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Artikel 1 Toepassingsgebied 

 
   

Dit reglement is van toepassing op elke voor het publiek toegankelijke in-
richting, hetzij  

besloten hetzij in openlucht, waar dranken, alcoholische en/of andere, worden 
geschonken tegen betaling.  

 
We spreken in dat geval van een drankgelegenheid. 

 
 

 

Artikel 2 Vergunningsplicht 
 

 
De (  toekomstige ) uitbater moet voorafgaand aan de opening van de drank-

gelegenheid een vergunning aanvragen conform het model dat door het colle-
ge van burgemeester en  

schepenen wordt vastgesteld. 
 

Dit geldt eveneens bij de overname van een bestaande drankgelegenheid. 
 

Bestaande drankgelegenheden moeten een vergunningsaanvraag indienen ui-
terlijk  

6 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement.  
 

De aanvraag  wordt gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen 

van de stad  
Izegem. 

 
Het is verboden een drankgelegenheid uit te baten zonder in het bezit te zijn 

van een geldige tijdelijke of definitieve horecavergunning, behoudens hetgeen 
hierboven bepaald als  

overgangsregeling voor de bestaande drankgelegenheden 
 

 



 

 
 

Artikel 3 Occasionele drankgelegenheid 
 

 

Behoudens andersluidende reglementering is geen vergunning vereist voor de 
uitbating van een occasionele drankgelegenheid. 

 
Een occasionele drankgelegenheid wordt uitgebaat naar aanleiding van een tij-

delijke  
manifestatie, ten hoogste 5 maal per jaar en telkens voor maximaal 10 opeen-

volgende dagen 
 

 
 

Artikel 4 Aanvraag horecavergunning 
 

 
De vergunning moet aangevraagd worden door de uitbater(s), dat wil zeggen 

de perso(o)n(en) die daadwerkelijk zal/zullen instaan voor de exploitatie, hetzij 

als eigenaar, hetzij als huurder van de handelszaak. 
 

Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website van de stad Izegem en 
ook  te verkrijgen op de dienst Lokale Economie van de stad Izegem. 

 
Bij een nieuwe uitbating moet de aanvraag ingediend worden minstens 45 ka-

lenderdagen voor de openingsdatum . 
 

Bij de overname van een bestaande uitbating geldt eenzelfde termijn van min-
stens 45  

kalenderdagen voor heropening. 
 

 
 

Artikel 5 Tijdelijke vergunning 

 
 

Voor zover een volledig  aanvraagdossier werd ingediend, zal binnen een ter-
mijn van 30  

kalenderdagen een tijdelijke vergunning afgeleverd worden door het college 
van burgemeester en schepenen. 

 
In geval van een onvolledig aanvraagdossier wordt de termijn van 30 kalen-

derdagen  
opgeschort tot het dossier volledig is.  

 



De tijdelijke vergunning is maximaal 6 maanden geldig en vervalt in elk geval 

op het ogenblik dat een definitieve vergunning wordt afgeleverd. 
 

 
 

 

 
 

 
   Artikel 6 Voorwaarden voor het bekomen van een tijdelijke vergun-

ning 
 

Voor het bekomen van een tijdelijke horecavergunning moet de aanvrager het  
aanvraagformulier volledig invullen en volgende bijlagen toe voegen : 

 
- Uittreksel uit het strafregister 

o Enkel indien de aanvrager niet in Izegem is ingeschreven in de  
bevolkingsregisters 

 

- Bewijs van registratie of aanvraag van toelating van het Federaal Agent-
schap voor de Voedselveiligheid ( FAVV ) 

o Voor een café waar enkel drank te verkrijgen is, volstaat een regi-
stratie 

o Wanneer er ook kan gegeten worden, is een toelating vereist 
 

- Attest van een verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat een verzeke-
ringspolis  

“ objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing “ werd afgesloten 
 

- Grondplan 

o Bij de aanvraag dient een gedetailleerd plan toegevoegd met erop 
aangeduid  

alle ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn. 
 

Het plan dient volgende gegevens te bevatten : 
 Aanduiding en afmetingen van elke publiek toeganke-

lijke ruimte ( ook terras en op de verdiepingen ) 
 Situering en afmetingen toegang(en) 

 Situering en afmetingen nooduitgang(en) 
 Aanduiding aanwezige blustoestellen 

 Situering muziekinstallatie en geluidsbronnen 
 Situering rookruimte 

 
 

Voorts zullen de stadsdiensten een eerste onderzoek uitvoeren om na te gaan 

of de uitbating niet manifest in strijd is met de ruimtelijke voorschriften. 
 

 



 

Artikel 7 Definitieve vergunning 
 

Een definitieve horecavergunning kan worden bekomen indien aan alle voor-
waarden van dit reglement en overige toepasselijke reglementering is voldaan, 

en voor zover er in hoofde van de aanvrager geen schulden openstaan ten 

aanzien van het stadsbestuur naar aanleiding van horeca-uitbating(en) ( bv. 
achterstallige terrasbelasting,  

onbetaalde GAS-boetes,… ). 
 

Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van 
een definitieve vergunning binnen de 6 maanden na aflevering van de tijdelijke 

vergunning. 
 

De definitieve vergunning is voor onbepaalde duur  geldig en wordt kosteloos 
afgeleverd. 

Artikel 8 Voorwaarden voor het bekomen van een definitieve vergun-
ning 

 
 

8.1  Brandveiligheid 

 
De vergunning kan slechts worden afgeleverd ingeval van een gunstig brand-

veiligheidsverslag of voor zover er naar aanleiding van het basisonderzoek 
geen essentiële tekortkomingen  

werden vastgesteld. 
 

