
TERRASREGLEMENT IN’T KORT
Wat mag er en wat mag er niet?

Verankeren in het openbaar domein

• Niet zomaar boren of kappen in het
openbaar domein.

• Iets verankeren in het openbaar domein mag je 
enkel na uitdrukkelijke toestemming van de stad.

• Voor vaste installaties (verankerde windschermen, 
parasols, zonnetenten etc.) heb je naast je 
terrasvergunning vaak ook nog een 
omgevingsvergunning nodig.

Windschermen

• Enkel plaatsen na toestemming van de stad.
• Binnen het focusgebied plaatsing door stad.
• Buiten focusgebied plaatsing door uitbater.
• Soms verplicht uit veiligheidsoverwegingen, bv. bij 

een terras dat vlak naast de rijbaan of het fietspad 
ligt. Dit zal duidelijk vermeld staan in de 
afgeleverde vergunning.

Aanbrengen stickers of affiches op een windscherm is
toegelaten, maar:
• max. 25% per transparant deel bedekt;
• weersbestendig materiaal;
• netjes en onderhouden;
• bij verwijdering ook alle restanten tape of

lijm verwijderen.

Meubilair

Vrije keuze meubilair

Zonnetenten

• Gevelverankerde zonnetenten enkel mits 
omgevingsvergunning.

• Vrijstaande zonnetenten met hellend vlak naar en 
evenwijdig aan voorkant terras.

• Geen opvullingen tussen flap en gevel
• Bij maximale uitval nog steeds volledig binnen 

terraszone.
• Vrij keuze vorm, kleur (behalve fluo) en materiaal, 

gehele oppervlakte in dezelfde kleur (geen strepen, 
bollen, …).

• Bedrukking enkel mogelijk op voorrand van de 
zonnetent:

• maximale hoogte letters of tekening is 20 cm;
• maximale breedte 200 cm.

• Brandveiligheid:
• ofwel brandklasse M1 volgens NFP 91-501

(NFP 91-504);
• Ofwel brandklasse B-s2, d0 volgens NBN EN 13501-1;
• Brandklasse verplicht aantoonbaar met attest.

Parasols

• Inklapbaar.
• Op het Stationsplein en de Grote Markt:

• enkel vierkante of rechthoekige parasols;
• enkel RAL 4004 (bordeauxpaars) toegelaten;
• bedrukking in één kleur met maximale grootte van 

25% per zijde is toegelaten.
• Niet op het Stationsplein en de Grote Markt:

• vrije keuze van vorm, kleur (behalve fluo) en 
materiaal, gehele oppervlakte in dezelfde kleur (geen 
strepen, bollen, …);

• bedrukking met maximale grootte van 25% per zijde 
is toegelaten.

• Alle parasols op eenzelfde terras moeten dezelfde 
vorm, kleur en materiaal zijn.

• Mogen niet buiten terraszone uitsteken.
• Brandveilig:

• ofwel brandklasse M1 volgens NFP 91-501
(NFP 91-504);

• ofwel brandklasse B-s2, d0 volgens NBN EN 13501-1;
• brandklasse verplicht aantoonbaar met attest.

Combinatie parasols en zonnetenten

Een combinatie van parasols en zonnetenten mag, maar 
per terras moeten beiden steeds van dezelfde kleur en 
materialen zijn. Opvullingen tussen de twee worden 
niet toegelaten.



Verwarming

• Met elektrische verwarmingselementen.
• Met mobiele terrasverwarmers op gas.
• Enkel toegelaten mits naleving van de specifieke 

brandveiligheidsvoorwaarden voor terras-
verwarmers in bijlage bij het reglement.

Verlichting

• Neutraal en niet hinderlijk.
• Elektrisch of theelichtjes in vuurvast recipiënt

gevuld met zand.
• Geen kaarsen, fakkels of  ander open vuur.
• Bevestigingen van verlichting in gevels is enkel mits 

omgevingsvergunning.

Groenvoorziening

• Volledig binnen terraszone.
• Proper onderhouden.
• Verwijderbaar.
• Geen hinder voor passanten of omgeving.

Vloerbekleding

• Neutraal.
• Goed onderhouden.
• Geen struikelgevaar.
• Verwijderbaar.

Geluidsdragers

• Verboden, behalve voor achtergrondmuziek met 
beperkt volume.

• Omgevingsrust moet gerespecteerd worden, bij 
klachten verplicht verwijderen.

• Verwijderbaar en volledig binnen terraszone
• In de Stationsstraat ook geen achtergrondmuziek 

toegestaan omwille van reeds aanwezige 
sfeermuziek.

Beeldschermen

• Niet toegelaten.
• Uitzonderlijk mogelijk mits toestemming college.

Onderhoud

• Onderhoud van de terraszone is de 
verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Dit 
houdt in dat zwerfvuil, onkruid en andere verwijderd 
moeten worden door de uitbater.

• Nooit een hogedrukreiniger gebruiken of onkruid 
verdelgen met pesticiden.

Opstelling

• Al je terraselementen (menubord, 
groenvoorzieningen) moeten volledig binnen je 
terraszone staan. Hier zal strikt op worden 
toegezien!  Voor reclameobjecten die hiervan 
afwijken moeten een aparte vergunning worden 
aangevraagd.

• Alle in- en (nood)uitgangen en toegangen moeten 
ten allen tijde obstakelvrij blijven.

• Geleidingslijnen voor slechtzienden moeten vrij 
blijven.

• Terrassen onmiddellijk aan de rijbaan of fietspad, 
zullen veiligheidshalve een fysieke afbakening 
tussen de rijweg en de terraszone moeten hebben 
(windscherm of andere). In dat geval wordt dit 
duidelijk vermeld in de afgeleverde vergunning.

• Terrassen mogen worden opgesteld tijdens de 
openingsuren van de zaak.

• Terrasmeubilair mag binnen de grenzen van de 
terraszone worden opgestapeld indien de 
opstapeling ordentelijk gebeurd. Indien het terras 
langer dan 2 weken niet wordt opengezet, moet het 
meubilair elders (binnen) worden gestockeerd.

Gebruik

• Bedoeld voor terrasmeubilair, niet voor parkeren of 
stockeren afval.

• Bereidingen gebeuren in de zaak zelf. Mits aanvraag 
kan er occasioneel toestemming verleend worden 
voor bereidingen op de terraszone, maar steeds voor 
consumptie op terras of in de zaak zelf, nooit voor 
verkoop aan passanten. Indien er warmtebronnen 
zouden gebruikt worden, moet er ook een 
gedetailleerd opstellingsplan worden voorgelegd 
waarop de brandweer advies zal geven.

Sancties

Indien er niet aan de voorwaarden van het reglement 
voldaan wordt zoal de uitbater hiervan verwittigd 
worden. Inbreuken kunnen overeenkomstig het 
algemeen politiereglement aanleiding geven tot een 
gemeentelijke administratieve sanctie. Dit kan een 
geldboete zijn, een schorsing of intrekking van de 
terrasvergunning, of een sluiting van de zaak, al naar 
gelang de inbreuk en eventuele frequentie ervan.


