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 GEMEENTERAAD: 24-04-2020 

INWERKINGTREDING: 01-07-2020 

REGLEMENT INZAKE HET OPSTELLEN VAN 

HORECA-TERRASSEN OP HET OPENBAAR 

DOMEIN 
 

Artikel 1. Terminologie Dit reglement geldt als bijkomende verduidelijking van de 

voorwaarden, waaronder overeenkomstig het algemeen 

politiereglement een horecaterras kan worden opgesteld op het 

openbaar domein. Onder horecaterras wordt verstaan de uitbreiding 

van de horecazaak door middel van een terras op het openbaar 

domein, in de onmiddellijke omgeving van de horecazaak. 

Onder terras wordt verstaan elke constructie bestaande uit vaste 

en/of losse elementen, zoals windschermen, meubilair allerhande, 

parasols, e.a., zonder dat deze opsomming als beperkend mag 

aangezien worden. Onder focusgebied wordt verstaan de zone zoals 

afgebakend in de gemeenteraadsbeslissing van 24 maart 2017. 

Onder geluidsdragers wordt verstaan alle toestellen waarmee muziek 

kan worden afgespeeld, zoals geluidsboxen, radio’s, e.a., zonder dat 

deze opsomming als beperkend aanzien mag worden. 

Onder beeldschermen wordt verstaan alle toestellen en constructies 

waarmee er beeld vertoond kan worden, zoals televisieschermen, 

beamers, e.a., zonder dat deze opsomming als beperkend mag 

aanzien worden. Onderstaande bepalingen gelden onverminderd 

andere bepalingen die in het algemeen politiereglement van 

toepassing zijn. 

 

Artikel 2. Zone- en 

gebiedsomschrijving 

Dit reglement is van toepassing voor het volledige grondgebied Sint-

Niklaas. 

 

Artikel 3. Begrenzing 

 

De begrenzing van de terrassen zal steeds blijken uit de door het 

college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelating. De 

terrassen moeten worden opgesteld overeenkomstig met het plan dat 

bij deze toelating wordt toegevoegd. Dit plan moet kunnen worden 

voorgelegd wanneer een bevoegde ambtenaar of politie hier naar 

vraagt. 

 

De afbakening van de terrassen kan worden aangegeven door 

klinknagels, windschermen of de imaginaire verlenging van de 

gemeenschappelijke muur van de panden. Een fysieke afbakening van 

de terraszone is echter niet altijd noodzakelijk. 

 

Er gelden volgende bijkomende bepalingen: 

§ 1. Het plaatsen van een windscherm of klinknagels kan enkel 

gebeuren mits goedkeuring van het college van burgemeester en 

schepenen. 
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A. Binnen het focusgebied worden windschermen enkel 

geplaatst door of in opdracht van de stad. Schade aan deze 

windschermen moet steeds zo snel mogelijk gemeld worden 

door de uitbater van het terras.  

B. Buiten het focusgebied zal de begrenzing van de terrassen 

blijken uit de door het college afgeleverde toelating. 

Windschermen mogen enkel geplaatst worden mits 

goedkeuring van de opstelling en het ontwerp. De kosten van 

het windscherm en de plaatsing ervan zijn hierbij steeds voor 

de eigenaar.  

 

§ 2. Aanwezige windschermen moeten geregeld door de uitbater 

van het terras gereinigd worden.  

 

Artikel 4. Vormgeving 

 

§ 1. Windschermen 

In de gevallen waar de begrenzing van het terras uit windschermen 

bestaat, moet de grens – het zij de voorkant en/of zijkant en/of 

achterkant – die door het windscherm aangegeven wordt steeds een 

ononderbroken geheel zijn, zonder in- of uitsprongen of gevaarlijke 

uitsteeksels. Bovendien mag het terras zelf de zichtbaarheid op de 

rijbaan niet belemmeren. 

Aanbrengen van bestickering of affiches is toegelaten indien 

maximum 25% van het transparante deel van het windscherm bedekt. 

