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Reglement 

 
 
HOOFDSTUK 1 : Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1: Doel  
 
Dit reglement bepaalt de procedure tot het toekennen van een vergunning voor de verkoop, het 
aanbieden of het verstrekken van gegiste en/of sterke drank, 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  
 
1° drankgelegenheid :  elke publiek toegankelijke plaats of lokaliteit waar drank, ongeacht de aard 
ervan, voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of verstrekt, zelfs gratis. 
 
2° 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. 
 
3° aangestelde : de persoon die tegen bezoldiging een drankgelegenheid uitbaat voor rekening van 
de uitbater.    
 
4° gegiste drank : alle dranken zoals gedefinieerd door artikel 7, 8, 11 en 14 van de wet van 7 
januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende 
dranken, zijnde :  
- bier 
- mousserende en niet-mousserende wijn 
- andere niet-mousserende producten 
- andere mousserende gegiste dranken en tussenproducten. 
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5° 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 :  
- alle gedistilleerde/gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten met 
inbegrip van mixdranken van gedistilleerde drank (bijv. alchoholpops, cocktails,…) 
- alle dranken, ook niet-gedistilleerde met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %. 
 
6° moraliteitsattest : het attest waarin bevestigd wordt dat de uitbater, de aangestelde of de 
inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen zich niet bevinden in een van 
de gevallen van uitsluiting bepaald in dit reglement. 
 
7° hygiëneattest : het attest waarin bevestigd wordt dat de drankgelegenheid voldoet aan de 
hygiënische eisen bepaald in dit reglement. 
 
8° horecacoach: de ambtenaar van de Stad Gent die het info-kanaal is tussen de horeca-uitbaters en 
het Gentse stadsbestuur. Horeca-uitbaters kunnen bij de horecacoach terecht voor het formuleren 
van suggesties en opmerkingen naar het stadsbestuur, informatie over reglementering en 
wetgeving en infosessies en sensibiliseringsmomenten zoals buurtoverleg, persoonlijk contact,…  
 
 
Artikel 3: Doelgroep 
 
Elke drankgelegenheid die op het grondgebied van de Stad Gent wordt geopend dient voor de 
verkoop, het aanbieden of het schenken van gegiste en/of sterke dranken over een vergunning van 
de Stad Gent te beschikken. 
 
 
HOOFDSTUK 2 : Voorwaarden voor de verkoop, het aanbieden of het schenken van gegiste en/of 
sterke dranken 
 
 
Artikel 4: Uitsluitingsgronden  
 
§ 1. De uitbater of aangestelde van de drankgelegenheid kan geen gegiste dranken voor verbruik 
ter plaatse verkopen, aanbieden of schenken indien hij zich bevindt in één van volgende gevallen :   
 
a) indien hij tot een criminele straf is veroordeeld; 
b) indien hij veroordeeld is wegens een van de misdrijven omschreven in de hoofdstukken IV, V, VI 
en VII, titel VII, Boek II van het Strafwetboek; 
c) indien hij wegens heling is veroordeeld; 
d) indien hij veroordeeld is hetzij wegens het houden van een speelhuis, hetzij wegens het onwettig 
aanvaarden van weddenschappen op paardenwedrennen, hetzij wegens het houden van een 
kantoor voor andere weddenschappen dan op paardenwedrennen; 
e) indien hij driemaal veroordeeld is wegens het slijten van geestrijke dranken; 
f) indien hij valt onder artikel 4 van de wet van 10 juni 1947 betreffende accijnzen en douanen; 
g)indien hij een huis van ontucht of een inrichting voor geheime prostitutie houdt of heeft 
gehouden; 
h) indien hij de drankgelegenheid uitbaat in een gebouw waarin een plaatsingskantoor, een 
bevrachtingskantoor of een aanwervingskantoor is gevestigd, behalve wanneer dat kantoor slechts 
langs de openbare weg verbinding met de drankgelegenheid heeft. 
i) indien hij onbekwaam is. 
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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 g). 
 
§ 2. 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. In dit geval wordt de vennootschap zelf geacht zich in 
een uitsluitingsgrond te bevinden en kan deze de drankgelegenheid niet uitbaten.  
 
 
Artikel 5: Hygiënische eisen   
 
Elke drankgelegenheid moet aan volgende hygiënische eisen te voldoen : 
 

a) de drankgelegenheid moet minimaal 2,75 meter hoog zijn en minimaal 90m³ inhoudsruimte 
hebben ; 

b) de drankgelegenheid moet van de openbare weg gemakkelijk toegankelijk zijn ; 
c) de als drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten aan deze bestemming aangepast zijn en 

niet tot huiselijk gebruik dienen 
d) de als 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 drankgelegenheid gebruikte lokalen gebruik maken van kunstmatige 
verlichting moet er steeds  een gelijkmatige zichtbaarheid met voldoende lichtsterkte 
worden verzekerd 

f) de als drankgelegenheid gebruikte lokalen moeten voldoende verlucht zijn 
g) de drankgelegenheid dient over voldoende hygiënische toiletten en wastafels te 

beschikken. Elk toilet dient voorzien te zijn van een waterspoeling en mag niet rechtstreeks 
met de verbruikszaal in verbinding staan 

h) de drankgelegenheid dient de geldende rookreglementering na te leven. 
 
