, aan.  Meer informatie omtrent de  

geluidsnormen, vindt u in het gemeentelijk reglement ‘ Drankgelegenheid’, 

meerbepaald artikel 5.4.  

▪ Ten laatste onmiddelli jk na het verstri jken van het toegestane sluitings uur moet het 

terras worden opgeruimd. Het opruimen v an het terras dient zo geluidsa rm mogelijk te 

gebeuren teneinde de nachtrust niet te storen .20 

▪ Het is uitdrukkelijk verboden om het even welke vorm van geluidsdrager op het terras 

aan te brengen. De houder van de toelating moet het geluidsvolume van muziek of 

andere geluidsbronnen in zijn horecazaak beperken overeenkomstig de wettelijke 

bepalingen ter zake, zodat de openbare rust in de omgeving van het terras niet wordt 

gestoord.21 

POLITIE 

▪ De Lokale Politie neemt ten alle ti jden correcte notit ie van de meldingen van 

geluidsoverlast.  

▪ De procedure in verband met geluidsoverlast door horeca  wordt toegepast 22.  

▪ De Lokale Politie verzekert een adequaat optreden.  

 

19 GAS: Deel II Openbare rust, Art.11/ Burgerlijk Wetboek art. 544 Recht op maximum gebruiksgenot van eigendom. 

20 Terrasreglement artikel 8.2 

21 Terrasreglement artikel 8.1 

22 Samenvatting; Bij melding door derden bij politie wordt eerst een waarschuwing gegeven, daarna wordt GAS-reglement 

toegepast. Bij melding achteraf wordt een onderzoek gestart door politie en kan betrokkene uitgenodigd worden voor een 

gesprek bij de Burgemeester. Indien geen oplossing gevonden wordt kan worden overgegaan tot tijdelijke sluiting van de zaak.  

volledig reglement in bijlage 
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GEMEENTE 

▪ De gemeente zal een positief uitgaansklimaat zonder geluidshinder. promoten  

▪ Eveneens kan een preventieve actie gewijd worden a an gehoorschade.  

▪ De procedure in verband met geluidsoverlast wordt toegepast.  

 

OPENBAAR MINISTERIE 

▪ Het Parket zal een passend gevolg geven aan dossiers die vallen binnen dit convenant en 

inzonderheid de dossiers die het voorwerp uitmaken van een lokaal pr oject en dat 

voorrang geniet in het Zonaal Veiligheidsplan.  
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DISCRIMINATIE 

HORECA 

▪ De horeca-uitbater weigert nooit een persoon de toegang op basis van huidskleur, 

geloofsovertuiging en seksuele g eaardheid.23   

POLITIE 

▪ De Lokale Politie zal passend optreden ingeval van discriminatie.  

GEMEENTE 

▪ De gemeente kan acties steunen en ontwikkelen om de integratie te bevorderen.  

OPENBAAR MINISTERIE 

▪ Het Parket zal een passend gevolg geven aan dossiers die vallen binnen dit convenant en 

inzonderheid de dossiers die het  voorwerp uitmaken van een lokaal project en dat 

voorrang geniet in het Zonaal Veiligheidsplan.  

 

23 Anti-discriminatie wet 25 februari 2003 art.2 
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VARIA 

HORECA 

▪ Ongehuwde minderjarigen beneden de 16 jaar die niet vergezeld zijn door hun vader,  

moeder, voogd of van een persoon aan wiens bewaring zi j z ijn toevertrouwd mogen geen 

dansgelegenheid en drankgelegenheid betreden waar op dat moment gedanst wordt. 24 

▪ Bij vermoeden van spijbelen wordt de Lokale Politie verwittigd. 25 

▪ Een uitbater mag bedelaars, muzikanten enz.  weigeren in zijn zaak, indien deze voor 

overlast zorgen.  Bij moeilijkheden wordt de lokale polit ie verwittigd.  

▪ Aandacht voor een goed nabuurschap: dit  betekent dat de uitbater al le mogelijke 

voorzorgen zal treffen om de bezoekers van zi jn instelling in harmonie te laten 

samenleven met de omgeving door oa:  

o Bezoekers te wijzen op het respect voor andermans eigendommen en de nachtrust 

(evt door gebruik van pictogrammen, affiches enz)  

o Rekening te houden met klachten van buurtbewoners.  

o Nodige infrastructurele aanpassingen te doen indien nodig .  

GEMEENTE 

▪  Het tekenen van dit convenant is verplicht .  