Aangebrachte materialen moeten weersbestendig zijn of 

geplastificeerd zijn en onderhouden worden. Bij verwijdering moeten 

ook alle restanten van tape of lijm verwijderd worden. 

 

§ 2. Zonnetenten en parasols 

De houder van de terrasvergunning kan voor de overdekking van zijn 

terras kiezen uit parasols, zonnetenten, waar mogelijk, of beide. 

Indien gekozen wordt voor een combinatie van zonnetent(en) met 

parasol(s), moeten deze per terras steeds van dezelfde kleur en 

materialen zijn. 

 

A. Zonnetenten: 

a) Er wordt onderscheid gemaakt tussen zonnetenten die 

verankerd zijn aan de gevel, en zonnetenten die niet 

verankerd zijn, maar een op zichzelf staand systeem 

gebruiken. Alleen indien een stedenbouwkundige vergunning 

kan bekomen worden, mag een aan de gevel verankerde 

zonnetent worden aangebracht. De zonnetent moet aan de 

gevel bevestigd worden overeenkomstig deze vergunning. 

b) De zonnetent die niet verankerd is, moet zo worden geplaatst 

dat, als de tent wordt uitgevouwen, het hellend vlak naar de 

voorkant van het terras is gericht; bovendien moet deze 

uitgevouwen flap een evenwijdige lijn met de voorkant van 

het terras vormen. Opvullingen tussen de flap die naar de 
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gevel is uitgevouwen, en de gevel zelf worden niet 

toegestaan. 

c) De maximale uitval van de zonnetent mag niet uitsteken 

buiten de begrenzingen van het terras. Om veiligheidsredenen 

mag de zonnetent niet door enig materiaal gestut worden op 

het uiteinde. 

d) De minimale hoogte van de zonnetent moet, bij maximale 

uitval, in overeenstemming zijn met de bepalingen van de 

stedenbouwkundige verordening terzake. 

e) Voor zonnetenten wordt vrije keuze in vorm, kleur (behalve 

fluorescerende kleuren) en materialen gelaten. Op hetzelfde 

terras moeten alle zonnetenten evenwel van dezelfde vorm, 

kleur en materialen zijn. 

f) De gehele oppervlakte van de zonnetent moet in dezelfde 

kleur worden uitgevoerd (geen strepen, bollen, e.a.). 

g) Iedere zonnetent moet voorzien zijn van een overhangende 

voorrand van dezelfde kleur en vormgeving als de zonnetent. 

Enkel op deze voorrand mag een tekst of een tekening 

voorkomen. De maximale hoogte van de letters of van de 

tekening is 20 cm. De maximale breedte is per handelszaak 

200 cm. Andere procedés worden niet toegelaten. 

h) Het materiaal waaruit de zonnetent is vervaardigd, moet 

voldoen aan één van volgende brandklassen: 

• M1 volgens NFP 91-501 (NFP 91-504) 

• B-s2, d0 volgens NBN EN 13501-1 

 De brandklasse moet aangetoond moet worden met een 

 attest. 

i) Opvullingen tussen het windscherm en de zonnetent(en) 

worden niet toegestaan. 

 

B. Parasols: 

a) Parasols moeten inklapbaar zijn. 

b) Op de Grote Markt en het Stationsplein zijn enkel vierkante of 

rechthoekige parasols met de kleur met het RAL-nummer 

4004 (bordeauxpaars) toegelaten. Op deze parasols zijn 

bedrukkingen in één kleur toegestaan, waarvan de grootte per 

zijde van de parasol niet meer dan 25% van de oppervlakte 

beslaat. 

c) Op terrassen niet gelegen op de Grote Markt of het 

Stationsplein wordt voor parasols vrije keuze in vorm, kleur 

(behalve fluorescerende kleuren) en materialen gelaten. Op 

hetzelfde terras moeten alle parasols evenwel van dezelfde 

vorm, kleur en materialen zijn. De gehele oppervlakte van de 

parasol moet in dezelfde kleur worden uitgevoerd (geen 

strepen, bollen, e.a.). Op deze parasols zijn bedrukkingen 

toegelaten indien zij niet meer dan 25% per zijde in beslag 

nemen. 
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d) De houder van de vergunning kan vrij kiezen wat de grootte 

van de parasol(s) betreft, zolang de parasols niet buiten de 

terrasperimeter uitsteken. 

