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#Onderwerp : Reglement betreffende de bezetting van de openbare ruimte door de terrassen van
horecazaken, de uitstallingen van winkels, de schragen en menukaarthouders, beachflags en ander
aanverwant meubilair - goedkeuring #

Openbare zitting

ALGEMENE ZAKEN

Public Relations - Huis van de Participatie - Handel en Feestelijkheden

DE RAAD,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), goedgekeurd per besluit van de
Brusselse Regering op 9 april 2004, en zijn latere wijzigingen;
Gelet op bepalingen van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV), aangenomen door de
Brusselse Regering op 21 november 2006, en zijn latere en nog komende wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van het algemeen politiereglement;
Overwegende dat elke bezetting van de openbare ruimte onderworpen is aan het voorafgaandelijk verkrijgen
van een toelating van het gemeentebestuur;
Overwegende dat elke toestemming tot gebruik van de openbare ruimte bij wijze van gunst wordt verleend;
Gezien het aangewezen is om het plaatsen van een terras, een uitstalling voor goederen, sandwichbord,
menudrager, beachflags en ander aanverwant meubilair in de openbare ruimte te reglementeren en dat de
toelatingsregels ervan dienen te worden vastgelegd;
Overwegende dat dit reglement erop gericht is de bezetting van de openbare ruimte op te waarderen door
bewoners, handelaars, klanten en voorbijgangers de mogelijkheid te bieden om die ruimte te delen in de best
mogelijke omstandigheden qua veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en comfort;
 
BESLUIT wat volgt:
 
Enig artikel:
Het reglement met betrekking tot de bezetting van de openbare ruimte door de horecaterrassen, de
uitstallingen aan winkels en de sandwichborden en menudragers, beachflags en ander aanverwant meubilair
met het oog op de vrijwaring van het comfort en de veiligheid van de voetgangers, wordt als volgt
goedgekeurd:
 

1/10Gemeenteraad - 31.03.2022 - Uittreksel van dossier 37365

#003/31.03.2022/A/0017#



“Reglement met betrekking tot de bezetting van de openbare ruimte door de horecaterrassen, de
uitstallingen aan winkels en de sandwichborden en menudragers, beachflags en ander aanverwant
meubilair met het oog op de vrijwaring van het comfort en de veiligheid van de voetgangers
 
Het reglement regelt de voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot volgende vergunningsaanvragen:

1. een terras (tafels, stoelen, ...) van een horecazaak;
2. een uitstalling van goederen voor een winkel;
3. een sandwichbord, menudrager, beachflag voor een handelszaak;
4. enig ander meubilair dat kadert in onderhavig reglement.

HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen
 
Artikel 1. Definities
 
Terras
Het deel van de openbare weg in het frontale verlengde van de gevel van een horecazaak dat wordt
ingenomen door meubilair (tafels, stoelen, parasols, statafels, enz.) om klanten van een horecazaak te
ontvangen voor een consumptie ter plaatse.
 
Uitstalling
Installatie bestemd voor het tentoonstellen of verkopen op de openbare weg van voorwerpen of
voedingswaren die normaal binnenin de handelszaak of de inrichting voor commerciële expressie waarvoor
de installatie is opgesteld, worden verkocht.
 
Terras en uitstalling voor evenementen
Terras en uitstalling van een handelszaak binnen de perimeter van een festiviteit die binnen de gemeente
wordt opgezet en waarvan de duur van de installatie in de tijd is beperkt.
 
Meubilair
Met meubilair wordt bedoeld: tafels, stoelen plantenbakken, sandwichborden, parasols, beachflags … of
enige andere door een handelszaak binnen de openbare ruimte aangebrachte structuur die in het
toepassingsgebied van onderhavig reglement kadert.
 
Type meubilair dat een specifieke definitie vereist:

Windscherm: voorziening bestaande uit een verticaal paneel om het terras van een horecazaak te
beschermen of om het terras af te bakenen.

Zonnetent (zonnewering): mobiel(e) luifel of afdak ter bescherming of ter afdekking, bestaande uit
een aan de gevel bevestigd geraamte waarover een dekzeil is gespannen.

Partytent: tijdelijke en mobiele beschutting bestaande uit een stevig frame met meerdere poten,
overdekt met een doek uit linnen of plastic, ter bescherming tegen de zon en de regen.

