
 
 
 

Reglement betreffende horecaterrassen op 
het openbaar domein 
 
 

Aanvullend op de Algemene Politieverordening (APV) betreffende het gebruik van de openbare weg, stelt dit 
reglement algemene regels vast voor innames van het openbaar domein van terrassen aan horecazaken. 

 

Artikel 1 – Definities 
 

Terrassen en terrasconstructies bestaan in een grote verscheidenheid in voorkomen, materialen, kleuren, 
opstellingen en beoogd gebruik. We gaan in deze publicatie uit van volgende definities: 

 
- Terras: deel van de openbare weg dat privatief in gebruik wordt genomen door een horecazaak om 

dranken en voedingswaren voor directe consumptie te koop aan te bieden.  

 
- Een terras wordt als los beschouwd wanneer het geen constructies omvat waarvoor binnen de Vlaamse 

of de eigen gemeentelijke regelgeving een omgevingsvergunning vereist is (bevloering, wanden, 
schermen, etc.) en enkel bestaat uit los terrasmeubilair. 

Onder los terrasmeubilair verstaan we: alle losse elementen zoals (bv. stoelen, tafels, parasols, 

plantenbakken, …) die op het terras geplaatst zijn ten dienste van het terras, die eenvoudig en 
onmiddellijk wegneembaar en op te bergen zijn.  

 
- Een terras wordt als vast beschouwd wanneer het constructies omvat waarvoor binnen de Vlaamse of 

de eigen regelgeving een omgevingsvergunning vereist is (bevloering, wanden, schermen, etc.).  

Onder vast terrasmeubilair verstaan we: alle objecten (bv. stoelen, banken, tafels, parasols, 
plantenbakken, … ) die op het terras geplaatst zijn ten dienste van het terras, én die verankerd zijn in 

de gevel of op de grond. Deze objecten zijn niet eenvoudig en onmiddellijk wegneembaar. 
 

Artikel 2 – Vergunningplicht 
 

§1. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke terrasvergunning van het college van burgemeester en 

schepenen een terras te plaatsen op het openbaar terrein.  
 

Voor vaste terrasconstructies is bovendien een afzonderlijke omgevingsvergunning vereist. Deze wordt 
digitaal ingediend via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be). 

 

§2. De aanvraag voor een terrasvergunning verloopt steeds digitaal via de website van de gemeente 
Zwevegem. De aanvraag is pas ontvankelijk als het formulier volledig ingevuld is en vergezeld van: 

 
- Een situatieschets met daarop duidelijke afmetingen en ligging van het gewenste terras, inclusief 

alle hindernissen en hun afmetingen in een straal van 4 meter rondom het gevraagde terras zoals 
aanduiding van voetpad, straatmeubilair en verlichting. 

- Foto’s van het gewenste terrasmeubilair 

 
§3. De vergunning wordt verleend aan de exploitant van een horecazaak en is strikt persoonlijk en 

plaatsgebonden. De vergunning is niet overdraagbaar en moet steeds in de uitbating aanwezig zijn, om deze 
op eenvoudig verzoek te kunnen voorleggen. 

 

§4. Voor de toekenning van een vergunning wordt rekening gehouden met: 
- De wettelijke en ruimtelijke context 

- De aard, gebruik en bestemming van het gebouw, de omgevende gebouwen en de open ruimte 
- De esthetische aanvaardbaarheid 

- De afstanden tot looplijnen, boordstenen, ingangen, perceelsgrenzen 
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- Het verkeerstechnisch aspect 

- De toegankelijkheid 
- De veiligheid en doorgang voor de hulpdiensten 

 
 

§4. De vergunning voor het plaatsen van een vast terras op het openbaar domein wordt afgeleverd voor een 

periode van 5 jaar. Na verloop van de geldigheidsduur van de vergunning wordt deze stilzwijgend verlengd, 
behoudens intrekking door de gemeente, mits de datum van intrekking ten minste 1 jaar voorafgaandelijk 

wordt ter kennis gegeven.  
De vergunning voor een los terras wordt afgeleverd voor een periode van bepaalde duur (maximaal van 1 

jaar), rekening houdend met de aangevraagde periode. 