 
Drankgelegenheid toegankelijk voor minder dan 50 personen 

 
 

Indien de drankgelegenheid toegankelijk is voor minder dan 50 personen, zal 
een  

basisonderzoek inzake brandveiligheid uitgevoerd worden. 
 

Naar aanleiding van dit basisonderzoek worden volgende zaken gecontroleerd : 

 
- aanwezigheid van brandblustoestellen 

- aanwezigheid van noodverlichting 
- aanwezigheid van nooduitgang(en) 

 
 

De uitbater moet in elk geval keuringsattest van de elektrische installatie, af-
geleverd door een erkend keuringsorganisme, voorleggen. 

 
Het attest mag maximaal 5 jaar oud zijn. 

 
 



 

Drankgelegenheid toegankelijk voor 50 personen of meer 
 

 
Elke drankgelegenheid die publiek toegankelijk is voor minimaal 50 personen 

moet voldoen aan de bepalingen van Afdeling 4.7 van het Stedelijk Gecoördi-

neerd Politiereglement inzake Brandveiligheid in voor het publiek toegankelijke 
gebouwen, lokalen en plaatsen. 

 
De opmaak van een brandveiligheidsverslag door de brandweer is verplicht. 

 
 

 
8.2  Voedselveiligheid 

 
 

- Bewijs van registratie of toelating van het Federaal Agentschap voor de 
Voedselveiligheid ( FAVV ) 

o Voor een café waar enkel drank te verkrijgen is, volstaat een regi-

stratie 
o Wanneer er ook kan gegeten worden, is een toelating vereist 

8.3  Hygiëne 
 

Er moeten voldoende en hygiënische toiletten voorzien zijn, zowel voor dames 
als heren. 

Zij moeten van elkaar gescheiden zijn, met een duidelijke vermelding of picto-
gram per geslacht. 

Er moeten ook voldoende wastafels voorzien zijn. 
 

Indien er maaltijden bereid worden, moet verplicht een vetvanger geïnstalleerd 
worden. 

 
Er moet duidelijk opgegeven worden hoe en waar afval afkomstig van de uitba-

ting zal  

gestockeerd worden in afwachting van de ophaling. 
Het is verboden afval, in containers of andere recipiënten, te stockeren op het  

openbaar domein. 
Het afval mag pas na 20.00 u op de dag voorafgaand aan de dag van ophaling 

op het openbaar domein geplaatst worden 
 

 
 

8.4 Rookverbod 
 

Het rookverbod moet duidelijk gesignaleerd zijn. Er mogen geen zaken voor-
komen die kunnen aanzetten tot roken, zoals bijvoorbeeld asbakken. 

 



De rookkamer is een afzonderlijke ruimte voorzien van een rookafvoer- en 

luchtverversings- 
systeem. 

 
 

8.5 Sterke dranken 

 
Het is verboden sterke dranken te serveren zonder in het bezit te zijn van de 

vereiste  
vergunning. 

 
 

8.6 Geluidsnormen 
 

Het is verboden in de drankgelegenheid al dan niet elektronisch versterkte mu-
ziek te maken of af te spelen met een geluidsniveau hoger dan 85 db(A), Laeq, 

15 minuten, zonder de vereiste melding of milieuvergunning. 
 

Er zijn 3 geluidscategorieën : 
 

 Geluidscategorie 1 : achtergrondmuziek in cafés, restaurants,… 

o Muziekactiviteiten van maximaal 85 dB(A), Laeq 15 minuten 
o Geen randvoorwaarden 

 Geluidscategorie 2 : fuiven, danscafés,… 
o Muziekactiviteiten luider dan 85 dB(A), Laeq 15 minuten maar 

maximaal 95 dB ( A), Laeq 15 minuten 
o Melding klasse 3 vereist + begrenzer is verplicht 

 Geluidscategorie 3 : live-optredens, festivals, … 
o Muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A), Laeq 15 minuten met een 

maximum van 100 dB ( A), Laeq 60 minuten 
o Vergunning klasse 2 vereist met verplicht akoestisch onderzoek 

 
 

Na 22.00 u dienen ramen en deurendicht te blijven. 
 

 

 
Afwijking voor  occasionele activiteiten met muziek 

 
Wie in een drankgelegenheid uitzonderlijk een luidere muziekactiviteit wil or-

ganiseren, moet daarvoor toelating krijgen van het college van burgemeester 
en schepenen. 

 
Afwijking kunnen enkel worden toegestaan voor geluidscategorie 1 en 2 en er 

kunnen steeds beperkingen opgelegd worden : 
o Voor korte muziekactiviteiten die maximaal 3 uren duren, tussen 

12.00 u en 24.00 u 
o Of als bijzondere gelegenheid ( max. 12 afwijkingen / jaar ) 



 

 
 

Artikel 9  Verval van de vergunning 
 

De horecavergunning vervalt automatisch bij definitieve sluiting van de drank-

gelegenheid en als de vergunde uitbater de exploitatie stopzet. 
 

 
 

Artikel 10 Vergunning te persoonlijke titel 
 

De horecavergunning wordt te persoonlijke titel afgeleverd en is niet over-
draagbaar. 

 
 

 
Artikel 11 Inwerkingtreding 

 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015. 

 

 
 

 
 

 
Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad  

te Izegem in zitting van 15 december 2014 


