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Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56,§3,1°;
 Het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen, goedgekeurd in 

de gemeenteraad van 23 februari 2016 en laatst gewijzigd op 26 januari 2021, artikel 4.

De beslissing wordt genomen op grond van:
 het politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990 en laatst gewijzigd op 20 februari 
2017;

 het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid, goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 19 januari 1998 en laatst gewijzigd op 22 juni 2020;

 het reglement op de inname van het openbaar domein door terrassen, goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 23 februari 2016 en laatst gewijzigd op 26 januari 2021;

 de ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.

Motivering
In de zomer van 2020, na de eerste verplichte horecasluiting door de COVID-19 maatregelen, 
stelde het Gentse stadsbestuur een afwegingskader en een uitzonderingsprocedure vast voor de 
tijdelijke vergunning van terrasuitbreidingen, en vervolgens ook voor de snellere behandeling 
van nieuwe terrasaanvragen. Verschillende terrasinplantingsplannen (TIP) werden aangepast. 



Ondertussen is de horeca sinds oktober 2020 opnieuw verplicht gesloten, een maatregel die 
momenteel tot 1 mei 2021 loopt.

Om de sector te ondersteunen en perspectief te bieden, besliste het college van burgemeester 
en schepenen op 11 december 2020 om tijdelijk vergunde terrassen te verlengen t.e.m. 15 april 
2022, met tot dezelfde datum ook de mogelijkheid om regulier vergunde zomeropstellingen te 
laten staan  en een uitzonderlijke regeling voor bepaalde terrasconstructies en uitrustingen 
(overkappingen, windbeschutting en terrasverwarming). 

In de gemeenteraad van 26 januari 2021 werd het Terrasreglement op de nodige punten 
aangepast. Er volgt nog een reglementaire aanpassing om ook de vrijstelling van terrasbelasting 
te verlengen.

Als de horeca terug open mag, valt een nieuwe stroom van terrasaanvragen te verwachten. Om 
die reden beslist het college van burgemeester en schepenen op basis van het gewijzigde artikel 
4 van het Terrasreglement om tijdelijk terug een ambtelijke uitzonderingsprocedure te stellen, 
met vergunningen tot en met 15 april 2022. Het afwegingskader 2020 wordt in een 
geactualiseerde versie hernomen.

Onder voorbehoud van hogere beslissingen in het kader van de coronacrisis, geeft het college 
opdracht aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) 
om terras(uitbreidings)aanvragen vanaf 29 maart 2021 te behandelen volgens de basisprincipes, 
de snelprocedure en het afwegingskader beschreven in de bijlage die integraal deel uitmaakt 
van dit besluit. 

De uiterste datum voor de indiening van aanvragen binnen de snelprocedure is 2 juli 2021 of – 
indien verschillend – 60 kalenderdagen na de heropening van de horeca.

Specifieke situaties:

 Uitbaters die reeds een tijdelijk(e) terras(uitbreiding) verkregen, hoeven geen nieuwe 
aanvraag in te dienen, tenzij bij overname van de horecazaak. Door het collegebesluit 
van 11 december 2020 werden de tijdelijke vergunningen algemeen verlengd t.e.m. 15 
april 2022. IPR paste de einddatum intern aan en bevestigde de verlenging per mail. Het 
volstaat dat de uitbater het oorspronkelijke vergunningsdocument en deze 
communicatie kan voorleggen. Als er toch een wijziging nodig is, neemt IPR contact op 
met de uitbater. 

 Binnen de snelprocedure worden eerder vergunde terrassen/uitbreidingen of reeds 
geweigerde aanvragen niet herzien, tenzij dit toch verantwoord is op basis van nieuwe 
elementen en binnen het Terrasreglement en het afwegingskader past. De herziening 
kan in dat geval gebeuren op vraag van de horeca-uitbater zelf of ambtshalve door IPR. 
IPR kan het terras zo nodig ook herzien op vraag van andere diensten of 
belanghebbende derden, bvb. wanneer een buur niet meer akkoord gaat met een terras 
voor zijn/haar gevel. 

 Voor terrassen in de zone Overpoortstraat – Stalhof – Voetweg – Kramersplein loopt 
een afzonderlijk herinrichtingstraject en zal zo nodig terug gewerkt worden met een 
tijdelijk terrasinplantingsplan (TIP) en een specifieke procedure. 



