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Aanvraagformulier - HORECAVERGUNNING 

 

OPENING/VERANDERING/OVERNAME (*) van drankgelegenheid  

(*) = SCHRAPPEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS 

 

 

Waarvoor hebt u een vergunning nodig? 

Een drankgelegenheid, dat wil zeggen elke publiek toegankelijke inrichting waar dranken 

voor verbruik ter plaatse worden geschonken.  

Dien de aanvraag in minstens 45 dagen voor de (her)opening van de drankgelegenheid  

bij de dienst Lokale economie, Korenmarkt 10 8870 Izegem. 

 

Welke regelgeving is van toepassing op de drankgelegenheid ? 

Het horeca-reglement van de stad Izegem. Het reglement is beschikbaar bij de dienst lokale 

economie of op de website www.izegem.be / Reglementering / Economie & Werk 

 

Wanneer ontvangt u een vergunning? 

Een tijdelijke vergunning wordt binnen de 30 dagen afgeleverd voor zover een volledig 

aanvraagdossier werd ingediend. De tijdelijke vergunning is maximaal 6 maanden geldig. 

 

Indien aan alle voorwaarden van het horeca-reglement en overige  toepasselijke wetgeving 

is voldaan, wordt een definitieve vergunning afgeleverd door het college van Burgemeester 

en Schepenen, uiterlijk 6 maanden na het verlenen van de tijdelijke vergunning. 

 

 

In te vullen door de AANVRAGER  

 

Identificatiegegevens: 

1. Drankgelegenheid 

Naam : 

Adres : 8870 Izegem,        

Bestemming van de horecazaak :   Café  Restaurant  Hotel 

     Andere :  
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2. Uitbater (zie artikel 4, 1e lid) 

Eigenaar / huurder  

 

a) Indien rechtspersoon 

- rechtsvorm : 

- naam : 

- adres maatschappelijke zetel : 

-  persoonlijke gegevens zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder  

 Naam + voornaam : 

 Rijksregisternummer : 

 Geboorteplaats : 

 Geboortedatum : 

 Adres woonplaats : 

 

b) Indien natuurlijk persoon 

Naam + voornaam : 

Rijksregisternummer : 

Geboorteplaats : 

Geboortedatum : 

   Woonplaats adres : 

 

Gsm :     Tel. :   

E-mailadres: 

Ondernemingsnummer / BTW-nummer : 

 

 

3. Andere bewoners op het adres van de drankgelegenheid 

Naam + voornaam :   

Geboorteplaats :  

Geboortedatum :  

Verwantschap met uitbater : 
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Vergunning tot het verstrekken en schenken van sterke dranken 

 

Indien u sterke dranken wenst aan te bieden voor verbruik ter plaatse, dient u over 

een vergunning te beschikken 

 

Sterke drank ?  

=  

1)  gedistilleerde/gestookte  dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde 

alcohol bevatten ( met inbegrip van mixdranken van gedistilleerde drank, 

zoals alcoholpops en cocktails ) 

2) Alle dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %   

 

 Ja / Nee 

 

 

Aanvraag attest Kansspelen 

 

Attest Kansspelinrichting Klasse III gewenst ?      Ja/ 

Nee 

( = Caféspelen : elektrische biljart in de varianten  Bingo en One Ball )  

 

Indien Ja    

Nieuw te plaatsen automaten ?       Ja/ Nee 

Reeds aanwezige automaten ?        Ja/ 

Nee 

Aantal ( maximaal 2 ) : 

 

Indien U aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, ontvangt u van de Burgemeester 

een attest met het oog op het bekomen van een vergunning bij de 

mailto:economie@izegem.be


contact: economie@izegem.be of    +32 51 337 304    +32 474 492 089 
 

 
4 

kansspelcommissie overeenkomstig  artikel 1 van het KB van 22 december 2000 

betreffende het beheer en de werking van de kansspelinrichtingen. 

 

 

Moraliteitsonderzoek 

 

Ik ben gedomicilieerd in Izegem en heb kopie van mijn identiteitskaart toegevoegd 

aan deze aanvraag :  

ja/ Nee 

 

Ik ben niet gedomicilieerd in Izegem en heb een kopie van mijn identiteitskaart en 

een uittreksel uit het strafregister toegevoegd aan deze aanvraag : 

          Ja/ Nee 

 

 

Onderzoek inzake milieuvergunning klasse 2 of melding klasse 3 :  

geluid/hygiëne/veiligheid 

 

1) GELUID 

 

Gewenst geluidsniveau in de inrichting : (1 van de 3 opties aanvullen : zie artikel 8.6 

horecareglement ) 

 

- a. >95 dB(A)Laeq, 15min en <100dB(A)Laeq, 60min bij meer dan 12 

gelegenheden :  

Ja/Nee 

 Indien ja :  milieuvergunning klasse 2 vereist : 

 

Bij nieuwe inrichtingen is een akoestisch onderzoek verplicht ! 

 

Akoestisch onderzoek uitgevoerd     Ja/ 

Neen 

mailto:economie@izegem.be


contact: economie@izegem.be of    +32 51 337 304    +32 474 492 089 
 

 
5 

Zal worden uitgevoerd tegen :       ( 

datum ) 

 

Meten en registreren van het geluidsniveau verplicht, tenzij correct afgestelde 

begrenzer ! 

 

Meet – en registratieapparatuur aanwezig :    Ja/ 

Nee 

Begrenzer aanwezig :       Ja/ 

Nee 

Indien 2 x NEE : meet- en registratieapparatuur/ begrenzer  

zal worden aangeschaft tegen :     ( datum ) 

 

- b. >85 Db(A)Laeq,15 min en <95 Db(a)Laeq, 15 min bij meer dan 12 

gelegenheden :  

 

Ja/ Nee 

 

 Melding klasse 3 noodzakelijk : 

 

Meten van het geluidsniveau verplicht, tenzij  correct afgestelde begrenzer ! 

