
pagina 1 van 2 

 

Reglement betreffende vaste horecaterras-
sen op het openbaar domein 

vastgesteld 22 oktober 2013, gewijzigd 24 november 2014 

de laatste wijzigingen door de gemeenteraad op 24 november 2014 staan 
[blauw] aangeduid in de tekst 

bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 25 november 2014 

Artikel 1 

Aanvullend op de stedelijke politieverordening betreffende het gebruik van de openbare weg, stelt dit 
reglement algemene regels vast voor innames van het openbaar domein door middel van vaste 
terrassen aan horecazaken. Een terras wordt als vast beschouwd wanneer het constructies omvat 

waarvoor binnen de Vlaamse of de eigen stedelijke regelgeving een stedenbouwkundige vergunning 
vereist is (bevloering, wanden, schermen, …). 

 

Artikel 2 

De aanvraag tot inname van het openbaar domein, vergezeld van een situatieschets en een afbeelding 
van het gewenste terrasmeubilair, moet minstens een maand vooraf ingediend worden bij de dienst 
vergunningen, dienst.vergunningen@brugge.be, tel. 050 44 83 60, Hoogstraat 37 te 8000 Brugge. 

Indien gelegen op domein van de Vlaamse overheid, is de toelating vanwege het stadsbestuur onder-
geschikt aan de toelating die ook van de Vlaamse overheid moet worden bekomen. 

De eveneens vereiste stedenbouwkundige vergunning is volgens de geëigende procedure daarvoor 
aan te vragen via de dienst ruimtelijke ordening, bouwvergunningen@brugge.be, tel. 050 44 85 10, 
Oostmeers 17 te 8000 Brugge. 

 

Artikel 3 

Voor de toekenning van een vergunning wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimte, met 

inbegrip van voldoende doorgang voor het voetgangersverkeer. 

 

Artikel 4 

De vergunning wordt verleend op naam van de uitbater en is niet overdraagbaar.  

 

Artikel 5 

De vergunning of een kopie ervan moet steeds in de uitbating aanwezig zijn, om deze steeds op eer-

ste verzoek te kunnen voorleggen. 

 

Artikel 6 

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 omstandig-
heden daartoe noodzaken (werken, evenementen, …). 

 

Artikel 7 

Vaste terrassen mogen enkel geplaatst worden van 15 maart tot en met 15 november. De enige 
uitzonderingen hierop zijn de bestaande permanent vergunde terrassen, [alsook op straten en pleinen 
waar het college omwille van de specifieke situatie een permanente plaatsing toelaat]. 

 

Artikel 8 

Er kan voor bepaalde straten en pleinen een specifieke regeling worden vastgesteld m.b.t. zonering, 
uitzicht, inrichting, materialen en dergelijke van de vaste terrassen. 

De stedenbouwkundige vergunning stelt die aspecten voor ieder vast terras ook concreet vast. 
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Artikel 9 

Het terrasmeubilair is vervaardigd uit duurzaam materiaal, oogt sober, stijlvol en is zonder opschriften 
en/of reclame. Het mag de sfeer van de horecazaak uitstralen maar moet steeds passen in het straat-

beeld. 

 

Artikel 10 

Voor zover een specifieke regeling niet anders bepaalt, gelden voor eventuele parasols de volgende 

voorwaarden. Het uiterste punt van het zeildoek van de parasol moet binnen de terraszone vallen. 
Publicitaire vermeldingen onder de vorm van teksten, logo’s of motieven die met een merkproduct 
geassocieerd worden, zijn niet toegelaten. Een merknaam (behalve verwijzend naar tabaksproducten) 
wordt aanvaard op de afhangende rand. 

Het maken van reclame (door o.a. opstelling van publiciteitspanelen) valt onder de bepalingen van de 
stedelijke reclameverordening. 

 

Artikel 11 

Voor zover een specifieke regeling niet anders bepaalt, mag er één menubord van maximum 100 cm x 
60 cm tegen de gevel van de horecazaak opgesteld worden. 

 

Artikel 12 

Alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds bereikbaar blijven. Er mag geen schade worden 
aangebracht aan de straatbevloering. Het greppelwater moet ongehinderd kunnen afvloeien. 

 

Artikel 13 

Het terras moet dagelijks grondig worden gereinigd. 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. Aan de toegang van het terras moet een afvalbakje voorzien zijn. 

 

Artikel 14 

Het is verboden om vanaf het terras te verkopen aan passanten, onverschillig om welk product het 
gaat, ook door middel van verkoopsapparaten. 

 

Artikel 15 

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. 

 

Artikel 16 

Conform de stedelijke belastingverordening op het gebruik van de openbare weg, wordt voor de 
terrasinname een kohierbelasting aangerekend op basis van de oppervlakte vermeld in de afgeleverde 
vergunning. 

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 kohierbelasting verder verschuldigd. 

 

Artikel 17 

In voorkomend geval valt de onroerende voorheffing ten laste van de vergunninghouder en moet die 
op eerste verzoek vereffend worden, hetzij rechtstreeks aan het Vlaams Gewest, hetzij aan de stad 

Brugge. 

 

Artikel 18 

Bij inbreuken op onderhavig reglement en/of de bijkomend opgelegde voorwaarden, kan de terras-
vergunning na een waarschuwing tijdelijk of zelfs definitief worden ingetrokken. Alle maatregelen 
kunnen worden genomen om zo’n intrekking te doen eerbiedigen. 

Niet-reglementair geplaatste zaken kunnen ook steeds ambtshalve van het openbaar domein verwij-

derd worden, op kosten en risico van de overtreder. 

 

_____ 


