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Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Doel
De Stad Gent bepaalt bij wijze van dit reglement de procedure tot het toekennen en behouden van
een vergunning voor het gebruik ter plaatse voor de verkoop, het aanbieden of het verstrekken van
sterke drank, zelfs gratis, dit in uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste
dranken samengeordend op 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende de
vergunning voor het verstrekken van sterke drank.
Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
1° vaste drankgelegenheid :
a) elke plaats of lokaliteit waar drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter plaatse
wordt verkocht;
b) elke plaats of lokaliteit die voor het publiek toegankelijk is en waar drank, ongeacht de
aard ervan, voor gebruik ter plaatse wordt verstrekt, zelfs gratis;
c) elke plaats of lokaliteit waar leden van een vereniging of van een groepering uitsluitend
of voornamelijk bijeenkomen om sterke drank of gegiste drank te gebruiken of om
kansspelen te bedrijven
2° reizende drankgelegenheid : drankgelegenheid die gehouden wordt in boten, schepen,
spoorwagens of andere voertuigen, in kermiskramen, loodsen, tenten of andere inrichtingen welke
doorgaans van de ene naar de andere plaats worden overgebracht.
3° pop-up drankgelegenheid : tijdelijke drankgelegenheid die wordt uitgebaat in een al dan niet
horeca vergund pand en niet strijdig is met de uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige
vergunningen. De functiewijziging mag enkel plaatsvinden overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent.
4° uitbater : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor eigen rekening een
drankgelegenheid uitbaat. Met uitbaten wordt bedoeld het exploiteren, openen, het heropenen, de
overname en de aanpassing van een drankgelegenheid.
5° aangestelde : de persoon die al dan niet tegen bezoldiging een drankgelegenheid uitbaat voor
rekening van de uitbater.
6° sterke drank : alle dranken zoals gedefinieerd door artikel 16 van de wet van 7 januari 1998
betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, zijnde :
a) alle gedistilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol
bevatten met inbegrip van mixdranken van gedistilleerde drank (bijv. alchoholpops,
cocktails,…)
b) alle dranken, ook niet-gedistilleerde met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %.
7° uittreksel uit het strafregister 596/1-8 dranken : document dat door de aanvrager van een
drankvergunning wordt ingediend teneinde het administratief onderzoek zoals voorzien in artikel 7
van dit reglement te kunnen voeren.
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Dit uittreksel mag betrekking hebben op een periode van maximaal 3 maanden voorafgaand aan de
datum van de aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het schenken van sterke drank.
Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
§1. Elke vaste drankgelegenheid die op het grondgebied van de Stad Gent wordt geopend, en waar
sterke drank voor verbruik ter plaatse wordt verkocht, aangeboden of verstrekt, zelfs gratis, dient
over een drankvergunning van de Stad Gent te beschikken.
Ook elke reizende drankgelegenheid waarvan de uitbater zijn/haar officiële woonplaats of de
vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft op het grondgebied van de Stad Gent, en waar
sterke drank voor verbruik ter plaatse wordt verkocht, aangeboden of verstrekt, zelfs gratis, dient
over een drankvergunning van de Stad Gent te beschikken.
§2. Het verkopen, aanbieden of verstrekken van sterke drank, zelfs gratis, kan slechts gebeuren na
het afleveren van de vergunning door de gemeentelijke overheid, op basis van de controles
uitgevoerd overeenkomstig artikel 4 van dit reglement voor wat de reizende drankgelegenheden
betreft en artikelen 4 en 5 van dit reglement voor wat de vaste drankgelegenheden betreft.
§3. De afgeleverde vergunning omvat tevens het positief bericht voor het verkopen, aanbieden of
verstrekken van gegiste dranken in dezelfde drankgelegenheid.
§4. De bepalingen van toepassing op de vaste en/of reizende drankgelegenheden zijn eveneens van
toepassing op pop-up drankgelegenheden.