Enkel het college kan beslissen over terrasvergunningen van onbepaalde duur, binnen het kader 
en de reguliere procedure van het Terrasreglement. Tijdelijke vergunningen, verleend volgens 
de snelprocedure, bieden geen garantie op een(zelfde) terras na 15 april 2022.  

Bijgevoegde bijlage(n):

 20210322_NO_Snelprocedure en afwegingskader tijdelijke 
terras(uitbreidings)aanvragen 2021_FINAAL.pdf (deel van de beslissing)

Beslissing
Beslist het volgende:

Artikel 1:
Keurt goed de basisprincipes, de snelprocedure en het afwegingskader beschreven in de bijlage 
die integraal deel uitmaakt van dit besluit. 

Artikel 2:
Geeft opdracht aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke 
Ruimte (IPR) om terras(uitbreidings)aanvragen vanaf 29 maart 2021 te behandelen volgens de 
basisprincipes, de snelprocedure en het afwegingskader beschreven in de bijlage die integraal 
deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 3:
Stelt de uiterste datum voor de indiening van aanvragen binnen de snelprocedure vast op 2 juli 
2021 of – indien verschillend – 60 kalenderdagen na de heropening van de horeca. 



 

 
 

Tijdelijke snelprocedure en afwegingskader 
voor terras(uitbreidings)aanvragen in 2021 
(COVID-19-maatregelen) 
 22 maart 2021 

 Entiteit Departement Stedelijke Ontwikkeling 
  Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (IPR) 
 Contactpersoon Michiel Bonte – Peter Naessens – Francine Vergauwe 

 

1. Inleiding 
In de zomer van 2020, na de eerste verplichte horecasluiting door de COVID-19 maatregelen, stelde 
het Gentse stadsbestuur een afwegingskader en een uitzonderingsprocedure vast voor de tijdelijke 
vergunning van terrasuitbreidingen, en vervolgens ook voor de snellere behandeling van nieuwe 
terrasaanvragen. Verschillende terrasinplantingsplannen (TIP) werden aangepast.  

Ondertussen is de horeca sinds oktober 2020 opnieuw verplicht gesloten, een maatregel die 
momenteel tot 1 mei 2021 loopt. 

Om de sector te ondersteunen en perspectief te bieden, besliste het college van burgemeester en 
schepenen op 11 december 2020 om tijdelijk vergunde terrassen te verlengen t.e.m. 15 april 2022, 
met tot dezelfde datum ook de mogelijkheid om regulier vergunde zomeropstellingen te laten staan  
en een uitzonderlijke regeling voor bepaalde terrasconstructies en uitrustingen (overkappingen, 
windbeschutting en terrasverwarming).  

In de gemeenteraad van 26 januari 2021 werd het Terrasreglement op de nodige punten aangepast. 
Er volgt nog een reglementaire aanpassing om ook de vrijstelling van terrasbelasting te verlengen. 

Als de horeca terug open mag, valt een nieuwe stroom van terrasaanvragen te verwachten.  

Om die reden beslist het college op basis van het gewijzigde artikel 4 van het Terrasreglement om 
tijdelijk terug een snelprocedure in te stellen voor terras(uitbreidings)aanvragen, met ambtelijke 
vergunning tot en met 15 april 2022. Het afwegingskader 2020 wordt hernomen en geactualiseerd. 

 

2. Basisprincipes 
Alle terras(uitbreidings)aanvragen worden maximaal behandeld en vergund volgens de reguliere 
normen van het Terrasreglement. Daarnaast laat het door het college vastgestelde afwegingskader 
toe om tijdelijke terrasuitbreidingen te vergunnen, buiten de reguliere normen. Het afwegingskader 
kan ook een basis vormen voor de tijdelijke vergunning van nieuwe terrassen, als het ruimtelijk niet 
mogelijk of wenselijk is om de reguliere normen toe te passen. 

De onderliggende basisprincipes van het afwegingskader zijn dezelfde als in 2020: 
1. De hogere beslissingen in het kader van de coronacrisis en regels van social distancing voor 

terrasgebruikers en passanten primeren; 
2. De gewone doorwaadbaarheid van straten en pleinen moet maximaal gegarandeerd blijven 

(uitgangspunt voor de veilige doorgang is het principe van 1,5m onderlinge afstand);  
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3. De maximale terrasuitbreiding binnen en buiten het R40-gebied is begrensd; 
4. Terrassen voor en tegen de eigen gevel blijven de norm, uitzonderlijke afwijkingen zijn onder 

bepaalde voorwaarden mogelijk als dit ruimtelijk enige of beste oplossing is;  
5. Terrassen op parkeerplaatsen zijn mogelijk, voor zover dit geen onevenredige gevolgen heeft 

voor de parkeerdruk en de buurtbewoners (eventueel wordt gekeken naar het omvormen 
van reguliere parkeerplaatsen naar bewonersparkeerplaatsen). 