 
 
HOOFDSTUK 3 : Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik 
ter plaatse 
 
 
Artikel 6: Aanvraag vergunning  
 
Minimaal 15 dagen voor het openen van de drankslijterij dient de uitbater een schriftelijke 
gedateerde aanvraag tot het bekomen van een positief bericht voor de verkoop, aanbieding of 
verstrekking van gegiste dranken in bij de Stad Gent (horecacoach) (per brief, per fax, per e-mail 
horecacoach@gent.be), dit samen met de documenten die vereist zijn om het voorafgaandelijk 
administratief onderzoek zoals vervat in artikel … te kunnen voeren. 
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Artikel 7: Moraliteitsattest - hygiëneattest 
 
Op basis van de ingediende aanvraag en documenten wordt volgend administratief onderzoek 
gevoerd : 
 

a) een moraliteitsonderzoek waarbij wordt nagegaan of de uitbater, aangestelde of in 
voorkomend geval de inwonende personen die deelnemen aan 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 hygiënische eisen gesteld in artikel 5 
van dit reglement 
 

Indien na onderzoek blijkt dat de uitbater, aangestelde of in voorkomend geval de inwonende 
personen die deelnemen aan de uitbating zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgronden, 
wordt door de Stad Gent (horecacoach)aan de uitbater een moraliteitsattest toegekend.  
 
Indien na onderzoek blijkt dat de drankgelegenheid voldoet aan de eisen gesteld in artikel 5, wordt 
door de Stad Gent (horecacoach) aan de uitbater een hygiëneattest toegekend.  
 
 
Artikel 8:  Toekenning vergunning 
 
Indien aan de uitbater zowel een moraliteitsattest als een hygiëneattest voor wat betreft de 
inrichting zelf wordt toegekend, wordt door de burgemeester een vergunning voor het verstrekken 
van gegiste en/of sterke dranken afgeleverd. 
 
De aflevering van de vergunning gebeurt uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf 
de indiening van de schriftelijke aanvraag.  
Indien bijkomende informatie of documenten vereist zijn, wordt voornoemde termijn geschorst  op 
moment dat de Stad Gent (horecacoach) de schriftelijke vraag daartoe verstuurt. De termijn begint 
opnieuw te lopen vanaf de ontvangst van de vereiste informatie of documenten.  
 
 
Artikel 9:  Geldigheid vergunning 
 
 § 1. De vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke drank geldt voor onbepaalde 
duur.  
 
§ 2. De vergunning wordt afgeleverd aan de uitbater van de drankgelegenheid en is niet 
overdraagbaar. Indien de betrokken drankgelegenheid  wordt overgenomen door een nieuwe 
uitbater, moet de nieuwe uitbater een nieuwe aanvraag conform artikel 6 van dit reglement 
indienen. 
  
§ 3. De vergunning is locatiegebonden en geldt enkel voor de desbetreffende drankgelegenheid  
waarvoor de aanvraag werd verricht.  
Indien de uitbater meerdere drankgelegenheden wil openen zal voor elke nieuwe drankgelegenheid  
een schriftelijke aanvraag moeten worden ingediend.  
 
§ 4. Indien ingrijpende verbouwingen in de drankgelegenheid worden doorgevoerd die een invloed 
kunnen hebben op de voorwaarden gesteld in artikel 5, dient door de uitbater na de verbouwingen 
een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.  
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Artikel 10: Stopzetting uitbating 
 
In het geval de uitbating van de drankgelegenheid  wordt stopgezet, dient de uitbater dit te melden 
aan de Stad Gent (horecacoach). 
 
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 4 : Sanctionering 
 
 
Artikel 11: Sanctionering verkoop, aanbieden of verstrekken van gegiste dranken 
 
§ 1. Inbreuken op dit reglement voor wat betreft de verkoop, het aanbieden of het verstrekken van 
gegiste dranken worden bestraft met correctionele straffen, zijnde geldboete (artikel 35 -36 van de 
Wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953) en /of 
sluiting van de drankgelegenheid door de correctionele strafrechter (artikel 37 van de 
Wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953). 
 
§ 2. Daarnaast kan de burgemeester op grond van artikel 134 ter 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. 
 
 
Artikel 12: Sanctionering verkoop, aanbieden of verstrekken van sterke dranken 
 
§ 1. Inbreuken op dit reglement voor wat betreft de verkoop, 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). 
 
§ 3. Daarnaast kan de burgemeester op grond van artikel 134 ter 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. 
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Voornoemde maatregelen vervallen dadelijk indien zij door het college van burgemeester en 
schepenen in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd. 
 
 
HOOFDSTUK 5 : Slotbepalingen 
 
Artikel 13: Bekendmaking  
 
Dit reglement  wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het Gemeentedecreet.  
 
 
Artikel 14: Inwerkingtreding  
 
Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2014. 