Hoofdstuk II. Voorwaarden voor de verkoop, het aanbieden of het verstrekken van
sterke dranken voor verbruik ter plaatse
Artikel 4. Uitsluitingsgronden
§1. De uitbater of aangestelde van de vaste en reizende drankgelegenheid kan geen sterke dranken
voor verbruik ter plaatse verkopen, aanbieden of verstrekken, zelfs gratis, indien hij zich bevindt in
één van volgende gevallen :
a. zij die veroordeeld zijn tot een criminele straf;
b. zij die veroordeeld zijn wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV,
V, VI en VII van titel VII van Boek II van het Strafwetboek;
c. zij die veroordeeld zijn wegens heling;
d. zij die veroordeeld zijn hetzij wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het
onwettig aanvaarden van weddenschappen op paardenrennen, hetzij wegens het houden
van een kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenrennen;
e. zij die tot een gevangenisstraf werden veroordeeld wegens fraude van rechten of taksen
op alcohol of andere sterke drank, ingevoerd, binnengebracht uit een andere lidstaat of
hier te lande vervaardigd, in het bijzonder wegens geheime vervaardiging van alcohol of
een daarmee gelijkgesteld delict evenals wegens sluikinvoer, onregelmatig bezit of
vervoer van alcohol of andere sterke drank;
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f. zij die een huis van ontucht houden of hebben gehouden; het verval bestaat zodra het
houden van zulk een huis of inrichting vastgesteld is door een vóór 24 september 1948
genomen beslissing van het college van burgemeester en schepenen of door een
rechterlijke beslissing;
g. zij die hun drankgelegenheid exploiteren in een gebouw waarin een
arbeidsbemiddelingsbureau, een bevrachtingskantoor of een aanwervingsbureau
gevestigd is, behalve wanneer dat bureau of kantoor geen andere toegang naar de
drankgelegenheid heeft dan de openbare weg;
h. de onbekwamen; dit verbod geldt niet wanneer de drankgelegenheid feitelijk wordt
geëxploiteerd door een persoon die de onbekwame vertegenwoordigt.
§2. Personen die bij de uitbater of zijn aangestelde inwonen of in de drankgelegenheid zelf wonen,
en die aan de uitbating van de drankgelegenheid deelnemen mogen zich niet bevinden in de
uitsluitingsgronden vervat onder a) tot en met f).
§3. De lasthebber mag zich niet bevinden in een van de uitsluitingsgronden onder a) tot en met f)
en h).
§ 4. Indien de uitbating in handen is van een vennootschap, mag geen enkel orgaan of
vertegenwoordiger betrokken bij de uitbating van de drankgelegenheid zich bevinden in één van de
uitsluitingsgronden vernoemd in artikel 4 § 1 a) tot en met f) en h). Indien dit wel het geval is wordt
de vennootschap zelf geacht zich in een uitsluitingsgrond te bevinden en kan deze de
drankgelegenheid niet uitbaten.
§5. Voor lasthebbers of aangestelden, voor inwonende personen die aan de uitbating deelnemen,
werknemers, of voor eenieder die betrokken is bij de exploitatie, geldt dat zij zich niet in een
uitsluitingsgeval mogen bevinden. Indien dat wel zo is, wordt de uitbater geacht zelf in een
uitsluitingsgeval te verkeren en is het hem/haar niet langer toegestaan de drankgelegenheid uit te
baten.
Artikel 5. Hygiëne - eisen
§ 1. Elke vaste drankgelegenheid moet aan volgende hygiëne - eisen voldoen :
a. de vaste drankgelegenheid moet minimaal 2,75 meter hoog zijn en minimaal 90m³ inhoudsruimte
hebben;
b. de vaste drankgelegenheid moet van de openbare weg gemakkelijk toegankelijk zijn;
c. de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten aan deze bestemming aangepast zijn en
niet tot huiselijk gebruik dienen ;
d. de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten voorzien zijn van verwarmingsmiddelen
waardoor een voldoende temperatuur kan behouden worden. Eventuele haarden moeten
verbonden zijn met een schoorsteen die behoorlijk trekt. De verwarmingstoestellen mogen in
geen geval giftige uitwasemingen geven in de lokalen;
e. indien de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen gebruik maken van kunstmatige
verlichting moet er steeds een gelijkmatige zichtbaarheid met voldoende lichtsterkte worden
verzekerd ;
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f. in de als vaste drankgelegenheid gebruikte lokalen moet doorlopend een stelsel van
kunstmatige verluchting werken dat een genoegzame luchtverversing toelaat
g. de vaste drankgelegenheid dient over voldoende hygiënische toiletten en wastafels te beschikken
welke door deur, venster of raampje rechtstreeks op de open lucht uitgeven en welke
bovendien, indien zij niet buitenshuis kunnen staan, voorzien zijn van doelmatige middelen
tot doorlopende luchtverversing. Elk toilet dient voorzien te zijn van een geurafsluiter en van
een waterspoeling en mag niet rechtstreeks met de verbruikszaal in verbinding staan
h. de vaste drankgelegenheid dient de geldende rookreglementering na te leven.
