Alle briefwisseling richten aan: Gemeentepark 1, B-2960 Brecht
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1.1. Definities
Artikel 1:
Exploitant/uitbater:
De natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat.
Horecaterras:
Deel van het openbaar domein dat privatief in gebruik wordt genomen door een horecazaak om
dranken en voedingswaren voor direct en ter plaatse verbruik te koop aan te bieden.
Horecazaak:
Elke horeca-uitbating zoals gedefinieerd onder de NACE-BEL code 55 en 56 en handelszaken die in het
bezit zijn van de nodige vergunningen om dranken en voedingswaren te laten nuttigen.
Openbaar domein:
De ruimte, buiten de particuliere percelen, meestal voorbij de rooilijn van een kavel. De onroerende
goederen waarvan iedereen gebruik van maken mits hij/zij de bestemming ervan in acht neemt en zich
gedraagt naar de bepalingen die het collectief gebruik regelen.
Open terras:
Een terras dat minimum bestraat uit losse tafels en/of stoelen, maar dat mogelijk ook terrasschermen,
parasols,… bevat, al dan niet met een terrasvloer of vlonder, voor zover al deze elementen eenvoudig
weg te nemen zijn en deze constructief geen geheel vormen.
Parasol:
Opvouwbare constructie zonder wanden op één steun die bescherming biedt tegen zon en regen.
Terrasscherm:
Verticale constructie of wand die bescherming moet bieden tegen wind, lawaai, e.d.
Bakent een open terras af.
Terrasvergunning:

Vergunning die wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor de privatieve
ingebruikname van het openbaar domein voor het plaatsen van een horecaterras.
Terrasvloer of vlonder:
Boven op de grond aangebrachte, beloopbare bedekking of constructie.
Zonneluifels/zonnetenten:
Een oprolbaar of opvouwbaar scherm boven de raam- of deuropeningen dat bescherming biedt tegen
de zon en regen, al dan niet over de volledige breedte van de gevel, zonder steunpunt op de grond.

1.2. Toepassingsgebied
Artikel 2: De bepalingen van dit politiereglement zijn van toepassing op alle horecazaken op het
grondgebied van de gemeente Brecht.

1.3. Vergunning
Artikel 3: algemeen
§1. De terrasvergunning heeft als voorwerp het plaatsen van een terras op openbaar domein voor
privatief gebruik door een horecazaak. De vergunning dient voorafgaand aangevraagd te worden bij de
daartoe bevoegde dienst.
§2. De terrasvergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele
andere vergunningen of machtigingen, indien deze nodig zouden zijn, zoals onder meer, maar niet
beperkt tot:
o Omgevingsvergunning voor permanente constructies, reclame, zonnetenten….
o Vergunning of machtiging van Agentschap Wegen en Verkeer
o Vergunning of machtiging van Agentschap Ruimte en Erfgoed.
§4. De vergunning wordt schriftelijk en voorafgaand verleend door het college van burgemeester en
schepenen.
§5. Ze kan éénzijdig geschorst of gewijzigd worden door het college van burgemeester en schepenen
naar aanleiding van het niet naleven van de voorwaarden van de vergunning en om redenen van
openbaar nut. Voorbeelden hiervan zijn evenementen en dringende werken. Omgekeerd kan er ook een
tijdelijke uitbreiding toegestaan worden ingeval van evenementen.
Artikel 4: procedure
§1. De aanvraag voor het plaatsen van of het wijzigen van een terras dient ingediend te worden door de
exploitant van de handelszaak via het ter beschikking gestelde aanvraagformulier en dit minstens 20
werkdagen voor aanvang van de uitbating.
Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van:
 Een gedetailleerd inplantingsplan van de terraszone tot minimum 2 meter rond het gevraagde
oppervlak. Hierop dienen alle te plaatsen terrasconstructies en -meubilair te zijn opgetekend,
alsook het aanwezige straatmeubilair, technische infrastructuur e.d. met vermelding van de
afmetingen.