e) Het materiaal waaruit de parasol is vervaardigd, moet voldoen 

aan brandklassen:  

• M1 volgens NFP 91-501 (NFP 91-504) 

• B-s2, d0 volgens NBN EN 13501-1 

 De brandklasse moet aangetoond moet worden met een 

 attest. 

f) De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en 

schepenen te bepalen op welke wijze een parasol binnen het 

terras moet geplaatst worden (een voet, die zo stevig en 

zwaar is, dat de parasol niet omvalt of wegwaait, of 

verankering in de grond). 

g) De parasol(s) mag/mogen niet uitsteken buiten de 

begrenzingen van het terras. 

 

§ 3. Meubilair, andere dan zonnetenten en parasols 

Er wordt in principe vrije keuze in meubilair toegestaan. Verankering 

van meubilair is  niet toegelaten. 

 

§ 4. Verwarming 

A. Het is toegelaten te werken met elektrische 

verwarmingselementen of mobiele terrasverwarmers op gas, 

mits de voorwaarden zoals omschreven in bijlage I 

nauwkeuring na te leven. 

B. Open vuur zoals fakkels, vuurkorven en dergelijke zijn niet 

toegestaan. 

 

§ 5. Verlichting 

Enkel elektriciteit is toegestaan als verlichtingsbron.  

Aanvullend mogen er voor sfeerverlichting theelichtjes geplaatst in 

een onbrandbaar recipiënt met zand worden voorzien. Andere kaarsen 

of open vuren en/of vlammen zijn niet toegelaten. De elektrische 

laagspanningsinstallatie moet 5 jaarlijks worden gekeurd door EDTC 

(erkende dienst voor technische controle) en voldoen aan het AREI. 

De verlichtingselementen moeten op een veilige afstand van de 

zonnetent(en) en/of parasol(s) worden aangebracht. Voor het plaatsen 

van verlichtingselementen moet geen uitdrukkelijke toestemming 

gevraagd worden aan het college, op voorwaarde dat de verlichting 

neutraal en niet hinderlijk is. 

Opgelet: het bevestigen van verlichtingselementen aan de gevel is 

wél te allen tijde vergunningsplichtig (omgevingsvergunning) en 

moet bij de verwijdering van het terras van de gevel worden 

weggenomen. 

 

§ 6. Groenvoorziening 
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Voor het plaatsen van planten is geen uitdrukkelijke toestemming van 

het college nodig op voorwaarde dat de volledige plant binnen de 

terraszone valt, de plant proper onderhouden wordt, verwijderbaar is 

en geen hinder veroorzaakt voor passanten en/of omgeving. 

 

§ 7. Geluidsdragers 

Het aanbrengen van geluidsdragers op het terras is verboden, tenzij 

voor het spelen van achtergrondmuziek met beperkt volume, waarbij 

de (nacht)rust van de omgeving te allen tijde gerespecteerd wordt. 

Aangebrachte geluidsdragers, specifiek bedoeld voor het spelen van 

achtergrondmuziek, moeten zich binnen de terraszone bevinden en 

verwijderbaar zijn. Bij klachten kan de zaak verplicht worden de 

geluidsdragers te verwijderen. In de Stationsstraat mogen geen 

geluidsdragers op de terrassen worden aangebracht omwille van de 

reeds aanwezige sfeermuziek in deze winkelstraat. 

Te allen tijde blijft ook het artikel van het algemeen politiereglement 

(hoofdstuk 2, afdeling 1, artikel 3) met betrekking op lawaai 

veroorzaakt in publiek toegankelijke inrichtingen of woningen van 

kracht;  

 

§ 8. Beeldschermen 

 Het plaatsen van een beeldscherm in de terraszone is niet 

toegestaan, behoudens specifieke toelating van het college. 