§2. Deze hygiëne - eisen worden gecontroleerd door de bevoegde stadsdienst en/of Politie.
§3. Indien er een gefundeerde reden is om van deze voorschriften af te wijken (bijvoorbeeld omdat
het pand een monument is en sommige verbouwingen niet mogelijk zijn), kan de uitbater hiervoor
een aanvraag indienen samen met de aanvraag voor de drankvergunning.
§4. Bij routinecontroles door Politie, Brandweer of stadsdiensten kunnen de hygiëne - eisen blijvend
worden gecontroleerd en kan feedback worden gegeven aan de bevoegde stadsdienst voor verder
gevolg.

Hoofdstuk III. Vergunning voor de verkoop, het aanbieden of het verstrekken van
sterke dranken voor verbruik ter plaatse
Artikel 6. Aanvraag drankvergunning
§1 Vaste drankgelegenheid:
De uitbater dient minimaal 30 werkdagen vóór het openen van de vaste drankgelegenheid een
aanvraag tot het bekomen van een drankvergunning in. Dit kan gebeuren door middel van het
daartoe voorziene aanvraagformulier, te bekomen op de website van de Stad Gent, tegen
ontvangstbewijs, of digitaal via het e-formulier.
Bij de aanvraag dient tevens een uittreksel uit het strafregister 596/1-8 dranken te worden
gevoegd.
§2 Reizende drankgelegenheid
a. De uitbater met officiële inschrijving in het bevolkingsregister in Gent dient minimaal 30
werkdagen vóór het openen van de reizende drankgelegenheid een aanvraag tot het bekomen van
een drankvergunning in. Dit kan gebeuren door middel van het daartoe voorziene
aanvraagformulier, te bekomen op de website van de Stad Gent, tegen ontvangstbewijs, of digitaal
via het e-formulier.
Bij de aanvraag dient tevens een uittreksel uit het strafregister 596/1-8 dranken te worden
gevoegd.
b. Indien de uitbating in handen is van een vennootschap met maatschappelijke zetel in Gent dient
de uitbater minimaal 30 werkdagen vóór het openen van de reizende drankgelegenheid een
aanvraag tot het bekomen van een drankvergunning in.
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Dit kan gebeuren door middel van het daartoe voorziene aanvraagformulier, te bekomen op de
website van de Stad Gent, tegen ontvangstbewijs, of digitaal via het e-formulier.
Bij de aanvraag dient tevens een uittreksel uit het strafregister 596/1-8 dranken te worden
gevoegd.
c. Indien de uitbater niet officieel is ingeschreven in het bevolkingsregister in Gent of indien de
maatschappelijke zetel van de vennootschap zich niet bevindt op het grondgebied van Gent dient
de uitbater op eenvoudig verzoek ten allen tijde het bewijs te kunnen leveren dat hij of zij zich niet
bevindt in een van de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 4 van dit reglement.
Artikel 7. Administratief onderzoek
Op basis van de ingediende aanvraag en het uittreksel uit het strafregister 596/1-8 dranken wordt
volgend administratief onderzoek gevoerd :
a) een onderzoek van het uittreksel strafregister 596/1- 8 dranken waarbij wordt nagegaan of
de uitbater en eenieder die op enigerlei wijze betrokken is bij de uitbating zich niet
bevinden in één van de uitsluitingsgronden vernoemd in artikel 4 van dit reglement.
b) een onderzoek of de drankgelegenheid voldoet aan de hygiëne - eisen gesteld in artikel 5
van dit reglement
Voor reizende drankgelegenheden heeft dit onderzoek enkel betrekking op a).
Artikel 8. Toekenning van de vergunning
§ 1. Indien na onderzoek blijkt dat door de aanvrager alle vereiste informatie en documenten werd
ingediend, wordt aan de aanvrager een bewijs van ontvankelijkheid bezorgd.
De drankvergunning wordt binnen een termijn van 30 werkdagen na de kennisgeving van de
ontvankelijkheidsverklaring van de aanvraag afgeleverd indien blijkt dat de aanvrager niet valt
onder één van de uitsluitingen voorzien in artikel 4 van dit reglement.
De Stad Gent behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden van voornoemde
termijn af te wijken en bijgevolg een langere termijn voor aflevering van de drankvergunning te
voorzien.
§ 2. Indien na onderzoek blijkt dat door de aanvrager niet alle vereiste informatie en/of
documenten werden ingediend, wordt aan de aanvrager schriftelijk meegedeeld dat binnen een
termijn van 2 maanden na deze mededeling de ontbrekende informatie en/of documenten dienen
te worden aangeleverd.
