Tijdelijk politiereglement betreffende de uitbreiding van open horecaterrassen
en het bijkomend afschermen van open horecaterrassen tijdens de
winterperiode

Artikel 1 – Algemeen
§1. De voorschriften opgenomen in het Politiereglement open horecaterrassen en de Code van
politiereglementen zijn onverminderd van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de
navolgende bepalingen.
§2. Specifieke voorwaarden opgenomen in de toelating voor een bestaand open horecaterras gelden
onverminderd, tenzij deze voorwaarden in strijd zijn met de navolgende bepalingen.
Artikel 2 – Algemene veiligheidsbepalingen
§1. De toegang tot woningen en handelspanden moet te allen tijde vrij toegankelijk zijn in een rechte
aanlooplijn. Iedere doorgang en/of toegang tot brandwegen en (nood)uitgangen van gebouwen dient
te allen tijde vrij te blijven.
§2. Bij sluiting van de horeca inrichting moet alle niet-verankerd terrasmeubilair veilig vastgemaakt
worden en moeten zonnetenten en parasols gesloten worden.
Bij stormweer moet het niet-verankerde terrasmeubilair verwijderd worden van het openbaar domein
of stormbestendig vastgemaakt worden. Van zodra het KMI code geel, oranje, of bij uitbreiding code
rood, afkondigt voor de regio waaronder de stad Antwerpen valt, is er sprake van stormweer.
§3. In afwijking van artikel 218 van de code van politiereglementen is het niet toegestaan om de
voorraad gasflessen op te slaan in de publiek toegankelijke ruimten, met inbegrip van het open
horecaterras.

Artikel 3 – Uitbreidingsterrassen algemeen
§1. De Politieverordening betreffende de uitbreiding op de open horecaterrassen van 8 juni 2020
wordt opgeheven en integraal vervangen door onderhavig reglement.
De toelatingen voor het plaatsen van een uitbreidingsterras verkregen overeenkomstig de
Politieverordening betreffende de uitbreiding op de open horecaterrassen van 8 juni 2020, worden
automatisch verlengd tot 31 maart 2021.
§2. Een uitbreidingsterras binnen de strategische horecakernen mag pas geplaatst worden nadat de
uitbater een verklaring op eer heeft afgelegd. De verklaring op eer met betrekking tot een
uitbreidingsterras gebeurt via het aanvraagformulier op http://www.ondernemeninantwerpen.be.
Een uitbreidingsterras buiten de strategische horecakernen mag pas geplaatst worden nadat de
uitbater hiervoor toelating van de burgemeester heeft verkregen. De aanvraag tot toelating met
betrekking tot een uitbreidingsterras gebeurt via het aanvraagformulier op
http://www.ondernemeninantwerpen.be.
§3. De mogelijke zones van inplanting van de uitbreidingsterrassen in de strategische horecakernen
worden vastgesteld, zoals opgetekend in de bijgevoegde zoneringsplannen en zijn gemarkeerd. Deze
zonering geeft de maximale inplanting van een uitbreidingsterras aan. Hiervan kan niet worden
afgeweken. De zoneringsplannen maken integraal deel uit van onderhavig reglement.

§4. De uitbreidingsterrassen mogen geplaatst worden tot uiterlijk 31 maart 2021 en dienen nadien
onmiddellijk verwijderd te worden.
§5. De toelating voor het uitbreidingsterras kan te allen tijde door de burgemeester gewijzigd,
geschorst of ingetrokken worden wanneer de openbare ordeof het algemeen belang in het gedrang
komt.
Artikel 4 – Uitbreidingsterrassen voorwaarden
In afwijking van het Politiereglement open horecaterrassen gelden voor alle uitbreidingsterrassen de
hiernavolgende voorwaarden:
-