 

3. Snelprocedure 
De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR) behandelt de 
terras(uitbreidings)aanvragen tijdelijk volgens de hierna beschreven snelprocedure.  

> Aanvragen 

De aanvragen worden ingediend via het digitaal portaal op www.stad.gent/innames. Op deze 
pagina staat ook een specifiek document, dat de horeca-uitbater voor de toepassing van de 
snelprocedure volledig ingevuld en ondertekend bij de digitale aanvraag moet voegen.   

Een tijdelijke terrasuitbreiding kan enkel aangevraagd worden door horeca-uitbaters die reeds 
over een geldige terrasvergunning beschikken. Voor een nieuw terras, ook bij de overname van 
een horecazaak met eerder vergund terras, moet men eerst een horeca-attest aanvragen bij 
het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (https://stad.gent/nl/ondernemen/vergunningen-
en-regelgeving-voor-ondernemers/horeca/horeca-attest).  

Voor een vlotte behandeling binnen de snelprocedure, voegt de uitbater bij de aanvraag foto’s 
van de horecazaak en de relevante omgeving alsook een duidelijke plattegrondschets van het 
gewenste terras met correcte afmetingen (in cm) en een correcte aanduiding van de vereiste 
obstakelvrije doorgang (rekening houdend met de reële inrichting van de openbare weg).  

Afhankelijk van de aanvraag, kunnen op basis van het Terrasreglement of het afwegingskader 
bijkomende inlichtingen en stukken vereist zijn (bvb. toelating buren). 

Specifieke situaties: 

- Uitbaters die reeds een tijdelijk(e) terras(uitbreiding) verkregen, hoeven geen nieuwe 
aanvraag in te dienen, tenzij bij overname van de horecazaak. Door het collegebesluit 
van 11 december 2020 werden de tijdelijke vergunningen algemeen verlengd t.e.m. 15 
april 2022. IPR paste de einddatum intern aan en bevestigde de verlenging per mail. Het 
volstaat dat de uitbater het oorspronkelijke vergunningsdocument en deze communicatie 
kan voorleggen. Als er toch een wijziging nodig is, neemt IPR contact op met de uitbater.  

- Binnen de snelprocedure worden eerder vergunde terrassen/uitbreidingen of reeds 
geweigerde aanvragen niet herzien, tenzij dit toch verantwoord is op basis van nieuwe 
elementen en binnen het Terrasreglement en het afwegingskader past. De herziening kan 
in dat geval gebeuren op vraag van de horeca-uitbater zelf of ambtshalve door IPR. IPR kan 
het terras zo nodig ook herzien op vraag van andere diensten of belanghebbende derden, 
bvb. wanneer een buur niet meer akkoord gaat met een terras voor zijn/haar gevel.  

- Voor terrassen in de zone Overpoortstraat – Stalhof – Voetweg – Kramersplein loopt een 
afzonderlijk herinrichtingstraject en zal zo nodig terug gewerkt worden met een tijdelijk 
terrasinplantingsplan (TIP) en een specifieke procedure.   
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> Behandeling 

IPR registreert en behandelt de terras(uitbreidings)aanvragen. Het principe is first in first out 
(FIFO), maar voor een zo vlot mogelijke doorstroming kan IPR steeds prioriteit geven aan de 
aanvragen die het snelst afgewerkt kunnen worden.  

Binnen de perken van het Terrasreglement en de TIP, voormelde basisprincipes en het door 
het college vastgestelde afwegingskader (zie verder), zoekt IPR in overleg met de aanvrager 
naar de best haalbare oplossing. Zo nodig wint IPR advies in bij andere diensten en instanties.  

Aanvragen van horecazaken die in dezelfde omgeving terrasmogelijkheden zoeken, worden zo 
veel mogelijk op elkaar afgestemd. Als de omstandigheden dit vereisen, kan IPR eerder 
verleende vergunningen herzien.  

De mogelijkheden worden zo nodig ter plaatse bekeken en besproken. IPR kan op het terrein 
verfmarkeringen aanbrengen om tijdelijke terrasuitbreidingen duidelijk te onderscheiden van 
reguliere basis- en zomeropstellingen. De tijdelijke verfmarkeringen van eerder vergunde 
terrasuitbreidingen worden waar nodig vernieuwd. 