Een beschrijving en afbeelding van de gebruikte materialen, voorwerpen en verankeringen. Dit
moet toelaten een duidelijk beeld te vormen van de beoogde inname.
 Minstens 3 relevante foto's van de in gebruik te nemen oppervlakte en het aangrenzende pand of
gebied.
 Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van eventuele gebreken
(gestaafd door fotomateriaal). Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt, wordt het openbaar
domein in goede staat geacht.
De aanvraag wordt als onvolledig geacht wanneer niet alle bijlagen bij de aanvraag zijn gevoegd.


Artikel 5
§1. Bij een loutere overdracht, de hernieuwing van de vergunning, of bij naamswijziging van de zaak,
volstaat het een schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen waarin expliciet
vermeld wordt dat het om een eerder vergunde en dus dezelfde inname van het openbaar domein gaat.
In dit geval wordt de aanvraag louter administratief behandeld.
Artikel 6
§1. Indien de aanvraag betrekking heeft op de inname van het openbaar domein grenzend aan een
gewestweg wordt bijkomend een advies gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer.
§2. Indien de aanvraag gelegen is in, grenst aan of in het zicht van beschermde monumenten, wordt
bijkomend advies gevraagd aan de dienst Erfgoed.

1.4 Duur vergunning
Artikel 7
Het terrasseizoen loopt het hele jaar door.
Artikel 8
De vergunning is voor onbepaalde duur maar kan door de gemeente ingetrokken worden naar
aanleiding van de in artikel 10 bepaalde redenen.
Artikel 9
§1. De burgemeester behoudt het recht om tijdelijke beperkende voorwaarden op te leggen, die
toelaten om andere activiteiten/evenementen (zoals bv. markten, stoeten, braderijen en dergelijke) te
organiseren.
§2. Bij de organisatie van publieke activiteiten waarbij de inrichting van terrassen de goede orde,
organisatie en veiligheid kunnen hinderen dient het geplaatste terras op eerste verzoek weggenomen te
worden.
§3. In geval van gevaar en voor de doorgang van politie- en/of hulpdiensten of bij maatregelen van
openbare veiligheid, moet het terras onmiddellijk worden weggenomen door de uitbater of het

personeel en dit op het eerste verzoek van de burgemeester, politie of de aanwezige verantwoordelijke
van de hulpdiensten.
§4. De kosten van de ontruiming van het terras zijn ten laste van de vergunninghouder en kunnen niet
verhaald worden op de overheid.
Artikel 10
§1. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning ten allen tijde wijzigen, opschorten
of intrekken.
§2. De vergunning vervalt indien:
1. De vergunninghouder er schriftelijk aan verzaakt;
2. De vergunninghouder wijzigt;
3. Er een gewijzigde terrasvergunning wordt goedgekeurd;
4. Er geen regelmatige effectieve inname of uitbating heeft plaatsgevonden.
§3. De vergunning kan worden ingetrokken indien:
1. De voorwaarden voor de terrasvergunning niet gerespecteerd worden;
2. De openbare orde en veiligheid in het gedrang komen;
3. Het terras hinder veroorzaakt aan het leefmilieu en/ of de directe omgeving.
§4. Het college van burgemeester en schepenen kan op rechtens gemotiveerde wijze steeds overgaan
tot intrekking van een vergunning waarbij voor de gevallen die niet onder §2 en §3 vallen, een
opzegtermijn moet worden gerespecteerd.
Artikel 11.
§1. In geval van opschorting, verval of intrekking van de vergunning, moeten alle constructies volledig
worden weggenomen en moet het openbaar domein binnen een termijn van 1 maand vanaf de formele
kennisgeving per aangetekend schrijven, hersteld worden in de staat waarin het zich bevond vóór de
ingebruikname.
§2. Indien de vergunninghouder na ingebrekestelling per aangetekende brief weigert het terras te
verwijderen, wordt het terras door de gemeentelijke diensten verwijderd en het openbaar domein
hersteld op kosten van de overtreder, zonder dat deze laatste eventuele schade of winstderving kan
verhalen op de gemeente.

1.5 voorwaarden
Artikel 12
Er mogen alleen zaken gestald worden die nuttig zijn voor de uitbating van het terras binnen het
vergunde oppervlak van het terras.
Artikel 13
§1. De toegang tot gebouwen moet steeds vrij blijven over de gehele breedte.