 

§ 9. Vloerbekleding 

Vloerbekleding op terrassen is toegelaten indien deze bekleding 

neutraal is, goed onderhouden wordt en verwijderbaar is.  

 

§ 10. Gebruik van elektriciteit 

In de zone Stationsstraat zijn in de terraszones aansluitingen voor 

elektriciteit aangebracht, die van op afstand kunnen in- en 

uitgeschakeld worden en gecontroleerd. Voor het gebruik van deze 

aansluitingen moet vooraf toelating gevraagd worden aan het college 

van burgemeester en schepenen. Het verbruik van elektriciteit zal aan 

de gebruiker worden aangerekend. 

 

§ 11. Reinheid en stevigheid 

De terrasuitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk 

onderhoud van de bevloering van het openbaar domein dat door zijn 

terras wordt ingenomen. Het is evenwel verboden het terras met een 

hogedrukreiniger te reinigen of onkruid te verdelgen door het gebruik 

van pesticiden. In de bevloering van het openbaar domein mag onder 

geen enkel beding worden geboord of gekapt om er voorwerpen in te 

bevestigen, met uitzondering van punten, aangeduid door de 

stedelijke technische diensten en op de wijze door deze diensten 

bepaald. 
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Artikel 5. Opstelling 

 

§ 1. Diverse terraselementen zoals menuborden, 

groenvoorzieningen, e.d. moeten binnen de toegestane oppervlakte 

van het terras geplaatst worden. Het is verboden deze elementen te 

plaatsen in de strook die voor de voetgangers voorzien is. Voor 

reclameobjecten die hiervan afwijken moet een vergunning 

aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepen. 

 

§ 2. De plaatsing van terrassen mag er niet toe leiden dat de 

vereiste obstakelvrije ruimte op de rijbaan van 4 meter breed én hoog 

ten behoeve van de hulpdiensten in het gedrang komt. 

 

§ 3. In- en (nood)uitgangen en toegangen er naar toe moeten te 

allen tijde obstakelvrij blijven. 

 

§ 4. Op het voetpad voor of rond de zaak, moet steeds een 

obstakelvrije loopweg van 1 meter gewaarborgd blijven. Indien er een 

geleidingslijn voor slechtzienden aanwezig is op het voetpad, moet 

deze vrij blijven. 

 

§ 5. Tenzij anders bepaald moeten terrassen die worden opgesteld 

onmiddellijk grenzend aan een rijbaan of een fietspad, van deze 

rijwegen afgesloten worden door een vast, niet omstootbaar en stevig 

schutsel. Dergelijke schutsels moeten egaal zijn zonder in- of 

uitsprongen of gevaarlijke (scherpe) uitsteeksels. 

 

§ 6. Uren van opstelling 

Het terras mag dagelijks worden opgesteld vanaf het openingsuur van 

de horecazaak, waarvan de uitbater de houder is van de vergunning, 

tot het sluitingsuur ervan. Dit wil zeggen tot 1 uur op week- en 

zondagen, en tot 2 uur op zaterdagen, of later indien de uitbater van 

de horecazaak over een nachtvergunning beschikt. De uitbater moet 

alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de openbare rust in de 

omgeving van het terras wordt gestoord. 

 

§ 7. Opruimen en reinheid 

Het terrasmeubilair mag binnen de begrenzing van het terras worden 

opgestapeld, op voorwaarde dat de opstapeling ordentelijk gebeurt 

en mits het vrijhouden van de nodige doorgangen. Indien het terras 

langer dan 2 weken niet wordt opengezet, zal het opgestapelde 

meubilair weggehaald worden door de uitbater. De vergunninghouder 

moet het voetpad of het gedeelte van de openbare weg waarop het 

terras zich bevindt, dagelijks rein houden (verwijderen van 

verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, drank en andere 

versnaperingen, allerlei papierafval, kauwgom, enz.). Het terras zelf 

moet op regelmatige basis worden opgeruimd. Het opruimen van het 

terras moet zo geluidsarm mogelijk gebeuren om de nachtrust niet te 

storen. 
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§ 8. Toezicht op de opstelling 