> Termijnen 

Terras(uitbreidings)aanvragen worden vanaf 29 maart 2021 via de snelprocedure behandeld. 
IPR zet lopende aanvragen ambtshalve verder onder de snelprocedure, tenzij het mogelijk is 
om de reguliere procedure vóór de heropening van de horeca af te ronden.  

De streeftermijn voor de behandeling van volledige aanvragen binnen de snelprocedure, is één 
week (5 werkdagen). De behandeling kan langer duren wanneer de aanvraag een plaatsbezoek, 
bijkomend overleg of advies vereist, of buiten het kader van de snelprocedure valt.  

De uiterste datum voor de indiening van aanvragen binnen de snelprocedure is 2 juli 2021 of – 
indien verschillend – 60 kalenderdagen na de heropening van de horeca.  

> Beslissing 

IPR beantwoordt aanvragen via de snelprocedure per mail met een tijdelijke vergunning (t.e.m. 
15 april 2022) of een gemotiveerde weigering. 

Horeca-uitbaters die niet akkoord gaan met het antwoord van IPR op hun aanvraag, kunnen dit 
via ondernemen@stad.gent melden bij het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG) 
en/of de Ombudsvrouw (https://stad.gent/nl/contact-en-meldpunten/ombudsvrouw). Als 
verdere dialoog of bemiddeling geen genoegzame oplossing biedt, legt IPR de aanvraag ter 
beslissing voor aan het college van burgemeester en schepenen.  

Enkel het college kan beslissen over terrasvergunningen van onbepaalde duur, binnen het 
kader en de reguliere procedure van het Terrasreglement. Tijdelijke vergunningen, verleend 
volgens de snelprocedure, bieden geen garantie op een(zelfde) terras na 15 april 2022.   

Aanpassing, schorsing of opheffing 

Het college van burgemeester en schepenen kan terrasvergunningen éénzijdig wijzigen, 
schorsen of opheffen naar aanleiding van het niet naleven van de opgelegde voorwaarden, 
bepaalde evenementen en/of om redenen van openbaar nut (artikel 4,§1 Terrasreglement). 

Indien de omstandigheden dit vereisen (bvb. veiligheid, openbaar belang, evenredige verdeling 
van de beschikbare ruimte tussen nabijgelegen horecazaken), kan IPR tijdelijke vergunningen, 
verleend via de snelprocedure, ook terug tijdelijk aanpassen. Als de uitbater hier niet mee 
akkoord gaat, wordt voormelde procedure toegepast en beslist het college.  
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4. Afwegingskader 
Het afwegingskader van 2020 voor de tijdelijke vergunning van terrasuitbreidingen en nieuwe 
terrassen, in afwijking van de reguliere normen, wordt hernomen en geactualiseerd.  

> Obstakelvrije doorgang 

De bestaande regels inzake de minimale obstakelvrije doorgang en toegankelijkheid blijven van 
kracht, met als bijkomend principe dat een tijdelijke terrasuitbreiding op basis van dit kader 
slechts mogelijk is als een minimale obstakelvrije doorgang van 2m gevrijwaard blijft. 

Van deze norm (minimum 2m) kan uitzonderlijk afgeweken worden als de strikte toepassing 
tot gevolg heeft dat er geen enkele terrasuitbreiding mogelijk is of ruimtelijk niet de beste 
oplossing biedt, op voorwaarde dat de obstakelvrije doorgang voor voetgangers conform blijft 
met de standaardregels van het Terrasreglement en de veiligheid niet in het gedrang komt.  

Uiteraard moet ook de doorgang (4m) voor veiligheidsdiensten en afvalophaling gevrijwaard 
blijven. Terrasuitbreidingen mogen ook de vlotte doorstroming van het openbaar vervoer niet 
verhinderen. De Stad Gent wint in voorkomend geval advies in bij brandweer, IVAGO, De Lijn.  

> Maximale uitbreiding van terrassen 

Binnen het gebied van de R40 kan de terrasuitbreiding maximaal 100% (het dubbel) bedragen 
van de reeds vergunde oppervlakte.  

Buiten het gebied van de R40 kan meer dan 100% van de reeds vergunde oppervlakte 
toegestaan worden (met een maximum van 300%).  