-

-

-

De uitbreidingsterrassen mogen geopend zijn tussen 06.00u in de ochtend en 01.00u ’s
nachts;
Verwarmings- en verlichtingstoestellen zijn niet toegelaten;
Een zonnetent aan de gevel is niet toegelaten;
De extra terrasoppervlakte van het uitbreidingsterras mag enkel worden ingenomen door
losse tafels, stoelen en parasols (zonder zijflappen) die niet verankerd mogen worden in of
aan het openbaar domein;
Al het terrasmeubilair moet opgesteld worden binnen de gemarkeerde uitbreidingszone en
moet voldoen aan de algemene voorwaarden die opgesomd staan in het Politiereglement
open horecaterrassen tenzij dit reglement of een latere aanpassing hier uitdrukkelijk een
uitzondering op voorziet;
Een toegelaten eilandterras op een parkeerstrook kan uitbreiden op een voetpad indien de
minimale obstakelvrije doorgang van 1,5 meter gevrijwaard blijft;
Toegelaten gevel- en eilandterrassen kunnen gecombineerd worden met de inname van een
parkeerplaats;
Vloeren of terrasschermen op een uitbreidingsterras zijn enkel toegestaan in de volgende
gevallen:
o Indien een parkeerplaats wordt ingenomen door een uitbreidingsterras in een zone 50
moet het terras aan de straatkant verplicht afgesloten worden met een terrasscherm
en dit over de hele lengte van het terras, zonder openingen;
o Indien een parkeerplaats wordt ingenomen in een zone 30, erf of woonerf mag het
terras aan de straatkant afgesloten worden met een terrasscherm;
o In een zone 70 of hoger kunnen geen parkeerplaatsen ingenomen worden;
o Het plaatsen van vloeren is toegestaan op eilandterrassen op een parkeerstrook.
Hydranten en gasafsluiters dienen te allen tijde bereikbaar te zijn en het deksel
hiervan moet volledig open kunnen;
Een uitbreidingsterras in een zone 50 of zone 30 is niet toegelaten indien het de zichtrelaties
tussen verkeersdeelnemers ter hoogte van een formele of informele oversteekplaats hindert;
Indien het uitbreidingsterras geplaatst wordt op openbaar domein wordt per locatie bekeken
op welke momenten deze inname kan gebeuren zonder extra overlast te creëren voor de
buurtbewoners en kunnen er beperkingen opgelegd worden naar week- of weekenddagen toe
of kan er een sluitingsuur opgelegd worden;
Eigenaars van aanpalende of overliggende panden die zelf geen horeca-activiteiten
ontplooien kunnen hun toestemming geven aan aangrenzende horeca inrichtingen om de
terraszone voor hun pand als uitbreidingsterras te gebruiken. De aanvrager van het
uitbreidingsterras voegt hiertoe een volledig ingevuld toestemmingsformulier dat voorzien
wordt door de stad toe. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden door de
eigenaar van de aanpalende panden.

Artikel 5 – Winterterrassen algemeen
§1. Een winterterras is een bestaand open horecaterras toegelaten op grond van het Politiereglement
open horecaterrassen dat gedurende de hierna bepaalde winterse periodes tijdelijk, bijkomend wordt
afgeschermd in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in dit reglement.

§2. De winterterrassen mogen uitsluitend en uitzonderlijk geplaatst worden tijdens de winterse
periodes van 15 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 en van 15 oktober 2021 tot en met 31 maart
2022.
De elementen van de winterterrassen die op grond van dit reglement of een latere aanpassing
toegevoegd werden en niet toegelaten zijn overeenkomstig het Politiereglement open horecaterrassen
dienen van 1 april 2021 tot en met 14 oktober 2021 onmiddellijk en tijdelijk verwijderd te worden, en
na 31 maart 2022 onmiddellijk en definitief verwijderd te worden.
Artikel 6 – Winterterrassen voorwaarden
§1. In afwijking van het Politiereglement open horecaterrassen is de omvorming van een bestaand
open horecaterras toegelaten op grond van het Politiereglement open horecaterrassen, tot een
winterterras toegelaten mits naleving van de hiernavolgende voorwaarden.
●

Op gevelterrassen:
○ het plaatsen van terrasschermen aan de voorzijde van het terras, parallel aan de
gevel, op voorwaarde dat:
■ er minstens 1 meter vrije doorgang wordt gelaten en zonder daarbij afbreuk te
doen aan de vereiste, minimale evacuatiedoorgang; en
■ er te allen tijde minstens 50 cm vrije ruimte is tussen de terrasschermen en
de eventuele overkapping door onder meer een zonneluifel, zonnetent of
parasol
○

het voorzien van zijflappen aan vergunde zonneluifels, zonnetenten en parasols.
Deze zijflappen mogen enkel aansluiten op de terrasschermen of op de grond (zonder
verankering) indien de voorzijde van het terras, parallel aan de gevel, volledig open is.

●

Op eilandterrassen met een maximale oppervlakte tot 99 m²:
○ het plaatsen van terrasschermen op voorwaarde dat één zijde volledig open is;
○ het voorzien van zijflappen aan de parasols. Deze zijflappen mogen aansluiten op de
terrasschermen of de grond (zonder verankering) op voorwaarde dat één zijde
volledig open is.