De houder  van de vergunning moet erop toezien dat de begrenzing 

van het terras altijd wordt gerespecteerd. Hij draagt er zorg voor dat 

tafels en/of stoelen niet worden opgesteld buiten de in de vergunning 

toegewezen ruimte, en dat de doorgangen rondom en op het terras 

steeds vrij blijven. Hij blijft verantwoordelijk voor alle schade en 

ongevallen aan derden of aan het openbaar domein, die het gevolg 

zouden zijn van het plaatsen van het terras. Hij blijft verantwoordelijk 

voor het naleven van de gestelde maatregelen en hij zal erop toezien 

dat vrije ruimte in de onmiddellijke omgeving van het terras niet 

wordt ingenomen door (brom)fietsen en andere obstakels. Hij blijft te 

allen tijde als een goede huisvader verantwoordelijk voor de 

geplaatste windschermen, het meubilair, de zonnetenten, de parasols, 

e.a. 

 

§ 9. Andere 

Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke 

omstandigheden afwijking verlenen van de voorwaarden van de 

vergunning. Het college van burgemeester en schepenen kan 

eveneens voor een reeds vergund terras toelating verlenen tot het 

bijkomend plaatsen van tafels en stoelen op het openbaar domein ter 

hoogte van een aanpalend pand naast het vergunde terras, na de 

bewoners/gebruikers/eigenaars van dit aanpalend pand in hun 

opmerkingen te hebben gehoord. 

 

Artikel 6. Gebruik van de 

terraszone 

 

§ 1. Terraszone is bedoeld voor terrasmeubilair en diverse 

terraselementen. De zone kan in geen geval gebruikt worden voor het 

stilstaan of parkeren van (gemotoriseerde) voertuigen of de opslag 

van afval. 

 

§ 2. Op het terras mag enkel die activiteit worden uitgeoefend die 

in de hoofdzaak gebeurt. Bereidingen van voedselbereidingen moeten 

gebeuren in de hoofdzaak zelf; Voedselbereidingen op het terras, al 

dan niet met warmtebronnen, kan enkel occasioneel toegelaten 

worden mits uitdrukkelijke toelating van het college, na het 

voorleggen van een gedetailleerd plan, met advies van de brandweer 

indien er gewerkt wordt met warmtebronnen, al dan niet elektrisch, 

op gas, met hout of kolen etc.,. Voedsel bereid op het terras mag 

enkel genuttigd worden op het terras. Verkoop aan passanten is niet 

toegestaan. Voedselveiligheid moeten te allen tijde in acht genomen 

worden. 

 

Artikel 7. Aanvraag en vergunning 

 

§ 1. De aanvraag 

A. Elke aanvraag om een terras op te stellen moet gericht 

worden aan het college van burgemeester en schepenen. De 

aanvraag moet schriftelijk gebeuren.  
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B. Wanneer een horecazaak met een reeds vergund terras door 

een nieuwe uitbater wordt overgenomen, dient er een nieuwe 

vergunning aangevraagd te worden. 

 

C. Iedere aanvraag of in kennisstelling moet tijdig toekomen bij 

het college van burgemeester en schepenen, namelijk 30 

kalenderdagen voorafgaand aan de gewenste ingebruikname. 

 

§ 2. Het onderzoek van de aanvraag 

A. Alvorens het college van burgemeester en schepenen 

overgaat tot het afleveren van een vergunning, wordt 

er gekeken of het gaat om terras aan een horecapand 

met een eerder vergunde terraszone of om een 

aanvraag voor een nieuwe terraszone. 