Omwille van de brandveiligheid kan een (gevel)terras niet dieper zijn dan 10m, tenzij 
onderbroken met een gangpad van minstens 4m diepte (cf. terrassen Korenmarkt). 

> Terras voor/tegen eigen gevel: uitzonderlijke afwijking 

Horecaterrassen blijven in principe in het vlak loodrecht op het eigen perceel. Uitzonderlijk kan 
een terras(uitbreiding) tijdelijk naast de eigen gevel toegestaan worden, als er geen andere 
optie is, de doorwaadbaarheid is verzekerd en de social distancing mogelijk blijft.  

Wanneer het terras tijdelijk voor een andere gevel komt, moet de uitbater bij de aanvraag een 
schriftelijke toestemming voegen van de betrokken buur of buren (bewoner, handelaar, …). 
Deze toestemming is steeds herroepbaar.  

Een tijdelijk(e) terras(uitbreiding) buiten het vlak loodrecht op het eigen perceel, staat bij 
voorkeur los van de gevel met een bufferzone van minstens 2m of – als het trottoir smaller is 
dan 2m – de volledige trottoirbreedte. Hiervan kan uitzonderlijk afgeweken worden indien de 
strikte toepassing tot gevolg heeft dat er geen terras(uitbreiding) mogelijk is of ruimtelijk niet 
de beste oplossing biedt, mits akkoord van de betrokken buur/buren en op voorwaarde dat de 
obstakelvrije doorgang conform blijft met de basisprincipes van het Terrasreglement. Indien 
nodig, kan het regulier vergunde terras tijdelijk aangepast worden (bvb. gevelterras tijdelijk 
verwijderen ten voordele van een andere, ruimere opstelling met voldoende doorgang).  

Indien er geen andere mogelijkheid is, kan uitzonderlijk een tijdelijk(e) terras(uitbreiding) aan 
de overzijde van de straat toegestaan worden, onder de volgende voorwaarden (cumulatief): 

- in principe enkel erftoegangswegen (lokale wegen III) met snelheidsregime 30km/u;  
- niet langs frequente openbaar vervoer assen of hoofdfietsroutes;  
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- zichtbaarheid bij oversteken moet gegarandeerd worden, zoals bij zebrapaden (5m); 
enkel terrasuitbreiding op parkeerstrook of berm, niet op voetpad;  

- uitbreiding loodrecht op het eigen gevelvlak; indien voor andere gevel aan overzijde 
straat: toestemming buur/buren (bewoner, handelaar, …).  

> Geen terras(uitbreiding) in de hoogte 

Een terras(uitbreiding) in de hoogte is niet mogelijk in het gebied binnen de R40.  

In principe kan het ook niet buiten de R40. Hiervan kan enkel afgeweken worden op basis van 
een gemotiveerd collegebesluit. In ieder geval moet de aanvraag vooraf positief geëvalueerd 
zijn door politie en brandweer, niet strijdig zijn met de stedenbouwkundige regels en andere 
bepalingen m.b.t. erfgoed en monumentenzorg. Na gemotiveerde afwijking moet een 
stabiliteitsattest voorgelegd worden door de aanvrager.  

> Terras(uitbreiding) op parkeerplaatsen 

Een tijdelijk(e) terras(uitbreiding) op parkeerplaatsen is mogelijk als de locatie dit toelaat, het 
verkeerstechnisch verantwoord is en er geen onevenredige gevolgen zijn voor de parkeerdruk 
en de buurtbewoners (uitzonderlijk wordt ook gekeken naar het tijdelijk omvormen van 
reguliere parkeerplaatsen naar bewonersparkeerplaatsen). 

Voorbehouden parkeerplaatsen (bewoners, personen met een beperking, …), kunnen enkel 
ingenomen worden door terrassen na gunstig advies van het Mobiliteitsbedrijf.  

Indien noodzakelijk voor de vereiste doorgang volgens de normen van het Terrasreglement en 
dit afwegingskader, kan een vergund gevelterras tijdelijk verwijderd worden ten voordele van 
een ruimer terras op (een) parkeerplaats(en). 

De schrikafstand tot fietspaden/fietsverkeer (0,75m) is steeds te respecteren. In functie van de 
veiligheid kan opgelegd worden om signalisatie, een bufferzone en/of afscheiding te voorzien, 
bvb. met plantenbakken. Indien nodig kunnen fietsenstallingen tijdelijk verplaatst worden 
volgens de procedures van het Mobiliteitsbedrijf en de Fietsambassade. 

