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De handleiding  
voor uw terras  

in Gent

TERRAS
BROCHURE



INLEIDING

Beste horeca-uitbater

Gent staat al langer dan vandaag op de horecakaart van België. Elk jaar 
stijgt het aantal toeristen en vestigen tal van leuke, nieuwe eethuizen en 
cafés zich in de stad. Meer en meer horecazaken merken dat ze met een 
terras een echte troef in handen hebben. Het is dan ook geen verrassing 
dat er meer terrasaanvragen zijn dan ooit. De meeste terrassen staan 
niet op privédomein, maar op het openbaar domein. Dat vraagt om 
regelgeving, want iedereen heeft baat bij duidelijkheid. Zo weet ook u 
waar u aan toe bent.

Terrassen nemen in een stad een bijzondere plaats in en zorgen voor een 
stedelijke ambiance. Het Gentse terrasbeleid zet in op meer kwalitatieve 
publieke ruimte waarbij terrassen worden ingericht in harmonie met hun 
omgeving. Daarbij mogen veiligheid en doorgang niet in het gedrang 
komen. Ik moedig de vele initiatieven in de horecasector sterk aan en wil 
ondernemers met terrasambities graag wegwijs maken via deze brochure. 
Welke vergunningen heeft u nodig voor uw terras? Waar kunt u hiervoor 
terecht? Waarmee moet u rekening houden? De terrasbrochure biedt u de 
antwoorden.

Ik wens u alvast het allerbeste in uw ondernemen en hoop dat u snel 
zult kunnen participeren in de wondere wereld van de Gentse terrassen, 
of – als u reeds een terras uitbaat – dat u er verder de vruchten van zult 
plukken.

Christophe Peeters, 
schepen van Middenstand, 
Financiën, Feesten en Innovatie
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Basisopstelling
Een terras dat tegen de eigen 
gevel is geplaatst en vergund is 
gedurende het volledige jaar. 

Horecazaak
Een hotel, restaurant, café of 
andere handelszaak die binnenin 
permanent ingericht is om er 
bereide voedingswaren en/of  
dranken te verstrekken voor 
gebruik ter plaatse, al dan 
niet gecombineerd met een 
winkelfunctie. Nachtwinkels, 
belwinkels, gokkantoren en 
krantenkiosken vallen daar niet 
onder.

Terras
Een horecazaak die het openbaar 
domein inneemt met tafels en 
zitmeubelen. Bij uitbreiding kan de 
terrashouder ook plantenbakken, 
blikvangers, verlichtingselementen, 
parasols, zonnetenten  
(= uitvouwbare luifels) aan de gevel, 
windschermen, terrasverwarmers 
en andere uitrustingen op het 
terras plaatsen.

Terrasinplantingsplan
Een overzichtsplan van de 
maximale ruimte op het openbaar 
domein die in aanmerking 
komt om terrassen te plaatsen. 
Hierin zijn ook specifieke regels 
vastgesteld over windschermen 
en het gebruik van kleuren voor 
parasols en luifels. Vanaf 1 maart 

DEFINITIES

2018 is er een uniforme kleur 
per plein in het stadscentrum. 
Het college van burgemeester 
en schepenen maakt de 
terrasinplantingsplannen op.

Uitstalling
Elke stand of losse constructie op 
het openbaar domein of tegen de 
gevel die handelswaren uitstalt 
of verwijst naar de aangeboden 
producten of diensten in de 
handelszaak.

Verkoopstand
De verkoop van producten op het 
openbaar domein, gevestigd voor 
de horeca- of handelszaak. Een 
combinatie van verkoopstand en 
terras is niet mogelijk.

Zomeropstelling
Een terras los van de gevel en 
opgesteld binnen de periode van  
15 februari tot en met 15 november. 
Terrasopstellingen kunnen  
afwijken van de standaard-
opstelling door vereisten van  
het terrasinplantingsplan,  
de specifieke locatie en het  
openbaar nut.

Het volledige terrasreglement (24 oktober 2016) vindt u terug op:  
https://stad.gent/terras



WANNEER  
IS EEN TERRAS MOGELIJK

U kunt een terrasvergunning 
verkrijgen als uit onderzoek blijkt 
dat er voldoende ruimte op het 
openbaar domein beschikbaar is 
en als uw terras geen hinder vormt 
voor de evacuatiemogelijkheden 
van de horecazaak zelf. Ook 
moet de veiligheid van de 
terrasgebruikers gewaarborgd 
blijven en mag het terras geen 
hinder vormen voor voorbijgaand 
verkeer.

