Voorwaarden verkorte aanvraag evenemententerras
Wil u op uw terras een eenvoudig/kleinschalig evenement organiseren? Wenst u enkel een
tapinstallatie, toestel om voeding te bereiden, televisie of tent te plaatsen? Dat kan met een
korte aanvraag als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:
criteria over locatie:
o
o
o

EN er is geen uitbreiding van het bestaand terras;
EN er worden geen tenten of beschuttingen geplaatst die de terraszone afschermenvan het zicht
naar het plein of de straat toe;
EN het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fietspad, parkeergelegenheid, voorkaai en
vormt op geen enkele manier een belemmering voor voertuigen en hulpdiensten;

criteria over inhoud:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

EN het evenement behoort tot de categorie 7 (evenemententerrassen);
EN het is vrij toegankelijk voor iedereen;
EN er wordt geen elektronisch versterkte of akoestische muziek gespeeld vóór 7.00 uur ’s
ochtends en na 22.00 uur ‘s avonds;
EN er wordt geen elektronisch versterkte of akoestische muziek gespeeld luider dan 85 dB
LAeq,1 minuut en 100 dB LCeq,1 minuut, gemeten aan de rand van de zone waar het evenement
doorgaat;
EN er wordt geen gebruik gemaakt van slaginstrumenten;
EN er worden maximaal 1 tapinstallatie OF 1 toestel om voeding te bereiden op het terras
geplaatst;
EN het evenement houdt niet uitsluitend het plaatsen van een geluidsversterking op het terras
in;
EN er worden geen dieren gebruikt tijdens het evenement;
EN er wordt tijdens het evenement geen open vuur gestookt of vuurwerk afgestoken;

criteria over procedure:
o

EN het evenement wordt minstens 3 weken op voorhand gemeld.

Specifieke coronamaatregelen voor aanvraag tv-toestellen in verband met
Europese wereldkampioenschap voetbalwedstrijden
EN de aanvraagtermijn van drie weken wordt niet toegepast;
EN het scherm dient proportioneel te zijn in functie van de grootte van het terras;
o EN er mag geen overlast ontstaan voor naburige panden of handelszaken. De
toezichtdiensten (politie, maatschappelijke veiligheid) zullen toezien op de naleving
hiervan en kunnen desgevallend maatregelen opleggen;
o EN de voorbijgangers die zich niet op één van de zitplaatsen op het vergunde terras of
aaneensluitend vergund terras bevinden, mogen de wedstrijd niet kunnen volgen;
o EN de schermen moeten zo geplaatst worden dat samenscholingen buiten het vergund
terras vermeden worden. Bijgevolg mag er naast het tv-toestel geen bijkomende
animatie worden voorzien;
o EN de vertoning op scherm mag enkel op het bestaande terras geplaatst worden. Op
uitbreidingsterrassen worden geen schermen toegelaten;
o EN de uitzending wordt beperkt tot de wedstrijden. De duurtijd van de vertoning start
ten vroegste een half uur voor de match en duurt tot maximaal een half uur na de
wedstrijd;
o EN het horecaprotocol en de 'voorwaarden voor een evenemententerras' leggen beide
beperkingen op aan het geluidsniveau. Hierbij is steeds de meest beperkende maatregel
van toepassing (max 85 DB);
o EN het sluitingsuur van de terrassen wordt bepaald door het horecaprotocol.
o
o

Zie ook omzendbrief FOD Binnenlandse Zaken/Voetbalcel voor meer info via:
https://www.besafe.be/nl/nieuws/uitzending-van-voetbalwedstrijden-op-grote-schermen

specifieke criteria tijdens het Bollekesfeest:
o

o

Het gebruik van plastieken wegwerpbekers is verboden. Het staat horeca-ondernemers
vrij om met eigen herbruikbare bekers te werken, maar indien zij hierover niet
beschikken, kunnen zij, mits het betalen van een waarborg van 2 EUR per beker,
gebruik maken van de aangekochte, gepersonaliseerde herbruikbare bekers van de stad
Antwerpen.
Indien horeca-uitbaters gebruik maken van eigen herbruikbare bekers, dienen ze zelf in
te staan voorhet inwisselsysteem, de afwas en de waarborg. Om het voor de bezoeker
eenvoudig te houden, bedraagt de waarborg 2 EUR zoals op de rest van het evenement.