Bij een terras(uitbreiding) op een kasseien parkeerstrook kan uitzonderlijk toelating gegeven 
worden om tijdelijk een houten bevloering te voorzien. De plaatsing en verwijdering gebeurt 
door de vergunninghouder zelf, op eigen risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.    
De bevloering blijft beperkt tot de vergunde oppervlakte, volgens de gemaakte afspraken, en 
mag niet verankerd worden. Bijkomend timmerwerk op de bevloering of vaste constructies zijn 
niet toegestaan, tenzij overeenkomstig het collegebesluit van 11 december 2020 (zie verder). 
De bereikbaarheid en functionaliteit van rioolkolken of andere voorzieningen van openbaar nut 
mogen niet in het gedrang komen. De Stad Gent, politie en brandweer kunnen om redenen van 
veiligheid of openbaar nut altijd opleggen om bevloering aan te passen of te verwijderen. 

> Terras(uitbreiding) in groenzones 

Een tijdelijk(e) terras(uitbreiding) in een groenzone is enkel mogelijk op verharde oppervlaktes 
en vereist gunstig advies van de Groendienst 

> Toegestane terrasuitrustingen en constructies 

De voorwaarden van het Terrasreglement en de TIP i.v.m. de uitrusting, het materiaalgebruik 
en het uitzicht van de terrassen blijven van toepassing. Alle uitrustingen, met inbegrip van 
uitgeklapte parasols, moeten strikt binnen de toegekende zone blijven.  

Binnen de zone van tijdelijke terrasuitbreidingen zijn enkel zitmeubilair, tafels, parasols en 
plantenbakken toegestaan, geen stoepborden, blikvangers of andere objecten/constructies.  
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Het aanbrengen van een tijdelijke terrasbeschutting/overkapping en terrasverwarming is enkel 
mogelijk volgens de voorwaarden van het collegebesluit van 11 december 2020, voor zover de 
uitrustingen geen bouwovertredingen of inbreuken op de erfgoedreglementering opleveren. 

Uitstallingen en verkoopstanden zijn niet toegelaten op terraszones.  

> Toegestane terrasverlichting 

Onverminderd voormeld collegebesluit van 11 december 2020, is het aanbrengen van tijdelijke 
terrasverlichting enkel mogelijk onder volgende cumulatieve voorwaarden: 

- de elektrische lichtinstallatie voldoet aan alle reglementering en technische 
keuringen, en moet op eigen elektriciteitsnetwerk aangesloten worden; 

- de elektrische lichtinstallatie mag de openbare verlichting niet (ver)storen of 
overtreffen, en mag niet hinderlijk zijn voor passanten (verkeersveiligheid) of 
omwonenden (leefbaarheid).  

- de elektrische lichtinstallatie mag geen lichthinder of lichtvervuiling veroorzaken in de 
omgeving (zie VLAREM wetgeving, deel 6, hoofdstuk 6.3)   

- kabels/leidingen over voetgangersdoorgangen en evacuatiewegen zijn op min. 2,5m 
hoogte; kabels/leidingen over rijbanen en brandweerdoorgangen op min. 4m hoogte; 

- enkel niet-dynamische LED-verlichting, bij voorkeur wit in harmonie met het Lichtplan; 
- alle verlichting wordt gedoofd als de zaak gesloten is. 

De Stad Gent, politie en brandweer kunnen altijd opleggen om terrasverlichting om redenen 
van veiligheid of openbaar belang aan te passen of te verwijderen (ook in functie van kwaliteit 
van camerabeelden of -zichten). 

> Vermijden van hinder 

Terrassen mogen geen aanleiding geven tot onevenredige hinder voor de buurt. De uitbaters 
nemen hiervoor de gepaste maatregelen. Als dit niet het geval is, bij herhaalde vaststelling van 
overmatige hinder is, kan het stadsbestuur de terrasvergunning aanpassen of opheffen.    

> Bijkomende of afwijkende voorwaarden 

Op basis van hogere beslissingen in het kader van de coronacrisis, of om andere redenen van 
veiligheid of openbaar belang, zijn bijkomende of afwijkende voorwaarden steeds mogelijk.   

 



 

#EBBESLCVB01_100_200# #EBBESLCVB02_100_200#

(adjunct-) algemeen directeur voorzitter

2021_CVB_03645 - Tijdelijke snelprocedure en afwegingskader voor 
terras(uitbreidings)aanvragen in 2021 (COVID-19 maatregelen)

#QRCVB_100_200#