§2. De inname van het openbaar domein mag niet van die aard zijn dat de bereikbaarheid of het gebruik
van erfdienstbaarheden van algemeen nut en van technische infrastructuur zoals hydranten, mangaten,
deksels e.d. bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt. Ook wegsignalisatie, aanduidingen en de
installaties van openbaar of algemeen nut moeten altijd vrij blijven, goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
§3.De terrasvergunning is beperkt tot de ruimte gelegen aansluitend aan de betrokken handelszaak en
kan, behoudens uitdrukkelijke toelating daartoe in de vergunning, nooit breder zijn dan de breedte van
deze zaak. Wanneer het terras niet uitsluitend voor de handelszaak maar ook gedeeltelijk voor een
aanpalende eigendom wordt aangevraagd, dient het schriftelijk akkoord van deze eigenaar(s) bij de
aanvraag te worden gevoegd. Dit schriftelijk akkoord dient jaarlijks hernieuwd te worden.
§4. Ter hoogte van de logische looplijnen moet steeds een doorlopende vrije doorgang (obstakelvrij) van
minstens 1,50 meter verzekerd zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers e.d.
Artikel 14
§1. Het verankeren van parasols, windschermen, terrasafbakeningen e.d. in de grond is enkel
toegestaan indien de verankeringsplaats op een esthetische en veilige manier verborgen kan worden als
het element niet geplaatst is.
Ze mogen geen schade veroorzaken noch hinder of gevaar vormen voor personen en/of voertuigen.
§2. Bij eventuele gebeurlijke schade aan het openbaar domein, zal deze door de gemeente hersteld
worden na tegensprekelijke schadevaststelling. Alle kosten hiervan zullen aan de vergunninghouder
doorgerekend worden.
Artikel 15
Achtergrondmuziek is toegelaten tot 22.00 uur. Er wordt van de vergunninghouder verwacht dat de
openbare rust in de omgeving wordt gerespecteerd.
Artikel 16
§1. De houder van de vergunning staat in voor het onderhoud van het ingenomen openbaar domein en
de directe omgeving ervan.
§2. Hij blijft verantwoordelijk voor het naleven van de gestelde voorwaarden en zal er op toezien dat de
in de vergunning vermelde voetgangerszone niet wordt ingenomen door klanten en dat de klanten de
voorbijgangers niet hinderen.
Artikel 17
De vergunning dient steeds aanwezig te zijn in de zaak en moet op eerste verzoek voorgelegd worden.

1.6

Inrichting van het terras

Artikel 18

§1. De gemeente Brecht streeft naar een kwalitatieve uitstraling van het straatbeeld. Om het
hedendaags karakter van Brecht te ondersteunen, worden de minimale vormvereisten van de inrichting
voor de terrassen bepaald.
§2. De gemeente Brecht verkiest een open terrasvorm. Om klanten beschutting te bieden, kunnen
windschermen, parasols, houten vloeren en afkappingen toegestaan worden op voorwaarde dat deze
ten allen tijde verwijderbaar zijn.
Artikel 19: Afmetingen
Het terras, de afscherming en de afkapping mogen in geen geval breder zijn dan de gevel(s) van de
horecazaak. Op het voetpad geldt als basisregel dat er minstens 1.50 meter vrijgehouden moet worden
voor voetgangers over de gehele lengte van het terras.
Artikel 20: Afbakening
Het terras mag afgebakend worden met windschermen of bloembakken. De afbakening (indien
aanwezig) moet verzorgd en goed zichtbaar zijn.
Artikel 21: Terrasmeubilair
§1. Algemeen:
De keuze van terrasmeubilair is vrij maar wordt aan enkele minimumvoorwaarden onderworpen.
Het meubilair mag niet vastgezet worden op het openbaar domein en moeten ten allen tijde
verwijderbaar zijn.
§2. Parasols:
o Parasols mogen in geopende toestand maximaal de vergunde terrasoppervlakte bedekken.;
o Ze moeten voorzien zijn van een voet, die dermate stevig is dat ze niet kunnen omvallen of
wegwaaien;
o De vrije hoogte onder de zeilen bedraagt op het laagste punt minimum 2,10 meter.
§3. Zonneluifels/zonnetenten:
o Voor het plaatsen van een zonnetent dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden;
o De vrije hoogte onder het zeil dient op het laagste punt minimum 2.10 meter te zijn;
o De maximale uitval van de zonnetent mag niet verder reiken dan de toegestane terraszone.
§4. Terrasscherm:
o Terrasschermen zullen zodanig geplaatst worden dat ze volledig stabiel zijn en geen gevaar
betekenen voor de andere weggebruikers;
o De terrasschermen mogen nooit de vrije doorgang voor de hulpdiensten hinderen.
§5. Verlichting:
Elektrische verlichting op het terras is toegelaten. Deze dient echter van die aard te zijn dat
weggebruikers niet gehinderd of afgeleid worden.
§6. Verhoogde vloeren:
Het plaatsen van verhoogde vloeren kan toegestaan worden op voorwaarde dat:
o De hoogte minimaal wordt gehouden, de verticale zijden worden gedicht en de afwerking
kwaliteitsvol gebeurt;
o De toegankelijkheid van andersvaliden gegarandeerd is. Indien nodig dient er een voldoende
breed hellend vlak te worden aangebracht. Er dient steeds voldaan te worden aan de wettelijke
normen qua toegankelijkheid;