De gemeenteraad machtigt het college om de 

terraszones per pand vast te leggen en om 

terrasvergunningen voor de uitbating van deze 

terraszones toe te kennen. 

a) Bij een aanvraag voor een terras aan pand met 

niet eerder vergunde terraszone, moet de 

aanvrager een dossier toevoegen met daarin 

duidelijke info over de gewenste afmetingen 

en eventuele begrenzingen. Het college wint 

advies in van relevante stadsdiensten en, 

indien de gewenste terraszone zich in het 

focusgebied bevindt, van de centrummanager. 

Indien dit is vereist moet een 

stedenbouwkundige vergunning worden 

aangevraagd. Het college van burgemeester en 

schepen beslist al dan niet om de nieuwe 

terraszone vast te leggen en om een de 

aanvrager een terrasvergunning toe te kennen. 

b)    Bij eerder aanvraag voor een terrasvergunning 

aan een pand met eerder vergunde terraszone, 

wordt een eventuele terrasvergunning steeds 

verleend voor de eerder vastgelegde 

terraszone van dat pand. Wijzigingen aan een 

reeds vastgelegde zone kunnen enkel mits 

grondige motivering. 

 

§ 1. De vergunning 

Terrassen mogen pas worden opgesteld nadat een 

vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen werd bekomen. De vergunning vermeldt de 

oppervlakte en de ligging van het terras, een 

intekeningsplan en eventueel specifieke voorschriften 

die noodzakelijk zijn om de openbare rust en veiligheid 

te waarborgen. Het college van burgemeester en 

schepenen kan in uitzonderlijke omstandigheden 
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afwijking verlenen van de voorwaarden van de 

vergunning.  De vergunning moet altijd door de uitbater 

of zijn aangestelde kunnen worden voorgelegd op 

eenvoudig verzoek van alle bevoegde personen. Deze 

vergunning moet dus als dusdanig steeds aanwezig zijn 

in de instelling. 

 

§ 2. Principes Sint-Nicolaasplein 

A. De terrassen langs de horecazaken zelf  worden vergund 

zoals hierboven vermeld. 

A. Het binnenplein wordt ingedeeld in diverse 

deelgebieden, die door het college van 

burgemeester en schepenen aan elk van de 

horecazaken, die hun uitbating op het Sint-

Nicolaasplein hebben, worden toegewezen. Het 

college bepaalt jaarlijks deze indeling. 

§ 3. Principes zone Stationsstraat 

A. De terrasuitbaters van handelspanden die enkel 

voetpad hebben tussen de gevel en de terraszone, 

hebben voorrang voor het innemen van een 

terrasruimte, en bij voorrang de terrasruimte de 

terrasruimte die in het verlengde van hun gevel ligt 

(de panden met onpare huisnummers). 

B. De uitbaters van handelspanden die voetpad, 

fietspad en rijbaan hebben tussen de gevel en de 

terraszone kunnen enkel op verkeersvrije 

momenten een terras plaatsen in de ruimte tussen 

de gevel en de paaltjes tussen fietspad en rijbaan 

(de panden met pare huisnummers). 

C. De uitbaters van handelspanden uit A hiervoor 

kunnen een vergunning krijgen voor de terrasruimte 

die recht voor hun gevel is gesitueerd (= „eigen 

terrasruimte” ). 

Zij kunnen ook opteren om bijkomend terrasruimte 

die paalt aan de “eigen terrasruimte”, te huren, voor 

zover die beschikbaar is (= “niet-eigen 

terrasruimte”). 

D. Het college van burgemeester en schepenen kan de 

vergunning voor de „niet-eigen terrasruimte” 

intrekken als deze „niet-eigen terrasruimte‟ door de 

uitbater van een nieuwe handelszaak aangevraagd 

wordt als „eigen terrasruimte”.  