▪ De Burgemeester kan, na het horen van de uitbater,  indien voorgaande maatregelen geen gunstig 

resultaat opleverden, beslissen tot: 

o  een tijdelijke sluiting van de zaak. 

o intrekking van de nachtvergunning. 

o Schorsing of aanpassing van de muziekvergunning 

o Het opleggen van preventieve maatregelen ten laste van de uitbater en onverminderd de 

mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve sanctie: 

▪ een saneringsplicht 

▪ het verplicht installeren van een geluidsbegrenzer 

▪ een verplicht akoestisch onderzoek 

 

24 Wet tot zedelijke bescherming van de jeugd (15 JULI 1960). 

25 Overeenkomst tussen parket en politie betreffende spijbelen. 
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▪ In alle gevallen waarbij een administratieve sanctie van schorsing of intrekking van de muziekvergunning 

werd opgelegd kan deze pas terug worden verleend na:  

o de uitvoering van een akoestisch onderzoek met bijhorend saneringsplan door een erkend 

deskundige in de discipline geluid en trillingen op kosten van de exploitant; 

o goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de milieudienst van 

het onderzoek en de voorgestelde saneringsmaatregelen met uitvoeringstermijn. 

 

▪ Het College van Burgemeester en Schepenen kan via toepassing van art. 119bis van de nieuwe 

gemeentewet beslissen tot schorsing of intrekken van de vergunningen of tot definitieve sluiting van de 

inrichting. 

 

 

De Horeca-uitbater verklaart, voor de ondertekening van deze overeenkomst, kennis ge nomen te 

hebben van de algemene voorwaarden.  

 

Het document wordt in 2 exemplaren opgemaakt en ondertekend door alle partijen.  

 

Dit convenant werd afgesloten op …..../…….../……...  

 

Voor akkoord. 

Burgemeester,  Ignace Michaux   Zonechef,P. Boel  

 

 

 

 

De Procureur Des Konings                               Horecazaak,………………………………………  

,                                                                        vertegenwoordigd door ………………..…  

……………………………….…………                                ………………………………………………….... . ....  
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Wat bij geluidsoverlast?  

 

1) POLITIE 

Officiële meldingen/klachten worden gedaan bij de politie. 

Volgende : 

➢ Tijdstip van overlast. 

➢ Waar vindt de overlast plaats? 

➢ Gaat het werkelijk om overlast? 

➢ Zijn er andere activiteiten in de omgeving? 

➢ De omkadering van de volledige situatie. 

➢ Van wie is de melding afkomstig? 

 

1ste melding  

• Politie komt ter plaatse,  

• stelt al dan niet overlast vast, 

• er wordt bemiddeld,  

• deuren worden eventueel gesloten,  

• muziek wordt eventueel gedempt, 

• politie geeft een mondelinge aanmaning. 

 

Bij meerdere meldingen omtrent geluidsoverlast  zullen  maatregelen getroffen worden.  Zie 

verder.  
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2) ANDERE DIENSTEN 

Meldingen die binnen komen bij preventiedienst, klachtendienst, Burgemeester, informatiedienst, milieudienst, … 

• De informatie wordt doorgegeven aan de wijkpolitie. Deze houdt de melding bij voor verder opvolging (zie 

lager puntje). 

• Er wordt de persoon uitgelegd dat het beter is om te melden bij politie en dit de volgende maal ook te 

doen. 

• De wijkagenten worden ingeschakeld. Deze praten met de betrokken partijen, wisselen informatie uit, 

bemiddelen en volgen de situatie op. 

Geldig  voor situatie 1 en 2 

• De betrokken uitbater wordt eventueel uitgenodigd door de betrokken diensten voor een gesprek. Tijdens 

dit gesprek worden verschillende oplossingsmogelijkheden besproken. 

• De Burgemeester kan, na het horen van de uitbater,  indien voorgaande maatregelen geen gunstig resultaat 

opleverden, beslissen tot: 

o  een tijdelijke sluiting van de zaak, 

o intrekking van de nachtvergunning. 

o Intrekking of aanpassing van de muziekvergunning 

o het opleggen van preventieve geluidsmaatregelen  

o Het maximaal geluidsniveau overschrijden zonder de vereiste vergunning, melding of toelating is 

een milieumisdrijf en kan strafrechtelijk vervolgd worden. Een milieumisdrijf kan aanleiding 

geven tot het opleggen van een geldboete als exploitant, organisator, maar ook aan de huurder 

van de “feestzaal”, de DJ, de geluidstechnicus, enz. 

o Het niet registreren van het geluidsniveau is een voorbeeld van een milieu-inbreuk, waarvoor 

eventueel een administratieve geldboete kan worden opgelegd. 

 

• Het College van Burgemeester en Schepenen kan via toepassing van art. 119bis van de nieuwe 

gemeentewet beslissen tot schorsing of intrekken van de vergunningen of tot definitieve sluiting van de 

inrichting. 

 