 
§5. Bij wijziging van één van de elementen van het terras (oppervlakte, constructies…) moet een nieuwe 

vergunning worden aangevraagd. 
 

§6. De vergunning vervalt van rechtswege in geval van faillissement van of stopzetting door de uitbater.  
 

§7. De vergunning is precair. Dat wil zeggen dat ze, zonder enig verhaal vanwege de vergunninghouder, 

steeds kan worden aangepast of ingetrokken om redenen van algemeen belang of indien omstandigheden 
daartoe noodzaken (veiligheid, werken, evenementen, …), zonder recht op schadevergoeding voor de 

vergunninghouder. De kosten voor de ontruiming van het terras zijn ten laste van de vergunninghouder en 
kunnen niet verhaald worden op het lokaal bestuur. 

 

§8. Op het Theophiel Toyeplein, waar de wekelijkse markt doorgaat, wordt op dinsdag 6 tot 14 uur een 
afwijking voorzien op de vergunning, in functie van de plaatsing van de markt. 

 
Bij specifieke evenementen kan het terras geheel of gedeeltelijk ingenomen worden omwille van de 

organisatie van dit evenement. Het college van burgemeester en schepenen kan op elk moment bijkomende 
voorwaarden opleggen in de vergunning.  

 

§9. Een horecazaak, die niet over een vergund terras beschikt en gelegen is in een - voor het verkeer 
tijdelijk afgesloten - zone ter gelegenheid van een door het gemeentebestuur goedgekeurd evenement, is 

vrijgesteld voor een aanvraag van een los terras.  
 

 

Artikel 3 – Inrichting van het terras 
 

3.1 Begrenzing en plaatsing van het terras 
 

§1. Er dient altijd een obstakelvrije doorgang van minstens 1,5 meter over te blijven op het voetpad of de 

plaats voor voetgangersverkeer, behoudens door het college van burgemeester en schepenen te verlenen 
afwijking.  

 
Op pleinen en straten moet te allen tijde een 4 meter brede doorgang gevrijwaard worden zodat toegang 

voor de hulpdiensten steeds verzekerd is. 
 

§2. Het terras mag zich maximaal over de gevelbreedte van het pand van de uitbating uitstrekken. 

 
§3. Alle terrasuitrusting, inclusief plantenbakken, menukaarten en stoepborden, moet binnen het vergunde 

terras worden geplaatst. Er mag geen enkel element buiten het terras steken. 
 

§4. Het terras of de andere voorwerpen mogen niet boven een gasafsluiter of hydrant aangebracht worden, 

tenzij die afsluiter of hydrant bestendig bereikbaar en doelmatig gesignaleerd is. 
 

§5. Kabels en andere nutsvoorzieningen mogen niet lopen op of over de openbare weg. Alle openbare 
nutsvoorzieningen moeten steeds bereikbaar blijven. Er mag geen schade worden aangebracht aan de 

straatbevloering. Het greppelwater moet ongehinderd kunnen afvloeien. 
 

3.2 Aankleding van het terras 

 



§1. Het terrasmeubilair is vervaardigd uit duurzaam materiaal, oogt sober en stijlvol. Voor de leefbaarheid 

van het openbaar domein en de visuele rust moeten de vormgeving, de gebruikte materialen en de kleuren 
van de terrasinrichting steeds een eenheid vormen en passen in de omgeving en bij het pand. 

 
§2. Plantenbakken  met een hoogte van maximaal 1 meter zijn toegelaten op voorwaarde dat ze op 

eenvoudige wijze en onmiddellijk verwijderbaar zijn.  