 

Meetapparatuur aanwezig:      Ja/ Nee 

Begrenzer aanwezig:       Ja/ Nee 

Indien 2 x NEE : meetapparatuur/ begrenzer  

zal worden aangeschaft tegen :      ( 

datum ) 

 

 

- c. Geluidsniveau in de inrichting <85 dB(A)Laeq, 15 min (stille 

achtergrondmuziek) : 

 

Ja/ Nee 
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De uitbater kan maximaal 12X per jaar, 2X per maand bij een bijzondere 

gelegenheid een hoger geluidsniveau >85DB(A)Laeq, 15 min bekomen in de 

inrichting mits dit voorafgaand ( 30 dagen voor de gelegenheid ! ) wordt 

aangevraagd aan het collega van burgemeester en schepenen. 

 

 

2) VEILIGHEID  : aanwezigheid van : 

 

 > 5kW aan koelinstallatie ( frigo’s, diepvriezers ), airco’s en warmtepompen

 ?  

Ja / Nee 

 Mazouttank > 100L bestemd voor het verwarmen van de uitbating ? 

           

 Ja / Nee 

 Gastank          

Ja / Nee 

3) HYGIENE : 

 

Bij de uitbating van een drankgelegenheid met bereiding van maaltijden is een 

vetafscheider verplicht alvorens afvalwater mag worden geloosd in de 

openbare riolering : 

 

Vetvanger aanwezig         Ja/ Neen 

Vetvanger zal worden geïnstalleerd tegen :     ( 

datum ) 

 

 

Stedenbouwkundige vergunning 

 

Verbouwing of renovatie op het uitbatingsadres :     Ja / 

Nee 
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Bestemmingswijziging gebeurd of gewenst ? ( bv. van woning naar handelszaak )

 Ja / Nee 

Werd er recent een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd of afgeleverd ? 

 Ja / Nee 

- Indien ja: afgeleverd op ( datum ) :  

- Specifieer voor welke werken / bestemmingswijziging : 

 

 

 

Vergunning voor het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op openbaar domein 

 

De belasting voor het innemen van openbaar domein met een terras, tafels, stoelen, 

banken en / of zonneschermen bedraagt op vandaag : 

 

Zone 1: gelegen op de grote markt 

- Zomerterras: € 25/m² ingenomen oppervlakte 

- Permanent terras: € 35/m² ingenomen oppervlakte 

Zone 2: gelegen op de Korenmarkt, Melkmarkt, Hallestraat en Ketelstraat 

- Zomerterras: € 12,50/m² ingenomen oppervlakte 

- Permanent terras: € 20/ m² ingenomen oppervlakte 

Zone 3: gelegen in de overige straat van de stad en de deelgemeenten. 

- Zomerterras: € 150 

- Permanent terras: € 225 

 

Er kan geen terras op openbaar domein geplaatst worden zonder vergunning die 

dat toelaat !  

 

De terrasvergunning wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij schriftelijke aanvraag 

van wijzing door de uitbater zelf 

 

Gewenste periode:  

 

Zomerterras ( 1 maart - 31 oktober ) / Permanent terras 
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Gewenste oppervlakte vanaf de gevel:            m² ( duid aan op plan ) 

 

Worden constructies verankerd in de grond ? (duid aan op plan):    

           Ja/ Nee 

 

Bij deze aanvraag wordt een gedetailleerd plan gevoegd van het terras met 

aanduiding van exacte locatie en afmetingen en beschrijving van de 

samenstellende onderdelen 

          Ja / Nee 

 

 

Nazicht door politie  

 

Verplicht aan te brengen in de uitbating  

 

- Signalering van  maximum aantal  toegelaten personen ( 3 pers/m² op 

gelijkvloers  ) aanwezig ?    

Ja / Nee 

 

- Affiche met de bepalingen inzake beteugeling van dronkenschap aanwezig 

? 

( Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap -14/11/1939 ) 

Ja / Nee 

 

 

 

- De uitbater wordt gewezen op het  KB tot het verbieden van het roken in 

bepaalde openbare plaatsen  en het MB tot vaststelling van de voorwaarden 

waaraan gesloten plaatsen moeten voldoen waar voedingsmiddelen en/of 

dranken ter consumptie worden aangeboden en waar mag gerookt worden  
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- Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing 

afgesloten ? 

 

Ja / Nee 

 

Verzekeringsmaatschappij  : 

Geldig vanaf : 

  

!     Bij te voegen bewijsstukken: kruis de bewijsstukken aan die zijn 

toegevoegd 

 

 Kopie identiteitskaart uitbater(s) 

 Gedetailleerd plan van de drankgelegenheid met aanduiding van 

oppervlaktes en afmetingen ( ook terras en op de verdiepingen indien 

publiek toegankelijk ) 

 Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (opvolger handelsregister) 

o te verkrijgen bij een ondernemingsloket in de buurt (Zenito, Acerta, 

Securex, Xerius,…) 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/opri

chting/ 

ondernemingsloket/#.VIF1HzIg-70  

 Kopie toelating of registratie FAVV 

o u hebt die ontvangen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 

van de Voedselketen 

http://www.favv.be/pce/westvlaanderen.asp  

 Uittreksel strafregister voor mensen die niet in Izegem wonen 

o af te halen op het gemeentehuis van de plaats waar u in de 

bevolkingsregisters ingeschreven bent 

 Verzekeringsattest  ‘objectieve aansprakelijkheid’ 

o Te verkrijgen bij uw verzekeraar 
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