Parasol: draagbare beschutting uit stof of linnen, met één enkele voet, die doorgaans wordt
gebruikt om zich tegen de zon (en soms de regen) te beschermen en wordt verankerd via een andere
steun dan de gevel.

Sandwichbord
Eenvoudig op de grond geplaatste, enkel- of dubbelzijdige voorziening, om een uithangbord, reclame of
informatie (specialiteiten van het huis, menu's, prijzen, promoties) te dragen en die kan worden verplaatst.
 
Menudrager
Verwijderbare voorziening waarin of waarop het menu van een horecazaak wordt aangebracht (op de grond
geplaatst of op een voetsteun en op de openbare weg).
 

• 

• 

• 

• 

2/10Gemeenteraad - 31.03.2022 - Uittreksel van dossier 37365

#003/31.03.2022/A/0017#



Beachflag
Spandoek bestaande uit een bedrukt zeildoek dat aan een beweegbare, in elkaar schuifbare stok is bevestigd.
 
Gemachtigde personen
Personen die controles mogen uitvoeren om na te gaan of onderhavig reglement wordt nageleefd.
 
HOOFDSTUK II. Algemeen
 
Artikel 2. Toestemming voor de bezetting van de openbare ruimte
 
Is, krachtens het algemeen politiereglement, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake
stedenbouw, onderworpen aan het voorafgaandelijk verkrijgen van een vergunning van het College van
Burgemeester en Schepenen, voor het plaatsen in de openbare ruimte van:

1. een terras (tafels, stoelen, ...) in het kader van een horecazaak;
2. een uitstalling van goederen in het kader van een winkel;
3. een sandwichbord, menudrager, beachflag in het kader van een handelszaak;
4. enig ander meubilair dat kadert in onderhavig reglement.

Artikel 3. Toelatingsprincipe
 
3.1. Niemand mag het openbare domein of enige andere publiek toegankelijke plaats gebruiken door er
terrassen, uitstallingen of sandwichborden te plaatsen zonder voorafgaande toestemming.
3.2. De verstrekte vergunning is nominatief, wordt bij wijze van gunst verleend en kan worden ingetrokken.
3.3. De begunstigde van de vergunning moet te allen tijde het plan, evenals de vergunningsakte in de
handelszaak bewaren en ze op verzoek van een gemachtigde kunnen voorleggen.
3.4. De begunstigde van de vergunning moet de dienst Handel onmiddellijk in kennis stellen van de
stopzetting, de wijziging of de overdracht van zijn activiteit aan een andere rechtspersoon.
 
HOOFDSTUK III. Vergunningsprocedure
 
Artikel 4. Samenstelling van het aanvraagdossier
 
Het aanvraagdossier voor het plaatsen van een terras, een uitstalling voor goederen, een sandwichbord
en/of een menudrager of enig ander meubilair in de openbare ruimte, moet volgende documenten bevatten:

1. het correct ingevulde aanvraagformulier voor het 'bezetten’ van de openbare ruimte;
2. indien de reglementering het vereist (bijvoorbeeld bij gereglementeerde beroepen) het bewijs van

inschrijving van de handelsactiviteit die in het kader van bovenvermelde handelszaak wordt
uitgeoefend;

3. foto's van het eigendom en de omgeving.
4. foto's of simulaties van realisaties, van materialen en meubilair die gebruikt zullen worden;
5. 2 exemplaren van het plan (schaal 2% - m.a.w. 2 cm = 1 meter) met:

a. de breedte van het voetpad;
b. de inplanting van het gebouw waarin de onderneming is gevestigd, evenals van de

aanpalende gebouwen;
c. de inplanting van de ingangen en raampartijen van het gebouw waarin de onderneming is

gevestigd, evenals van de aanpalende gebouwen;
d. de bestaande obstakels en stadsmeubilair, met inbegrip van andere uitstallingen, terrassen of

andere inrichtingen binnen de grondinname van de gevraagde voorziening en op minder dan
10 meter van die laatste;

e. de grondinname van de aangevraagde voorziening in de openbare ruimte.

