Vergunning voor het verstrekken
van gegiste en/of sterke dranken
Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende
drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en
sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een
drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken
met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°)
te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …
Voorwaarden
Procedure
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Voorwaarden
Om een vergunning te krijgen, moet u voldoen aan alle andere reglementering die van
toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. U moet dus:
een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende
inrichting hebben
aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
met de brandveiligheid in orde zijn
aan de wettelijke hygiënevereisten voldoen
indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.
De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.
De vergunning moet aangevraagd worden door
de uitbater als natuurlijk persoon
als de uitbater een rechtspersoon is: zijn organen of vertegenwoordigers
als de uitbater een opdrachtgever is: de uitbater zelf of zijn aangestelde en/of zijn
werknemers
de personen die met de uitbater samenwonen en aan de uitbating deelnemen.
Als u als aanvrager niet in Aartselaar woont, vraagt u eerst een uittreksel uit het
strafregister model 596.1-8 aan bij de gemeente waar u woont.

Hygiënevoorwaarden
Waaraan moeten de lokalen van de uitbating voldoen?
Hoogte min. 2,75m.
Inhoud 90m³
Gemakkelijke toegang van de openbare weg.
Mag niet tot huishoudelijk gebruik dienen.
Voorzien van voldoende en efficiënt werkende verwarmingstoestellen.
De kunstmatige verlichting moet ten allen tijde een gelijkmatige zichtbaarheid met
voldoende lichtsterkte verzekeren (halfduistere verlichtingen zijn dus verboden;
men moet iedereen goed zien zitten).

Doorlopende voldoende kunstmatige verlichting
Voldoende aantal hygiënische toiletten.
Zijn de toiletten goed gescheiden van elkaar?
Is er een venster of raampje ter verluchting?
De toiletten moeten voorzien zijn van een stankafsluiter en van een waterspoeling
voor het wegspoelen en de prompte lozing van drekstoffen.
Toiletten moeten zodanig geplaatst zijn dat de klanten er rechtstreeks toegang
toe hebben zonder door enig voor huiselijk gebruik dienende kamer te moeten
gaan (bv. door keuken of woonplaats).

Meer info
brochure van VVSG: Drankvergunningen, veel gestelde vragen

Procedure
Dien uw aanvraag in via het formulier ‘Aanvraagformulier Drankvergunning’.
Voeg ook de gevraagde documenten toe.

Meebrengen
Bedrag
De vergunning is gratis.

Uitzonderingen
Regelgeving
het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen
inzake de slijterijen van gegiste dranken
het koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken
de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en
betreffende het vergunningsrecht
de wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging

