
Tijdelijk politiereglement betreffende de uitbreiding van horecaterrassen en het 
bijkomend afschermen van horecaterrassen tijdens de winterperiode 
 
 
 
Artikel 1 – Algemeen 
 
§1. De voorschriften opgenomen in het reglement voor terrassen en uitstallingen zijn onverminderd 
van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de navolgende bepalingen. 
 
§2. Specifieke voorwaarden opgenomen in de toelating voor een bestaand 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, vrijstaande zonnetenten en parasols gesloten worden. 
 
Bij stormweer moet het niet-verankerde terrasmeubilair verwijderd worden van het openbaar domein 
of stormbestendig vastgemaakt worden. 
 
 
Artikel 3 – Uitbreidingsterrassen algemeen 
 
 
§1. Een uitbreidingsterras is een bestaand horecaterras toegelaten op grond van het reglement voor 
terrassen en uitstallingen dat gedurende een vastgelegde periode uitgebreid mag worden in oppervlakte. 
 
§2. De door het college van burgemeester en schepenen verleende toelatingen voor het plaatsen van 
een uitbreidingsterras worden automatisch verlengd tot en met 31 oktober 2022. 
 
§3. De uitbreidingen van de terrassen in de Paalstraat gelegen tussen de Markt en Theofiel van 
Cauwenberghslei zijn afhankelijk van de verkeerssituatie van de Paalstraat en zijn enkel mogelijk indien 
de Paalstraat autovrij is. 
 
§4. Aanvragen voor nieuwe uitbreidingsterrassen dienen goedgekeurd te worden door het college van 
burgemeester en schepenen, na advies van de politie en de bevoegde gemeentelijke diensten. 
 
§5. De uitbreidingsterrassen mogen geplaatst worden tot en met 31 oktober 2022 en dienen nadien 
onmiddellijk verwijderd te worden. 
 
§6. De toelating voor het uitbreidingsterras kan te allen tijde door het college van burgemeester en 
schepenen gewijzigd, geschorst of ingetrokken worden wanneer de openbare orde of het algemeen 
belang in het gedrang komt volgens artikel 16 van het reglement voor terrassen en uitstallingen. 
 
§7. De uitbreidingsterrassen vallen onder de voorwaarden van het reglement voor terrassen en 
uitstallingen. 
 
 

Artikel 4 – Winterterrassen algemeen 
 
§1. Een winterterras is een bestaand horecaterras toegelaten op grond van het reglement voor terrassen 
en uitstallingen of een uitbreidingsterras, dat gedurende de hierna bepaalde winterse periode 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 periode 
van 1 november 2020 tot en met 28 februari 2021. 
 
De elementen van de winterterrassen die op grond van dit reglement of een latere aanpassing 
toegevoegd werden en niet toegelaten zijn overeenkomstig het reglement voor terrassen en 
uitstallingen, dienen na 28 februari 2021 onmiddellijk verwijderd te worden. 
 

 
Artikel 5 – Winterterrassen voorwaarden 
 
§1. In afwijking van het reglement voor terrassen en uitstallingen is de omvorming van een 
bestaand horecaterras en een uitbreidingsterras, tot een winterterras toegelaten mits volgende 
maximale afscherming: 
 

● Op gevelterrassen zijn er twee opties: 
○ het plaatsen van mobiele terrasschermen aan de voorzijde van het terras, parallel aan 

de gevel, op voorwaarde dat: 
■ er minstens 1,5 meter vrije doorgang wordt gelaten en zonder daarbij afbreuk 

te doen aan de vereiste, minimale evacuatiedoorgang én 
■ er te allen tijde minstens 50 cm vrije ruimte is tussen de mobiele 

terrasschermen en de eventuele overkapping door onder meer een zonnetent, 
vrijstaande zonnetent of parasol 

○ het voorzien van zijflappen aan vrijstaande zonnetenten, parasols en vergunde 
zonnetenten.  

■ Deze zijflappen mogen enkel aansluiten op de mobiele terrasschermen of op 
de grond (zonder verankering)  indien de voorzijde van het terras, parallel aan 
de gevel, volledig open is. 

● Op eilandterrassen is steeds één zijde volledig open. 
○ het plaatsen van mobiele terrasschermen is toegelaten 
○ het voorzien van zijflappen aan de parasols of vrijstaande zonnetenten is toegelaten. 

Deze zijflappen mogen aansluiten op de mobiele terrasschermen of de grond 
(zonder verankering). 

● Op eilandterrassen waarvan meer dan 50% van de oppervlakte zich op een parkeerplaats 
bevindt: 

○ het plaatsen van een vrijstaande zonnetent op twee poten zonder zijflappen; 
○ het plaatsen van parasols zonder zijflappen. 

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

§3. Verwarmingstoestellen zijn toegelaten op de winterterrassen indien: 
 

● ze op minstens 1 meter van brandbare stoffen en materialen opgesteld staan en of er zodanig 
van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking voorkomen wordt. 

● er geldige keuringsattesten voorgelegd kunnen worden waaruit blijkt dat de 
verwarmingstoestellen goedgekeurd zijn door een onafhankelijk keuringsmechanisme. 

● 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;  

● 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 6 – Winterterras en uitbreidingsterras aanvragen 
 
§1. De aanvraag voor een plaatsing van een winterterras  en/of uitbreidingsterras kan schriftelijk of 
digitaal ingediend worden bij de gemeente Schoten via een aanvraagdocument. 
 
§2. De aanvraag zal binnen de 20 werkdagen behandeld worden. 
 
§3. Indien het terras langs een gewestweg gelegen is, zal er advies ingewonnen worden bij het 
Agentschap Wegen en Verkeer.  
Indien het terras langs een waterloop gelegen is, zal er advies ingewonnen worden bij de beheerder 
van de betreffende waterloop. 
Deze adviezen worden opgevraagd door de gemeente. 
De behandelingstermijn van 20 werkdagen wordt in deze situaties verlengd. 
 
Artikel 7 – Toelating  
 
Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het verlenen van de toelating voor de 
plaatsing van het winterterras en het uitbreidingsterras. 
Het college van burgemeester en schepenen kan in de toelating bijkomende voorwaarden opleggen. 
De houder van de toelating draagt de verantwoordelijkheid voor de stipte naleving van de opgelegde 
voorwaarden. 
De toelating kan pas verleend worden nadat voldaan is aan de bepalingen van het bijzonder 
politiereglement voor de exploitatie van horecazaken. 
 
 
 
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 gemeente 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 van 
burgemeester en schepenen 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 van 
burgemeester en schepenen wordt bovendien bestraft met één van de hierboven voorziene 
administratieve sancties. 
 
§4. Zonder schriftelijke en voorafgaande specifieke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen voor het plaatsen van een uitbreidingsterras conform artikel 3 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 specifieke  
toelating van het college van burgemeester en schepenen voor het plaatsen van een 
uitbreidingsterras zoals voorgeschreven door artikel 3 van dit reglement kan ambtshalve op bevel van 
de politie of een gemachtigd ambtenaar verwijderd worden. 
 
 
 



Artikel  9-  Onderhoud 
 
De houder van de toelating zorgt steeds als een voorzichtig en redelijk persoon voor het onderhoud en 
netheid van het terras en het openbaar domein dat door het terras wordt ingenomen. De houder van de 
toelating is verplicht om afval en materialen die overlast veroorzaken, te verwijderen van het wegdek of 
het voetpad, evenals in de onmiddellijke omgeving (2 meter perimeter) van het terras. 

 
Artikel 10 – Geldigheidsduur 
 
Dit politiereglement treedt in werking op 1 november 2021 en is geldig tot en met 31 oktober 2022. 