Een terrasvergunning is daarnaast 
afhankelijk van nabije verkeerslichten, 
verkeerstekens, straatnaamborden, 
openbare verlichting, meterkasten, 
rioolkolken, fietsstallingen, brand-
kranen, haltes van het openbaar ver-
voer,… Toegang tot die zaken moet 
immers altijd vrij blijven.
Terrassen kunnen compact zijn en 
zijn vergunbaar vanaf een diepte 
van 0,70 meter.

WAT MOET U WETEN

De verschillende contactgegevens 
vindt u terug op de laatste pagina.
Elke vergunning die van toepassing 

is, dient aanwezig te zijn in de zaak 
en is steeds opvraagbaar door een 
gemachtigd ambtenaar van Stad Gent.

Welke vergunningen zijn noodzakelijk? 

Ik wil een …

Ik heb nodig …

Ik kan hiervoor 
terecht bij …

Terras uitbaten 
of wijzigen

Horeca-attest + 
terrasvergunning

OOG + Innames 
Publieke Ruimte

Windscherm of 
luifel plaatsen

Stedenbouwkundige 
vergunning

Balie 
Bouwen

Zaak 
uitbaten

Horeca-attest

OOG
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Waar mag ik mijn terras plaatsen?

U dient uw terras voor de eigen 
zaak en tegen de gevel te plaatsen, 
tenzij de specifieke locatie of 
het openbaar nut anders vereist. 
Terrassen met een vergunning voor 
een zomeropstelling kunnen van  

15 februari tot en met 15 november 
buiten staan, een terras met 
basisopstelling kan dat het hele 
jaar. Op bepaalde pleinen bepaalt 
een terrasinplantingsplan de 
ligging van uw terras.

Meer info op https://stad.gent/terras

Hoeveel kost een terras in Gent?

Horeca-uitbaters die een 
terras op de openbare ruimte 
plaatsen betalen daarvoor een 
terrasbelasting. Die belasting 
wordt berekend op basis van 
de ligging, het soort gebruik, 
de oppervlakte, de duur van de 

inname en het eventueel gebruik 
van terrasverwarming.
Het grondgebied van Gent is 
onderverdeeld in twee categorieën 
om het belastingstarief te bepalen: 
het centrum en de rand.

De exacte straten vindt u terug op https://stad.gent/terras 

Tarief in euro/m2  2017  2018  2019 

Categorie 1 dagtarief  3,29  3,36  3,42 

Met terrasverwarming  5,31  5,41  5,52 

Categorie 1 jaartarief  30,00  31,00  31,00 

Met terrasverwarming  35,00  36,00  36,00 

Categorie 2 dagtarief  2,23  2,28  2,32 

Met terrasverwarming  2,27  2,32  2,36 

Categorie 2 jaartarief  21,00  22,00  22,00 

Met terrasverwarming  25,00  26,00  26,00

Hoe verloopt mijn terrasvergunningsaanvraag?  

U neemt contact op met de  
Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen   
Afdeling Innames Publieke Ruimte,  
tel. 09/266 79 90  
of mail naar innames@stad.gent

U maakt een afspraak met een 
controleur van de Afdeling 
Innames Publieke Ruimte, die ter 
plaatse langskomt om samen het 
aanvraagformulier in te vullen en een 
schets op te maken. Het college van 
burgemeester en schepenen oordeelt 
over de aanvraag en binnen de 30 
dagen krijgt u per brief uw vergunning 
of weigering.

Meer info op  
https://stad.gent/terras



VEEL GESTELDE VRAGEN

Mag ik verwarming plaatsen? 
Ja, een terrasverwarmer is 
toegestaan als deze voldoet aan 
de veiligheidsvoorschriften van de 
brandweer. Verwarmingstoestellen 
op gas, vuurmanden, vuurschalen en 
kachels zijn niet toegestaan. In het 
kader van de milieudoelstellingen 
moedigt Stad Gent horeca-uitbaters 
aan om geen terrasverwarming te 
plaatsen, door een verlaagd tarief 
toe te kennen aan terrassen zonder 
verwarming. 

Wanneer mag ik mijn terras 
plaatsen? 
Een terras in basisopstelling 
mag u gedurende het volledige 
jaar uitbaten. Een terras in 
zomeropstelling kunt u gebruiken 
van van 15 februari tot en met  
15 november. 

Zijn er andere regels tijdens 
de Gentse Feesten en Gentse 
Winterfeesten? 
In sommige gevallen is een tijdelijke 
uitbreiding van het terras mogelijk. 
Hiervoor dient u zo’n 6 weken op 
voorhand een tijdelijke toelating 
aan te vragen bij de Dienst 
Evenementen, Feesten, Markten 
en Foren, tel. 09 323 63 99 of  
mail naar efmf@stad.gent  

Voor de tijdelijke terrasuitbreiding 
geldt een apart tarief. De 
terrasvergunning voor de 
standaard basis- of zomeropstelling 
wordt niet extra belast.
Ook is het mogelijk dat bepaalde 
terrassen tijdelijk worden 

aangepast in het kader van 
het openbaar nut, zoals bij 
wegenwerken. 

