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Drankvergunning
De verkoop van alcoholhoudende dranken is in bepaalde gevallen onderworpen aan een
voorafgaande vergunning. Een drankvergunning verwijst naar een gemeentelijke toelating voor
het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken.

Soorten?
1. Gegiste dranken: bier, glühwein, wijn, champagne, martini, sherry, porto, ...
2. Sterke dranken: Calvados, Amaretto, Jenever, Wodka, ...
Soorten drankgelegenheden?
Voor alle onderstaande drankgelegenheden is er een drankvergunning nodig.
1. Vaste drankgelegenheid: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom, ...
2. Reizende drankgelegenheid: boten, schepen, spoorwagens, foodtruck, kramen,
ondernemer/particulier dat alcohol verkoopt en laat consumeren op een kerst(markt)...
3. Occasionele drankgelegenheid: fuif, wielerwedstrijd, sportevenement, kaas-en
wijnavond, verenigingen op braderij, ...
Overzicht attesten
Attesten die nodig zijn om een drankvergunning te verkrijgen

Type

Gegiste dranken
Moraliteitsattest*

Sterke dranken
Moraliteitsattest*

Vast

Moraliteitsattest*
Hygiëneattest **

Moraliteitsattest*
Hygiëneattest**

Reizend***

Moraliteitsattest*

Moraliteitsattest*

Occasioneel(fuif/evenement)

Moraliteitsattest*

Moraliteitsattest*

*uittreksel strafregister (model 596, lid1).
**een document dat bevestigt dat de drankgelegenheid voldoet aan de hygiënevoorwaarden. bv.
brandweerverslag
***aan te vragen in gemeente waar maatschappelijke zetel gevestigd is (of waar persoon woont).

Opmerkingen:
Een vergunning is nooit overdraagbaar en is altijd persoons- én pandgebonden.
Een vergunning is eeuwig geldig zolang er niets wijzigt bij uitbating (uitbater) of aan het
pand (verbouwing).
Voor verkoop van drank zonder consumptie ter plaatsen is geen drankvergunning nodig.
De handelaar dient wel te beschikken over een 'handelaarsvergunning' voor de 'verkoop
van ethylalcohol en alcoholhoudende dranken'. Het aanvraagformulier is te vinden op:
http://www.vvsg.be/economie/economie/horeca/alcohol/vergunningen/Pages/Detailhandel.aspx
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