Artikel 5. Modaliteiten voor het indienen van een aanvraag
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5.1. Elke nieuwe aanvraag met betrekking tot de privatieve bezetting van de openbare weg door het plaatsen
van een terras, een uitstalling, een sandwichbord en menudrager, een beachflag en/of enig ander meubilair
in het kader van een handelszaak moet worden ingediend bij de dienst handel van de gemeente Sint-Agatha-
Berchem aan de hand van een op de gemeentelijke website beschikbaar specifiek formulier.
5.2. Slechts wie de handelszaak rechtsgeldig vertegenwoordigt, kan een aanvraag indienen.
 
Artikel 6. Onderzoeksmodaliteiten
 
6.1. Nadat een handelszaak een volledig formulier heeft ingediend voor het plaatsen van een voorziening,
voert de dienst handel de nodige opmetingscontroles uit om na te gaan dat het voorgestelde innemingsplan
en meubilair voldoen aan de vereisten en om ze zo nodig aan te passen. Ook het advies van de politie wordt
ingewonnen. De dienst Handel legt de aanvraag voor een terras vervolgens voor aan het College.
6.2. Bij een gunstige beslissing van het College, betekent de dienst handel via gewone post de
plaatsingsvergunning samen met een plan aan de horecazaak.
6.3. Bij een ongunstige beslissing van het College, betekent de dienst handel via een aangetekend schrijven
de met redenen omklede weigering aan de betrokken inrichting.
Het College kan de vergunning voor het plaatsen van een terras in volgende gevallen weigeren:

om redenen van openbare orde, algemeen belang of omwille van de veiligheid met betrekking tot de
doorgang;

wegens een ongunstig advies van de politie;
omdat de voorgestelde installatie niet voldoet aan het bepaalde in dit reglement;
omwille van een door een gemachtigde vastgestelde en aan de uitbater naar behoren betekende

illegale plaatsing van het terras vóór aflevering van de vergunning.

Artikel 7. Jaarlijkse verlengingsprocedure
 
7.1. De vergunning kan elk jaar worden verlengd voor een periode van hoogstens 1 jaar.
7.2. Tenzij de begunstigde vóór 31 januari van het lopende jaar uitdrukkelijk van de verlenging afziet, wordt
het onderzoek van de verlenging van de vergunning elk jaar door de dienst Handel uitgevoerd.
7.3. Bij een gunstige beslissing van het College, betekent de dienst handel de betrokkene via gewone post de
verlenging van de vergunning samen met een plan.
7.4. Bij een ongunstige beslissing van het College, betekent de dienst handel via een aangetekend schrijven
de met redenen omklede weigering aan de betrokken inrichting.
Het College kan de verlenging van de vergunning in volgende gevallen weigeren:

de niet-naleving van de voorwaarden van de vergunning die naar behoren werd meegedeeld in de
loop van het vorige jaar, of alle redenen van openbare orde, openbare veiligheid of van algemeen
belang;

het verlies van deze of gene uitbatingsvoorwaarde van een horecazaak.

7.5. Tussen 1 januari en de datum van kennisgeving van de beslissing met betrekking tot de verlenging van
de vergunning mag elke inrichting die het voorafgaande jaar over een vergunning beschikte, zijn
voorzieningen behouden.
7.6. Bij overdracht van de handelszaak wordt de vergunning niet verlengd. Er dient dan een nieuwe
aanvraag te worden ingediend door de nieuwe rechtsgeldige vertegenwoordiger van de handelszaak bij de
dienst handel.
7.7. Het intrekken van de vergunning leidt, bij bevel van de gemeentelijke overheid, tot de onmiddellijke
verwijdering van de inrichting zonder enige aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding. Bij niet
onmiddellijke verwijdering behoudt de gemeentelijke overheid zich het recht voor om over te gaan tot het
verwijderen van de betrokken inrichting op kosten van de overtreder
 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
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HOOFDSTUK IV. Exploitatiemodaliteiten
 
Artikel 8. Omgeving
 
De door een terras, uitstalling van goederen, evenals door sandwichborden, menudragers en beachflags en
ander meubilair bezette openbare ruimte, evenals de onmiddellijke omgeving, moeten door de
vergunningshouder in goede staat van onderhoud en netheid worden gehouden.
 
Artikel 9. Rust
 
De uitbater dient ervoor te zorgen dat de rust van de omwonenden niet door de uitbating van zijn terras
wordt verstoord.
 