Indien deze niet binnen voornoemde termijn niet wordt aangeleverd, vervalt de aanvraag.
Artikel 9. Geldigheid van de vergunning
§ 1. De vergunning voor het verkopen, aanbieden of verstrekken van sterke drank geldt voor
onbepaalde duur, tenzij anders vermeld.
§ 2. De vergunning wordt afgeleverd aan de uitbater van de drankgelegenheid en is niet
overdraagbaar. Indien de betrokken drankgelegenheid wordt overgenomen door een nieuwe
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uitbater, moet de nieuwe uitbater een nieuwe aanvraag conform de bepalingen van dit hoofdstuk
indienen.
§ 3. De drankvergunning voor vaste drankgelegenheden is locatiegebonden en geldt enkel voor de
desbetreffende drankgelegenheid waarvoor de aanvraag werd verricht.
§4. Indien de uitbater meerdere drankgelegenheden wil openen zal voor elke nieuwe
drankgelegenheid een nieuwe aanvraag zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement moeten
worden ingediend.
§ 5. Indien ingrijpende verbouwingen in de drankgelegenheid worden doorgevoerd die een invloed
kunnen hebben op het voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 5 van dit reglement, dient
door de uitbater na de verbouwingen een nieuwe drankvergunning te worden aangevraagd.
§6. De uitbater en/of eenieder die op enigerlei wijze betrokken is bij de uitbating van de
drankgelegenheid moet op vraag van de politie binnen de drie weken een nieuw uittreksel
strafregister 596/1 –8 dranken kunnen voorleggen dat de geldigheidstermijn van drie maanden niet
overschrijdt. Indien er geen gevolg gegeven wordt aan de vraag, behoudt de Stad Gent zich het
recht voor alle noodzakelijke maatregelen te treffen.
Artikel 10. Stopzetting van de uitbating
§ 1. In het geval de uitbating van de drankgelegenheid wordt stopgezet , dient de uitbater dit te
melden aan de Stad Gent.
§ 2. Indien de uitbating van de drankgelegenheid wordt stopgezet en daarna een nieuwe
drankgelegenheid op dezelfde locatie wordt gevestigd, dient voor deze nieuwe drankgelegenheid
een aanvraag tot het bekomen van een vergunning te worden ingediend.

Hoofdstuk IV. Sanctionering
Artikel 11. Sanctionering verkoop, aanbieden of verstrekken sterke drank voor verbruik ter
plaatse
§ 1. Inbreuken op dit reglement voor wat betreft verbruik ter plaatse te verkopen, het aanbieden
of het verstrekken van sterke dranken worden bestraft met correctionele straffen, zijnde geldboete
(artikel 25 -26 van de Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken
van sterke drank) en /of sluiting van de drankgelegenheid door de correctionele strafrechter (artikel
27 van de Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke
drank).
§ 2. De sterke drank die wordt verkocht, aangeboden of verstrekt zonder daartoe over de vereiste
vergunning te beschikken, kan in beslag worden genomen en verbeurd worden verklaard ook al is
deze geen eigendom van de overtreder (artikel 28 van de Wet van 28 december 1983 betreffende
de vergunning voor het verstrekken van sterke drank).
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§ 3. De burgemeester kan op grond van artikel 134ter van de Nieuwe Gemeentewet in geval van
hoogdringendheid waarbij elke verdere vertraging een ernstig nadeel zou kunnen berokkenen tot
een voorlopige sluiting van de drankgelegenheid of een tijdelijke schorsing van de drankvergunning
besluiten voor een maximale duur van 3 maanden, wanneer de voorwaarden van de uitbating van
de drankgelegenheid of van de vergunning niet worden nageleefd en nadat de overtreder de
mogelijkheid werd geboden zijn verweermiddelen naar voren te brengen.
Voornoemde maatregelen vervallen dadelijk indien zij door het college van burgemeester en
schepenen in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.
§4. Daarnaast blijven de wettelijk voorziene sanctioneringsmogelijkheden opgenomen in de
toepasselijke regelgeving onverminderd van toepassing ingeval van niet naleving van de bepalingen
van dit reglement.

Hoofdstuk V. Opheffing en inwerkingtreding
Artikel 12. Opheffingsbepalingen
Huidig reglement heft het ‘Reglement voor het bekomen van een vergunning voor schenken van
gegiste en/of sterke dranken bij de uitbating van drankgelegenheden’, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 28 april 2014 op.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2018.
Tweejaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd.
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