o
o
o
o

1.7

De vloeren in weerbestendig materiaal zoals kunststof of weersbestendige houtsoorten worden
uitgevoerd;
Ze niet in de onderliggende bestrating bevestigd worden;
Er een terrasafscherming geplaatst wordt.
Om veiligheidsredenen kan verplicht worden het verhoogd terras bij valavond te verlichten.

Aansprakelijkheid

Artikel 22.
§1. Het verlenen van een vergunning legt geen enkele verplichting, noch aansprakelijkheid bij de
gemeente in verband met het behoeden van de op het openbaar domein geplaatste voorwerpen.
§2. De vergunninghouder blijft steeds zelf verantwoordelijk voor een correcte plaatsing van de vergunde
terrasconstructie. Er mag slechts een oppervlakte worden ingenomen binnen de afmetingen van de
vergunning.
§3. De houder van de vergunning blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of
aan het openbaar domein, die het gevolg zouden zijn van het plaatsen van een terras.

1.8

Controles en sancties

Artikel 23:
§1. Diegene die een terras plaatst zonder voorafgaandelijke vergunning, van het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht, zal het verbruiksterras, binnen een termijn van 1
maand vanaf de formele kennisgeving bij aangetekend schrijven, moeten ontruimen en niet mogen
terug plaatsen vooraleer een terrasvergunning in toepassing van onderhavige politieverordening
afgeleverd wordt.
§2. Bij weigering om aan de aanmaning van de bevoegde ambtenaar te voldoen, zal worden overgegaan
tot de ambtshalve verwijdering van het verbruiksterras op kosten en risico van de overtreder.
§3.Voor zover wetten , besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen en verordeningen niet
in andere straffen voorzien, worden de inbreuken op onderhavig reglement, overeenkomstig de in
artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet voorziene procedure, gesanctioneerd met:
 Een gemeentelijke administratieve geldboete tot 350,00 euro
 Een administratieve schorsing of intrekking van de door het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Brecht afgeleverde terrasvergunning.
Artikel 24: inbreuken
§1. Worden beschouwd als inbreuken op dit reglement:
1. terrassen die op het openbaar domein worden geplaatst zonder voorafgaandelijke vergunning.
2. terrassen op het openbaar domein die niet voldoen aan de voorwaarden van de vergunning.
3. het geheel of gedeeltelijk nalaten gevolg te geven aan een aanmaning van de gemeente Brecht tot
wijziging of verwijdering van een terras.

1.9

Overgangsbepalingen

Artikel 25:
Onderhavig reglement treedt in werking op het moment van goedkeuring door de gemeenteraad.
Bestaande terrassen op het openbaar domein dienen over een vergunning te beschikken voor het
nieuwe terrasseizoen van 2022.

1.10 Overige bepalingen
Artikel 26
Het college van burgemeester en schepenen kan gemotiveerd afwijken van de bepalingen uit dit
reglement.

