Gemeente Zedelgem

ONDERNEMERSLOKET - Vergunningen en attesten

Socio-economische vergunningen (handelszaak > 400 m2)
Alle handelszaken met een netto verkoopsoppervlakte van meer dan 400 m2 zijn
onderworpen aan een sociaal- economische vergunning. Ook alle handelszaken die deel
uitmaken van een handelscomplex zijn eraan onderworpen
Deze vergunning is zowel nodig bij een nieuwe vestiging, uitbreiding of wijziging van de
activiteiten.
- Categorie 1 - beperkte uitbreiding of verhuis
- Categorie 2 - oppervlakte tussen 400 en 1000 m2
- Categorie 3 – oppervlakte > 1000 m2

Vergunningen voor taxi’s en vergunningen voor verhuur van voertuigen met
bestuurder
Taxivergunningen en vergunningen voor verhuur van voertuigen met bestuurder worden
afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het college beschikt over 3
maanden om een beslissing te nemen.

Organisatie van tombola’s
De organisatie van een tombola of loterij vereist een toelating van het college van
burgemeester en schepenen. De aanvraag moet ten minste 1 maand op voorhand gebeuren.

Brandattesten voor crèches en logiesverstrekkers
Om een brandattest voor een crèche of logieverstrekker te bekomen of te vernieuwen dient u
een vraag te richten aan de burgemeester. Vervolgens heeft de burgemeester opdracht aan de
brandweer om een controle uit te voeren. Om de 5 jaar moeten brandattesten vernieuwd
worden.

Openen van een nachtwinkel
Als u een nachtwinkel wenst te openen in Zedelgem dient u een tweetal maand voorafgaand
aan de opening een aanvraag te richten aan het gemeentebestuur.
De aanvraag wordt doorgestuurd naar de economische inspectiedienst in Gent.
De drie belangrijkste voorwaarden om een nachtwinkel te kunnen uitbaten:
1/ de netto verkoopoppervlakte mag niet groter zijn dan 150m²;
2/ geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke
artikelen mag uitgeoefend worden;
3/ er moet op een duidelijke en permanente manier ‘nachtwinkel’ vermeld staan.
De nachtwinkels mogen slechts geopend zijn van 18 u. ’s avonds tot 7 u. ’s morgens.

Afwijkingen van de avondsluiting/wekelijkse rustdag
Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een
groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige
gevallen afwijkingen toestaan op de avondsluiting of de wekelijkse rustdag: ter gelegenheid van
bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz.); ter
gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten. Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen
per jaar. Deze afwijkingen gelden voor het ganse grondgebied van de gemeente of voor een
deel ervan. In geen enkel geval kunnen individuele afwijkingen toegestaan worden.

Vergunning opslag feestvuurwerk
Voor de opslag en/of verkoop van feestvuurwerk is een vergunning noodzakelijk vanaf een
bepaalde hoeveelheid pyrotechnische sas aanwezig is in het vuurwerk.
Als de opslag van het feestvuurwerk beperkt is tot 25 kg pyrotechnische sas dient de handelaar
een opslagvergunning opslagplaats E – klasse 2 aan te vragen bij het college van burgemeester
en schepenen.
Het college beschikt over een termijn van 4 maanden om een met redenen omklede beslissing
te nemen. Gedurende deze periode wordt o.a. een openbaar onderzoek georganiseerd en
advies gevraagd aan de dienst springstoffen.
Voor een grotere opslag is de Bestendige Deputatie bevoegd en dient een opslagvergunning
klasse 1 aangevraagd te worden bij de milieudienst.
In een winkelruimte moet de opslag van feest- en seinvuurwerk beperkt worden tot 4 kg erin
vervatte pyrotechnisce sas. De producten moeten reglementair verpakt worden en bewaard
worden in een gesloten kast. Een grotere hoeveelheid dient bewaard te worden in een
afzonderlijk lokaal.

Kansspelvergunningen
Het gaat hier om vergunningen aan drankgelegenheden en café’s voor bingo- en flipperkasten
(klasse C). Hiervan kunnen maximaal 2 toestellen per drankgelegenheid geëxploiteerd worden.
De burgemeester gaat na of de aanvrager wettelijk in orde is voor de uitbating van een
drankgelegenheid of handelszaak.
Bij de aanvraag dienen volgende documenten te worden gevoegd:
- attest van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing;
- uittreksel uit het strafregister (te bekomen bij de dienst burgerzaken van het
gemeentebestuur van woonst);
- recent brandweerverslag;
Voor elke wijziging dient een aparte aanvraag te worden ingediend. Het gemeentebestuur
brengt de Kansspelcommissie op de hoogte van elke aanvraag.

Drankvergunningen
Bij de uitbating van een nieuwe of vernieuwde zaak, waarin alcoholische en of sterke dranken
worden verstrekt en ter plaatse worden verbruikt, dient een vergunning aangevraagd te
worden aan het college van burgemeester en schepenen (voorbeelden: café, bistro, restaurant,
snackbar, frituur, tearoom, cafetaria hotel, buffet, bar, taverne,…).
Minimum een 15-tal dagen vóór de opening, heropening of wijziging van de ‘nieuwe zaak’ moet
de uitbater bij het ondernemersloket van het gemeentebestuur een aanvraag indienen.
Er wordt een afspraak gemaakt tussen de ambtenaar van het ondernemersloket en de uitbater
om ter plaatse een controle te doen. De ambtenaar zal nagaan of de zaak voldoet aan de
hygiëne eisen.
De uitbater dient samen met de aanvraag ook een uittreksel uit het strafregister af te

leveren(moraliteitscontrole). Dit attest kan bekomen worden bij de dienst burgerzaken van het
gemeentebestuur van woonst.