●

Op eilandterrassen met een oppervlakte groter dan 99 m²:
○ het plaatsen van terrasschermen (zonder zijflappen aan de parasol) op voorwaarde
dat één zijde volledig open is;
○ het voorzien van zijflappen aan de parasols op voorwaarde dat er aan elke zijde
minstens 50 cm vrije ruimte is tussen de terrasschermen en de parasol én één zijde
volledig open is.

●

Op eilandterrassen op een parkeerplaats:
○ het plaatsen van een zonnetent op twee poten zonder zijflappen;
○ de tentzeilen van deze zonnetent moeten uitgevoerd zijn in een neutrale kleur en de
constructie van de zonnetent moet uitgevoerd zijn in een neutrale grijze kleur;
○ de zonnetent moet bij voorrang verankerd worden aan de verhoogde vloer op de
parkeerplaats of aan het terrasscherm. Enkel indien dit niet mogelijk is dient gewerkt
te worden met een vloerplaat of kruis, optioneel verankerd aan de grond (niet in de
grond) conform de voorwaarden van stad Antwerpen. De verharding van het
openbaar domein mag daarbij niet gewijzigd worden: de voet dient bovenop de
bestaande verharding geplaatst te worden. De verankering aan de grond houdt in dat
een vloerplaat of kruis geplaatst mag worden die indien nodig met bouten en
chemische ankers vastgemaakt wordt aan het openbaar domein. De precieze
voorwaarden staan op www.ondernemeninantwerpen.be.

§2. Deze afwijkingen zijn enkel toegelaten voor zover dat de werken om de omvorming naar een
winterterras te realiseren, geen vergunningsplichtige handelingen inhouden. Ingeval van
vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen dient men een aanvraag tot
omgevingsvergunning in te dienen.

§3. Verwarmingstoestellen zijn toegelaten op de Winterterrassen indien:
-

-

ze voldoen aan artikel 16, §7 van het Politiereglement open horecaterrassen;
de toestellen en de bijhorende stroomvoorzieningen op zorgvuldige wijze geplaatst worden
zodat het risico op omvallen en/of omtrekken van het verwarmingselement en/of breuk van de
leiding vermeden wordt;en
in de onmiddellijke omgeving van het terras een gekeurde brandblusser van minimaal één
bluseenheid aanwezig is.

§4. De bedrading voor de stroomvoorziening van toegelaten verwarmingstoestellen en
verlichtingstoestellen mag uitsluitend over de openbare weg lopen indien deze zich op een minimale
hoogte van 4 meter boven het straatniveau bevindt en mits inachtname van de nodige
veiligheidsmaatregelen (o.a. breuklijn). Indien deze bedrading over een privatieve gevel loopt, dient
hiertoe de toestemming van de desbetreffende eigenaar van het pand verkregen te worden.
Artikel 7 - Evenemententerrassen
Op evenemententerrassen die vallen onder de verkorte aanvraag zoals vastgelegd in het
opportuniteitskader evenemententerrassen worden toestellen toegestaan om eten en drinken te
serveren met een maximum van 3.
Artikel 8 – Sancties
§1. Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen voorziet, wordt elke overtreding van dit
politiereglement bestraft hetzij met:
-

een administratieve geldboete, met een maximum van 350 euro, of
een administratieve schorsing of intrekking van de afgegeven toelating, of
de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de horecazaak.

§2. De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.
§3. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve schorsing of
intrekking van een door de stad of haar organen afgeleverde toelating of vergunning en/of over een
tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling. De sancties opgelegd door het
college worden door de politie betekend of met een aangetekende brief ter kennis gebracht van de
overtreder. Het niet naleven van een administratieve sanctie van het college wordt bovendien bestraft
met één van de hierboven voorziene administratieve sancties.
§4. Zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van de burgemeester of verklaring op eer conform
artikel 3, §2 van dit reglement is het verboden de openbare weg privatief te gebruiken in uitvoering
van onderhavig reglement. Deze toelating kan altijd herroepen worden.
Een niet reglementair terras of een terras geplaatst zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toelating
van de burgemeester of zonder verklaring op eer zoals voorgeschreven door artikel 3, §2 van dit
reglement kan ambtshalve op bevel van de politie of een gemachtigd ambtenaar verwijderd worden.
Artikel 9 – Geldigheidsduur
Dit politiereglement treedt in werking op 15 oktober 2020 en is geldig tot en met 31 maart 2022.