Artikel 10. Veiligheid en verantwoordelijkheid
 
Enkel de begunstigden van de vergunning zijn verantwoordelijk voor de installaties of bezettingen bij
ongevallen, geleden of veroorzaakte schade of beschadigingen van welke aard ook. De gemeente kan onder
geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt aan hun meubilair en
toebehoren door voorbijgangers of enig ongeval op de openbare weg.
 
Artikel 11. Harmonisch meubilair
 
Alle elementen binnen de openbare ruimte moeten een harmonisch geheel vormen op vlak van materialen,
vorm en kleuren. Ze moeten een harmonieus geheel vormen met de etalage en de gevel van het gebouw en
zijn aangepast aan het karakter van de wijk en de openbare ruimte.
 
11.1. Voor de handelszone rond het Sint-Agathavoorplein moet bij de keuze van aanpassingen aan de gevels
(wijzigingen onderworpen aan stedenbouw belastingen) of bij de keuze van het type terras of meubilair
rekening worden gehouden met de voorwaarden bepaald in de gids betreffende de terrassen en handelspuien
van het Sint-Agathavoorplein en de directe omgeving die bij dit reglement is gevoegd. Deze gids maakt
integraal deel uit van onderhavig reglement.
 
HOOFDSTUK V. Inrichting
 
Afdeling 1. Algemeen
 
Artikel 12. Zonnetenten
 
Zonnetenten kunnen worden toegestaan wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. een vrije hoogte van minimaal 2,50 meter onder de zonnetent. De al dan niet loshangende flappen
mogen onder geen enkel beding de doorgang van voetgangers hinderen;

b. voor het plaatsen van de kast van de zonnetent ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping van een
handelszaak moet geen stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd, mits de kast niet
meer dan 12 cm uitsteekt ten opzichte van de gevel, de breedte van de inrichting niet groter is dan
die van de vensteropening en de betrokken gevel niet in de vrijwaringszone van een beschermd pand
ligt of van een pand waarvoor er een procedure tot bescherming loopt;

c. Zonnetenten moeten mobiel zijn en moeten buiten de openingsuren van de handelszaak worden
dichtgevouwen;

d. De zonnetenten moeten worden onderhouden en in goede staat zijn.

Artikel 13. Parasols
 
Parasols kunnen worden toegestaan wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
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a. ze moeten door één persoon kunnen worden dichtgevouwen en moeten elke avond worden
binnengehaald;

b. uitgevouwd mogen ze de limieten van de vergunde grondinname niet overschrijden en de doorgang
voor voetgangers, rolstoelgebruikers en voertuigen niet hinderen;

c. de minimale hoogte boven de tafels bedraagt 1,80 m en 2,20 m indien hij op een plek wordt
geplaatst waar voetgangers voorbijkomen. het zicht op de aangrenzende handelszaken, evenals op
de verkeersborden en verkeerslichten mag niet worden belemmerd;

d. er wordt gebruik gemaakt van één enkel model, met verwijderbare houten, metalen of betonnen
stabiele sokkel;

e. er wordt gewerkt met sobere en bijpassende materialen en kleuren die zich goed verhouden tot het
terrasmeubilair en in dezelfde kleur als de eventuele luifels of zonnetenten zijn uitgevoerd.

Voor het plaatsen van een parasol met verankering in de bodem is een stedenbouwkundige vergunning
vereist.
 
Artikel 14. Windschermen
 
Verwijderbare windschermen kunnen in de openbare ruimte worden toegelaten wanneer ze aan volgende
voorwaarden voldoen:

a. ze moeten loodrecht op de gevel aan de zijkanten van het terras worden geplaatst;
b. ze moeten strak staan, transparant en maximaal 1,50 m hoog zijn;

14.1. Conform de geldende wetgeving is voor het plaatsen van aan de gevels van gebouwen bevestigde
windschermen of van windschermen die niet aan de voorwaarden van onderhavig artikel beantwoorden,
steeds een stedenbouwkundige vergunning vereist. De windschermen moeten kunnen worden ingeklapt en
moeten buiten de openingsuren van de handelszaak worden dichtgevouwen.
14.2. Alle windschermen binnen eenzelfde openbaar plein moeten bij elkaar passen. Het harmoniseren van
de windschermen binnen eenzelfde inrichting is een vereiste.
 