 

Artikel 8. Sancties Indien aan de voorwaarden van dit reglement niet voldaan wordt zal 

de uitbater hiervan verwittigd worden. Inbreuken op bepalingen in dit 

reglement kunnen overeenkomstig het algemeen politiereglement, 

hoofdstuk 9, artikel 6, aanleiding geven tot een gemeentelijke 

administratieve sanctie: 
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de administratieve geldboete met een maximum van 350 EUR 

voor een meerderjarige of een rechtspersoon indien er sprake 

is van herhaling of 125 EUR voor een minderjarige die de 

volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de 

feiten; 

- de administratieve schorsing van een door het stadsbestuur 

afgeleverde vergunning of toelating; 

- de administratieve intrekking van een door het stadsbestuur 

afgeleverde vergunning of toelating; 

- de administratieve sluiting van een instelling die tijdelijk of 

definitief kan zijn; 

 

Bij de schorsing van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn 

kosten het terras waarvoor hem een vergunning werd verleend 

onmiddellijk te verwijderen voor de duur van de schorsing. Bij de 

intrekking van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn 

kosten het terras waarvoor hem een vergunning werd verleend 

onmiddellijk en definitief te verwijderen. Bij verzuim zal het terras 

ambtshalve worde verwijderd op kosten van de overtreder. Het 

college van burgemeester en schepenen kan in het geval van het 

wederrechtelijk in gebruik nemen van openbare plaatsen bij gebrek 

aan een vergunning, het terras onmiddellijk doen verwijderen op 

kosten van de overtreder. Buiten het voorgaande kan de 

burgemeester altijd de nodige maatregelen nemen om redenen van 

veiligheid. 

 

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT 

Hoofdstuk III – Inname van de 

openbare weg en openbare 

plaatsen 

 

Afdeling 1 – Tijdelijke 

privatiseringen 

 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

 

 

Onderafdeling 1 – Schuttingen, containers, terrassen, koopwaren, 

mobiele verkoopsruimten en andere tijdelijke opstellingen 

  

Op de openbare weg en op openbare plaatsen zijn tijdelijke 

privatiseringen alleen mogelijk mits een voorafgaande schriftelijke 

vergunning van het college van burgemeester en schepenen. De 

tijdelijke privatisering van openbare plaatsen kan bestaan uit: 

 

§ 3 Terrassen: door het plaatsen van tafels, stoelen en banken, 

al of niet geplaatst op een wegneembare vloer, al of niet omringd 

door windschermen en al of niet overdekt door een parasol of 

zonnetent, en bestemd om als handels- of horecazaak te worden 

uitgebaat. 

 

Artikel 2. Onderzoek en 

vergunning 

 

De vergunning van het college van burgemeester en schepenen wordt 

verleend na onderzoek van de aanvraag tot tijdelijke privatisering van 

het openbaar domein. 

 

§ 1 Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of de (verkeers-

)veiligheid op de openbare weg niet in het gedrang komt. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de bepalingen van artikel 3 van het 
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besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende 

vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor 

voetgangersverkeer . 

 

§ 2 Tevens wordt onderzocht of er specifieke bepalingen voor 

terrassen en mobiele verkoopsruimten van toepassing zijn. 

 

De houders van de vergunning, bedoeld in artikel 1, moeten zich stipt 

gedragen naar de in de vergunning opgelegde voorwaarden. 

 

De vergunning kan altijd worden ingetrokken omwille van 

veiligheids- en verkeersmaatregelen of bij niet-naleving van de 

gestelde voorwaarden. 

 

Bij de schorsing van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn 

kosten de opstelling waarvoor hem een vergunning werd verleend 

onmiddellijk te verwijderen voor de duur van de schorsing. Bij de 

intrekking van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn 

kosten de opstelling waarvoor hem een vergunning werd verleend 

onmiddellijk en definitief te verwijderen. Bij verzuim zal de opstelling 

ambtshalve worden verwijderd op kosten van de overtreder. 

 

Het college van burgemeester en schepenen kan in het geval van het 

wederrechtelijk in gebruik nemen van openbare plaatsen bij gebrek 

aan een vergunning, de opstelling onmiddellijk doen verwijderen op 

kosten van de overtreder. 

 

Buiten het voorgaande kan de burgemeester altijd de nodige 

maatregelen nemen om redenen van veiligheid.  

