
Open Horeca Terrassen – 2021 



Ondernemen, met minder regels. 

Uitgangspunten van de herziening:

• Vereenvoudiging voor de ondernemer

• Duidelijkheid, is het reglement leesbaar

• Veiligheid, wat mag en kan er op het openbaar 
domein

Waarom herziening bestaande regels?



Werkwijze

Aftoetsing sector

• Noden verschillende terrastypes (eilandterras versus gevelterras)

• Noden rond inrichting

• Noden veiligheid en duidelijkheid

• Vereenvoudigen aanvraag en duurtijd

Strategische horecakernen met eigen plan en reglement

• Specifieke plannen en reglementen blijven behouden



Aanvraagprocedure (vereenvoudiging) 

• Digitaal binnen het ondernemersloket

• Beslissing binnen de 60 dagen na volledig dossier

• Steeds maximaal terras toegestaan

• Afwijkingsaanvraag voorzien indien ondernemer hiervan wenst af 
te wijken (kleiner terras < 30 dagen)

Definities rond inrichting (veilig en duidelijk)

• Vereenvoudiging en meer flexibiliteit in inrichting

• Combinaties terrastypes mogelijk (parkeerplaats)

Wijzigingen



Ondernemer kiest zijn terraselementen

Zitbank, stoel, sandwichbord, hoge tafel, enz…

Voorwaarden:

• zijn wegneembare losse elementen

• belemmeren de vrije inkijk op het terras en de achterliggende 
horecazaak niet. 

• terraselementen die als afbakening worden gebruikt of die 
aanpalend naast een afbakening worden geplaatst, dienen aan de 
voorwaarden van afbakening te voldoen.

Terraselementen



Ondernemer kiest type afbakening. 

windscherm, plantenbak, zitbank, enz…

Voorwaarden:

• maximum 1,60 meter hoog;

• volledig doorzichtig met uitzondering van het onderste gedeelte dat ondoorzichtig 
mag zijn met een hoogte van maximum. 1,00 meter; 

• Indien er geen afbakening is toegestaan, mag elke terraszijde met maximum 1/3e 
omsloten worden door terraselementen. Deze terraselementen moeten los en 
wegneembaar zijn en de inkijk op de horecazaak en het terras niet belemmeren.

• Ofwel los ofwel omkeerbaar bevestigd aan de grond. (met bouten en chemische 
ankers vastgemaakt aan het openbaar domein). 

Afbakeningen



Overkapping

Onmiddellijk inklapbaar in 
geweven textiel

Textiel is brandvertragend 
(klasse: B-s1, d0 of C-s2, d0) 

Overschrijd in uitgeklapte 
toestand de terraszone niet

de vrije doorgangshoogte is 
min. 2,20 meter.

Zijflappen zijn niet toegestaan

Parasol losstaand

Moet voldoende 
verzwaard met een 
snel wegneembaar
gewicht om omvallen 
bij wind te 
voorkomen.

Parasol vast AAN de 
grond verankerd

De verankering is 
omkeerbaar bevestigd 
aan de grond. 
(vloerplaat of kruis met 
bouten en chemische 
ankers vastgemaakt 
aan het openbaar 
domein). Het kruis of 
de voet dient bovenop 
de bestaande 
verharding geplaatst te 
worden.

Alle andere 
overkappingen dan 

parasol en/of 
verankerd ONDER de 

grond

Enkel toegelaten 
indien hiervoor een 
definitieve 
omgevings-
vergunning werd 
afgeleverd.

Overkapping 



Verlichting en verwarming

• Veilig en gekeurd (attesten ter beschikking)

• Verlichting enkel naar eigen terraszone gericht.

• Gekeurde brandblusser van minimaal één bluseenheid 
aanwezig.

• Bedrading mag over de openbare weg (min 4 m hoog) + 
rekening houden met veiligheidsmaatregelen (o.a. breuklijn). 

• Indien bedrading over een privatieve gevel  toestemming 
eigenaar nodig.

Nutsvoorzieningen



Toelatingen

• Huidige toelatingen blijven geldig

• Toelatingen buiten strategische zones vallen onder dit herziene
reglement

• Toelatingen binnen strategische zones met hun eigen specifieke 
plannen en reglement blijven behouden

informatie

• Reglement kan teruggevonden worden op 
www.ondernemeninantwerpen.be

Toelating praktisch

http://www.ondernemeninantwerpen.be/


Vragen?

Toelatingen stad Antwerpen

Toelatingen_sv@antwerpen.be

www.ondernemeninantwerpen.be

mailto:Toelatingen_sv@antwerpen.be

