
Drankvergunning  

  

Gegiste en sterke dranken  
• Men maakt bij de aanvraag een onderscheid tussen gegiste dranken en sterke 
dranken. Verkoop je enkel gegiste dranken zoals bier, wijn, enz., dan hoef je geen 
drankvergunning aan te vragen. Wel moet het evenement, zomerbar, gemeld worden bij 
de gemeente.   
• Ook moet je erop toezien dat er geen bier en wijn verkocht wordt aan jongeren 
onder de 16 jaar.   
• Verkoop je zowel de gegiste als de sterke dranken zoals cocktails, gin-tonic, enz., dan 
moet je wel de toelating hebben van het College van Burgemeester en Schepenen.   
• Sterke dranken mogen niet verkocht én worden aan jongeren onder de 18 jaar.   

• Ook kan er gecontroleerd worden op het feit of jongeren onder de 18 jaar sterke 
dranken verkopen en jongeren onder de 16 jaar, gegiste dranken verkopen. Als er hierop 
overtredingen vastgesteld kunnen worden zijn er boetes mogelijk van €300 tot €5.500.   

   
Wie kan een drankvergunning aanvragen?   

• Iedere onderneming en/of vereniging kan een drankvergunning aanvragen.    
   
Soorten drankvergunning  
Er zijn verschillende soorten drankvergunningen te onderscheiden.   

• Vaste drankvergunning  
Vooraleer je een vaste drankvergunning kan verkrijgen, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan 
zijn. Als zaakvoerder moet er aan bepaalde moraliteitsvoorwaarden voldaan worden (bv. Bewijs van 
goed gedrag en zeden). Ook moet er aan alle hygiënische voorwaarden voldaan worden, indien men 
het publiek toegang geeft tot sanitaire voorzieningen.   

• Occasionele drankvergunning  
De voorwaarden voor het aanvragen van een occasionele drankvergunning zijn beperkt in de tijd. De 
verkoop van alcoholische dranken is beperkt tot 10 keer per jaar en dit voor max. 15 opeenvolgende 
dagen. Hierbij zijn de modaliteiten (voorwaarden tot goedkeuring), volledig te bepalen door de 
gemeente.   
Een pop-up bar die gedurende de volledige zomerperiode actief is, zal in de praktijk dus geen 
aanspraak kunnen maken op deze occasionele drankvergunning en een vaste drankvergunning 
moeten aanvragen.   

• Reizende drankvergunning  
Dit is vooral van toepassing op de ambulante handel, is dus veel minder voorkomend.   
   
Voorwaarden  

• Moraliteitsattest (uittreksel strafregister) -> https://www.assenede.be/nl/a-tot-
z/940/uittreksel-uit-het-strafregister   
• Brandveiligheidsattest -> https://zonecentrum.zoneforce.be   
• Hygiënevoorwaarden -> https://www.favv-afsca.be/professionelen/   
• Verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand en Ontploffing   

   
Procedure  

• De gemeente tracht je aanvraag binnen de 30 dagen te behandelen en te 
beoordelen. Dien dus zeker je aanvraag tijdig in, zonder toelating van het College van 
Burgemeester en Schepenen kan je pop-up-initiatief niet opstarten!   
• De aanvraag is kosteloos.   
• Je dient de aanvraag in bij de dienst Lokale Economie (later moet dit mogelijk zijn via 
het Evenementenloket). Zij behandelen de aanvraag en sturen deze door naar de 
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betrokken diensten. Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de uiteindelijke 
beslissing over het al dan niet goedkeuren van de aanvraag.   

   
   
Webformulier (nemen we dit nu al op in de website? Is nog niet gefinaliseerd)  

• Zaak  
o Ondernemingsnummer  
o Naam onderneming  
o Vestigingsnummer  

• Zaakvoerder  
o Rijksregisternummer  
o Naam/Voornaam  
o Adres  
o GSM/telefoon  
o e-mail  

• Reden van aangifte  
• Plek van vergunning  

o Adres  
o Oppervlakte  
o Link brandattest  

• Eigendom  
o Eigenaar?  
o Wie is eigenaar?  
o Huurcontract?  

• Bij te voegen stukken  
o Oplaadknop  

   
e-loket -> doorlinken  
   
   
 