Mag ik mijn terras uitbreiden 
tijdens andere evenementen dan 
de Gentse Feesten? 
Ja, ook tijdens evenementen zoals een 
dekenijfeest, kermis, wielerwedstrijd, 
… kunt u een gelegenheidsterras 
aanvragen. Hiervoor neemt u 
contact op met de Afdeling Innames 
Publieke Ruimte, waarbij u ook uw 
terrasvergunning hebt aangevraagd. 

Mag er publiciteit op mijn 
parasols, zonnetent of stoelen? 
Ja, u kunt naampubliciteit en 
beperkte publiciteit voor een 
(drank)merk integreren op de 
rugleuning van uw stoelen of op 
de verticale flap van de parasol 
en zonnetent. Houd wel rekening 
met de kleurvoorschriften in het 
terrasinplantingsplan.

Wat als ik een zaak overneem? 
De terrasvergunning is persoonlijk 
en niet overdraagbaar. Wanneer 
u een zaak overneemt dient u 
opnieuw een terrasvergunning aan 
te vragen.

Mag ik verkopen aan voorbijgangers? 
Nee, tenzij u een vergunning 
voor een verkoopstand heeft. De 
verkoop aan voorbijgangers vanop 
het terras is niet toegelaten met 
een terrasvergunning. U dient 
een keuze te maken tussen beide 
vergunningen. Een terras en 
verkoopstand zijn niet verenigbaar. 



7

Mag ik verlichting plaatsen op 
mijn terras?
Ja, daarvoor neemt u contact op met 
de Afdeling Innames Publieke Ruimte.

Wat mag ik niet op mijn terras 
plaatsen?
Audiovisuele installaties, 
bekabeling op/over de grond en 
geluidsuitzendingen afspelen zijn 
niet mogelijk. Bevloering van het 
terras kan op aanvraag, maar 
is uitzonderlijk en kan enkel om 
niveauverschillen in het wegdek op 
te vangen. 

Kan ik zelf kiezen welk type 
windscherm ik plaats? 
In het terrasinplantingsplan is een 
zone voorzien waar windschermen 
kunnen worden geplaatst, op locaties 
waar er geen terrasinplantingsplan 
is voorzien dient een individuele 
aanvraag te worden gericht aan de 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning, tel. 09 266 79 50 of mail
naar bouwen@stad.gent. 
U houdt daarbij steeds rekening 
met de technische fiche waaraan 
windschermen dienen te voldoen. 
Deze technische fiche vindt u terug op 
https://stad.gent/terras 

Mag ik zelf kiezen welk type 
parasol en meubilair ik plaats?
Ja, maar de parasols, meubilair (en 
ander materiaal) moeten wel door 
één persoon verplaatst kunnen 
worden. Verankering van parasols 
en andere terrasuitrustingen is niet 
toegestaan, tenzij anders vermeld 

in een terrasinplantingsplan en/of 
stedenbouwkundig vergund.
Daarnaast is vanaf 1 maart 2018 
de kleur van de parasols en 
zonnetenten vastgelegd per plein 
in het stadscentrum. U kunt het 
terrasinplantingsplan raadplegen 
om te weten welk plein welke kleur 
gekozen heeft.

Ik start een pop-up horecazaak, 
hoe vraag ik een terras aan?
Er wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen een pop-up 
horecazaak en een terras van een 
vaste horecazaak. Beide zaken 
nemen het openbaar domein 
in en moeten over de nodige 
vergunningen beschikken en aan 
de voorwaarden voldoen.



CONTACTGEGEVENS 

Aanvraag terrasvergunning en uitbreidingen tijdens  
evenementen anders dan de Gentse Feesten: 

Stad Gent
Dienst WBW, Afdeling Innames Publieke Ruimte 
innames@stad.gent 
Tel. 09/266 79 90

Aanvraag terrasuitbreiding in het kader van de Gentse Feesten:

Stad Gent
Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren
efmf@stad.gent
Tel. 09/323 63 99

Aanvraag windschermen en andere permanente innames:

Stad Gent
Dienst Stedenbouw en Openbaar Domein
bouwen@stad.gent
Tel. 09/266 79 50

Algemene info en aanvraag horeca-attest:

Stad Gent
Dienst Economie
Ondersteuningspunt Ondernemers Gent (OOG)
https://stad.gent/ondernemen
ondernemen@stad.gent
Tel. 09/210 10 60

Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met 
PUUR GENT, puurgent@stad.gent

V.u.: Mieke Hullebroeck , stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent — 2017