Artikel 15. Terrasmeubilair
 
15.1. Terrasmeubilair kan in de openbare ruimte worden toegelaten wanneer het aan volgende voorwaarden
voldoet:

a. de verschillende elementen van het meubilair zijn stabiel (windbestendig, ...) maar mogen niet in de
bodem worden verankerd of eraan worden bevestigd. Het gebruikte materiaal moet steeds door een
enkele persoon kunnen worden verwijderd;

b. de tafels, stoelen, statafels en banken moeten hoofdzakelijk uit natuurlijke materialen zijn
vervaardigd: hout, teen, metaal, textiel, glasvezel;

c. al het meubilair binnen eenzelfde openbaar plein moet bij elkaar passen;
d. decoratiemateriaal zoals lichtslingers en lampionnen moet het voorwerp uitmaken van een

specifieke en gerichte aanvraag.

15.2. Voorschriften met betrekking tot de terrasverwarmers
 
Voorkeur dient te worden gegeven aan elektrische terrasverwarmers. Voor terrasverwarmers die aan de
gevel of aan zonnetenten worden bevestigd, is een stedenbouwkundige vergunning vereist.
 
Artikel 16. Vloerbekleding
 
Vaste vloerbekleding zoals plankenvloeren en tapijten zijn verboden.
 
Artikel 17. Toegankelijkheid PBM
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17.1. Wat de toegankelijkheid betreft mag het plaatsen van een terras, uitstalling of een sandwichbord en
menudragers:

a. geen belemmering vormen voor voorzieningen voor slechtzienden of blinden en evenmin wat betreft
de nodige toegangsruimte voor de veiligheids- en hulpdiensten;

b. geen belemmering vormen voor slechtzienden en blinden om met hun stok de voorzieningen te
kunnen detecteren door het plaatsen van een detectieapparaat;

c. met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, geen
belemmering vormen voor de toegang en de doorstroming van personen met beperkte mobiliteit.

Afdeling 2. Terras in de openbare ruimte
 
Artikel 18. Plaatsing
 
18.1. Het plaatsen van een terras in de openbare ruimte moet aan volgende voorwaarden voldoen:

a. een vrije doorgang voorzien van minimaal een derde van de breedte van de aan voetgangers
voorbehouden ruimte met een minimum van 2 meter;

b. de grondinname is beperkt tot de breedte van de voorgevel van de betrokken inrichting;
c. de diepte moet minimaal 0,50 m bedragen;
d. behoudens voorafgaandelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen mag er

geen enkel element van het meubilair (parasol, beachflag, sandwichbord, plantenbak, planten, ...)
verder komen dan deze inneming; ook niet door overhang;

e. aan elke toegang tot gebouwen moet een vrije doorgang worden voorzien van minimaal 1,2 m;
f. enkel “open” terrassen zijn toegestaan. Geheel of gedeeltelijke met een tent omsloten of afgesloten

terrassen zijn verboden; ook wanneer die dagelijks worden afgebroken.

Afhankelijk van de locatie kan, met het oog op een doordachte inrichting van de ruimte, een grotere vrije
zone door het College van Burgemeester en Schepenen worden geëist.
 
18.2. Wanneer de inrichting is gesloten, moet het meubilair zijn binnengehaald of zo dicht mogelijk bij de
voorgevel veilig zijn opgeborgen in de openbare ruimte. De grondinname van het meubilair is dan tot het
minimum beperkt. Alle ingangen moeten op ieder moment toegankelijk zijn.
18.3. Tijdens de vakanties van de inrichting moet het meubilair uit de openbare ruimte worden verwijderd.
 
Afdeling 3. Uitstalling van goederen in de openbare ruimte
 
Artikel 19. Plaatsing
 
19.1. Uitstallingen voor goederen in de openbare ruimte moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

a. een vrije doorgang voor voetgangers voorzien van minimaal 2 m breed en in precieze gevallen 1,5
m uitgaande van de bestaande toestand;

b. aan elke toegang tot gebouwen moet een vrije doorgang worden voorzien van minimaal 1,20 m
breed;

c. de grondinname is beperkt tot de breedte van de voorgevel van de betrokken inrichting;
d. de uitstallingen en de goederen mogen niet hoger komen dan 1,80 m boven de bestrating;
e. voor uitgestalde goederen of levensmiddelen geldt dat ze minimaal 0,50 m boven de bestrating