 
“Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2 meter, dient steeds een 
minimale obstakelvrije loopweg van 1,50 meter breedte te worden gegarandeerd. 
Als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,50 meter en 2 
meter, mag slechts 0,50 meter hiervan door obstakels worden ingenomen.  

Wegen voor voetgangersverkeer met een breedte kleiner dan 1,50 meter mogen 
slechts aangelegd worden in straten met een rooilijnbreedte kleiner dan 9 meter.  

Elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van 
minstens 1 meter breed en een vrije hoogte van minstens 2,10 meter.” 

 

Bijlage I bij reglement inzake het 

opstellen van horeca-terrassen op 

het openbaar domein 

Voorwaarden terrasverwarmers: 

 

1) Zorg voor een veilige opstelling: 

a) Een stabiele, veilige en correcte opstelling op een 

effen, duurzame en stevige ondergrond is vereist; 

b) Enkel materiaal conform aan de vigerende normen, 

bepalingen en richtlijnen ter zake mogen worden 

gebruikt 

c) Opstellingen mogen nooit voor een ingang of 

(nood)uitgang of de toegang er naartoe worden 

geplaatst 
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d) De werking mag niemand hinderen of brandgevaar 

opleveren 

e) De toestellen moeten degelijk beschermd zijn ter 

voorkoming van ongevallen 

f) Ze zijn gemakkelijk te bereiken en worden geplaatst in 

een door de buitenlucht geventileerde ruimte, 

g) Alle brandbaar materieel bevindt zich op een 

voldoende veilige afstand 

 

2) Elektrische verwarmingstoestellen: 

Het vermogen van de toestellen moet aangepast zijn aan de 

stroomkring waarop de toestellen worden geplaatst. De installatie 

moet voldoen aan de bepalingen van het AREI. 

 

3) Terrasverwarmers op gas: 

Mogen enkel in buiten in een voldoende verluchte omgeving worden 

gebruik. Enkel vloeibaar gemaakte gassen (propaan of butaan) zijn 

toegestaan als voeding: petroleumverwarmingselementen of 

elementen waarvan de vlam niet is afgeschermd zijn verboden. 

 

De terrasverwarmers moeten: 

a) Voorzien zijn van een ontspanner tussen fles en slang 

b) Er mogen geen andere slangen gebruikt worden dan deze die 

aanvaard zijn voor vloeibaar gemaakt propaan of butaan 

c) De slangen mogen geen barsten of kreuken vertonen 

d) De slangen mogen niet langer zijn dan 2 meter en je moet ze 

visueel over de totale lengte kunnen controleren 

e) Op de slang moeten volgende gegevens staan opgedrukt:  

• de waarde van de maximale werkdruk (minimaal 15 

bar)  

• het merk of logo van de fabrikant  

• de aard van het gas waarvoor de slang mag gebruikt 

worden,  

• het fabricagejaar (slang mag niet ouder dan 5 jaar zijn) 

f) De slang moet bevestigd zijn aan de fles en aan de brander 

met spanbeugels of spanbandjes 

g) De uiteinden van de slang moeten worden vastgehecht door 

spanbeugels op de slangnippels die aangepast zijn aan de 

inwendige diameter 

 

De gasflessen moeten:  

a) In goede staat zijn (geen deuken, roestvorming,…) en gekeurd 

zijn: op het plaatje van de fles moet de datum van de laatste 

keuring vermeld zijn. Deze keuring mag, afhankelijk van het 

type van de fles, maximaal 10 tot 15 jaar oud zijn. 

b) Op de fles moet het veiligheidsetiket zwarte vlam op rode 

achtergrond zijn aangebracht. 

c) Ze moeten rechtop staan en beveiligd zijn tegen omvallen. 
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d) Er mag maximum één reserve gasfles aanwezig zijn: volle en 

lege flessen moeten gestockeerd worden op een veilige plaats 

buiten, afgeschermd voor het publiek en directe zoninwerking. 

e) Het gebruikte soort gas moet geschikt zijn voor de installatie. 

 

 
 

 

 


