COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
VERGADERING VAN 27 MEI 2021
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_____________________________________

VERKOOP VAN GEESTRIJKE DRANKEN
1.

Toelating voor gegiste dranken en vergunning voor sterke dranken. Bar Dassenhoek.

Bevoegdheid
Artikel 56§1 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen
Koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van
gegiste dranken.
Koninklijk besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de
slijterijen van gegiste dranken.
Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het
vergunningsrecht.
Verwijzingsdocumenten
De aanvraag van 17 mei 2021, ingediend door
(periode van 21 mei tot en met 12 september 2021)
Het advies van 20 april 2021 van de Brandweer Zone Vlaamse Ardennen.
Het advies van 20 april 2021 van de Milieudienst van de stad Zottegem.
Verantwoording
De bedoelde aanvraag heeft betrekking op de toelating tot het schenken van gegiste dranken,
respectievelijk op de vergunning voor het schenken van sterke dranken in een zogenaamde vaste
drankgelegenheid of slijterij.
Uit de resultaten van een moraliteitsonderzoek blijkt dat:



Slijterij van gegiste dranken:
° genoemde persoon bevindt zich niet in één der gevallen van uitsluiting zoals bedoeld bij
artikel 1, 2° tot 10° van bedoelde wetsbepalingen.



Slijterij van sterke dranken:
° genoemde persoon bevindt zich niet in één der gevallen van uitsluiting zoals bedoeld bij
artikel 11, 2° tot 9° van bedoelde wetsbepalingen.

Na bezoek ter plaatse werd vastgesteld dat de slijterij voldoet aan o.a. de hygiënische vereisten
volgens de artikelen 5 en 6 van de gecoördineerde wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste
dranken.
De drankvergunning is persoons- en locatiegebonden en is dus niet overdraagbaar.
Het gunstig advies van 20 april 2021 van de Brandweer Zone Vlaamse Ardennen.
Het gunstig advies van 20 april 2021 van de Milieudienst van de stad Zottegem.
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Aan
een drankvergunning af te leveren voor het ter plaatse te laten gebruiken van gegiste
en/of sterke dranken in slijterij Bar Dassenhoek, gelegen Pardassenhoek 3, 9620 Zottegem (periode
van 21 mei tot en met 12 september 2021).
Artikel 2. Expliciet te wijzen op de bepalingen van andere sectorale regelgeving zoals de


brandveiligheidsvoorschriften voor publiek toegankelijke ruimten



voorschriften van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)
met betrekking tot het bereiden van voedsel



geluidnsnormen vastgelegd in het Vlarem (Vlaams reglement inzake milieuvergunning) op
‘inrichtingen met muziekactiviteiten’ en het besluit van de Vlaamse regering van
17 februari 2012 houdende geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen

welke, afhankelijk van de concrete situatie, bijkomend en onverkort van toepassing kunnen zijn op
deze vast drankgelegenheid.
Artikel 3. Dat het bijgevoegde brandweerverslag en het verslag van de Milieudienst, die integraal
deel uitmaken van de drankvergunning, strikt moeten nageleefd worden.
Artikel 4. Afschrift van dit collegebesluit toe te sturen aan
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