 
§3. Verlichting en verwarming moeten conform de regels van de kunst en de regelgeving worden 

aangebracht. De terrassen mogen slechts verwarmd worden met toestellen die de verbrande gassen in de 
buitenlucht laten ontsnappen. De uitwasemingen en in het bijzonder uitlaatpijpen voor verbrande gassen, 

mogen noch gevaar noch hinder opleveren.  

 
§4. Het is niet toegelaten fakkels, olielampen, … te plaatsen op het terras. 

  
3.3 Bijzondere voorwaarden 

 
§1. Behoudens toelating in de vergunning, worden de terraselementen op geen enkele manier bevestigd aan 

of verankerd in openbare eigendomen, technische infrastructuur of andermans private eigendommen. 

 
§2. Volgende installaties zijn niet toegestaan als inrichting van een terras.  

- Alle vormen van audio- en visuele installaties 
- Tapinstallaties, braadspitten, barbecuetellen, … kortom alle installaties voor het bereiden van eten of 

schenken van dranken 

 
Deze installaties kunnen wel aangevraagd worden in functie van tijdelijke evenementen door middel van een 

aanvraag bij de gemeente via het evenementenloket.  
 

3.4 Uitzonderingen 
 

Eventuele uitzonderingen, al dan niet op basis van bijzondere locatie, kunnen enkel op gemotiveerde wijze 

toegestaan worden door het college van burgemeester en schepenen. 
 

 
Artikel 4 – Onderhoud van het terras 

 

§1. De uitbater is verplicht om het afval (blikjes, papiertjes, kauwgom, sigarettenpeuken, gebroken glas, ...) 
op zijn terras en in de onmiddellijke omgeving van het terras dagelijks op te ruimen. Afval of vuilnis mag niet 

op de aanpalende openbare weg, in de greppels of in de straatkolken terechtkomen en moet op een 
reglementaire manier verwijderd worden. 

 

§2. Het terras moet opgeruimd worden door de houder van de vergunning vóór het sluiten van de 
horecazaak. Wanneer een los terras gedurende meer dan 10 dagen niet wordt gebruikt, dient de exploitant 

het terras te verwijderen van het openbaar domein en het op te bergen op privaat terrein. 
 

§3. De exploitant is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door het rechtmatig en 
onrechtmatig gebruik van de vergunning. Hij is onder meer aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door 

het plaatsen, de aanwezigheid of het wegnemen van het terras en al zijn onderdelen, en voor de vervuiling 

die de exploitatie van het terras veroorzaakt ter plaatse en in de onmiddellijke omgeving. 
 

Artikel 5 – Handhaving  
 

§1. Het is verboden om vanaf het terras te verkopen aan passanten, onverschillig om welk product het gaat, 

ook door middel van verkoopapparaten.  
 

§2. Alle eventuele bijkomende maatregelen opgelegd door het college van burgemeester en schepenen, 
alsook alle bevelen ter plaatse van de politie tot naleving van de voorwaarden of tot vrijwaring van de 

openbare orde of veiligheid, moeten stipt nageleefd worden.  
 

§3. Inbreuken op de voorschriften van dit reglement, of op de voorwaarden van de verleende 

terrasvergunning, kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (G.A..S.).  



 

Inbreuken door houders van een terrasvergunning, kunnen ook gesanctioneerd worden met tijdelijke 
schorsing of zelfs definitieve intrekking van die vergunning.  Niet-reglementair geplaatste zaken kunnen 

steeds ambtshalve van het openbaar domein verwijderd worden, op kosten en risico van de overtreder. 
 

Artikel 6 – Retributie 

 
Een retributie (conform het retributiereglement) is verschuldigd door de aanvrager voor het plaatsen van 

een terras op het openbaar domein.  
 

Indien de vergunninghouder niet langer gebruik maakt van de vergunning, moet het college van 

burgemeester en schepenen hiervan op de hoogte gebracht worden binnen de veertien dagen na de 
stopzetting, anders blijft de retributie verder verschuldigd.  

 
Artikel 7 – Inwerkingtreding 

 
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2021. 