moeten worden uitgestald;
f. uitstallingen die in de openbare ruimte worden geplaatst zijn uitgevoerd in lichte structuur,

verwijderbaar en niet in de bodem verankerd;
g. behoudens voorafgaandelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen mag er

geen enkel element van het meubilair (parasol, beachflag, sandwichbord, plantenbak, planten, ...)
verder komen dan deze inneming; ook niet door overhang;

h. de uitstallingen, evenals het bijbehorende meubilair worden buiten de openingsuren van de
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inrichting verwijderd;
i. voor een en dezelfde inrichting moet worden gewerkt met een uniforme uitstalling;
j. het aanbrengen van een zeildoek, een partytent of dekzeil dat dienst moet doen als zonnetent is strikt

verboden.

Afhankelijk van de locatie kan, met het oog op een doordachte inrichting van de ruimte, een grotere vrije
zone door het College van Burgemeester en Schepenen worden geëist;
 
19.2. Conform de geldende wetgeving is voor het plaatsen van aan de gevels van gebouwen bevestigde
uitstallingen voor goederen steeds een stedenbouwkundige vergunning vereist. De uitstallingen moeten zijn
uitgevoerd in een lichte structuur, moeten kunnen worden ingeklapt en moeten buiten de openingsuren van
de handelszaak worden dichtgevouwen.
 
Artikel 20. Bijzondere bepalingen met betrekking tot uitstallingen en terrassen voor evenementen
 
Handelaars wier zaak zich binnen de perimeter van rommelmarkten, wijkfeesten, kermissen en andere
festiviteiten bevindt, en die daartoe 4 weken voor het evenement een aanvraag indienen bij de dienst handel,
krijgen toestemming om voor de duur van de festiviteiten een terras of een tijdelijke kraam voor hun zaak op
te zetten, op voorwaarde dat het bepaalde in onderhavig reglement wordt nageleefd.
 
Afdeling 4. Sandwichbord en menudrager
 
Artikel 21. Plaatsing
 
21.1. Het plaatsen van een sandwichbord of van een menudrager in de openbare ruimte moet aan volgende
voorwaarden voldoen:

a. wanneer de inrichting een vergunning heeft verkregen voor een terras of een uitstalling moet het
sandwichbord of de menudrager binnen de grondinname van het terras worden geplaatst;

b. wanneer de inrichting geen vergunning voor een terras of uitstalling heeft, kan een sandwichbord
of menudrager slechts worden toegestaan op voorwaarde dat de breedte van het voetpad een vrije
doorgang voor voetgangers garandeert van minimaal 2 m breed en in precieze gevallen 1,5 m
uitgaande van de bestaande toestand;

c. Het sandwichbord of de menudrager is bedoeld voor een aankondiging met een maximale hoogte
van 1,20 m. Het mag geen reclame bevatten. Het sandwichbord of de menudrager moet kunnen
worden verwijderd en mag niet in de bodem worden verankerd en moet worden geborgd om
windstoten aan te kunnen. De grondinname van het sandwichbord of de menudrager mag niet meer
dan 0,6 m² bedragen;

d. het sandwichbord en de menudrager worden buiten de openingsuren van de inrichting uit de
openbare ruimte verwijderd;

Afdeling 5. Beachflag
 
Artikel 22. Plaatsing
 
Een enkele beachflag per handelszaak kan in de openbare ruimte worden toegelaten wanneer die aan
volgende voorwaarden voldoet:

a. wanneer de inrichting een vergunning heeft voor een terras of uitstalling moet de beachflag binnen
de grondinname van het terras of de uitstalling worden geplaatst;

b. wanneer de inrichting geen vergunning heeft voor een terras of uitstalling kan de beachflag slechts
worden toegestaan op voorwaarde dat de breedte van het voetpad een vrije doorgang voor
voetgangers garandeert van minimaal 2 m breed en in precieze gevallen 1,5 m uitgaande van de
bestaande toestand; de beachflag moet zo dicht mogelijk tegen de gevel van de inrichting worden
geplaatst en mag onder geen enkel beding de zichtbaarheid en veilige doorgang binnen de
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openbare ruimte voor enige gebruiker belemmeren;
c. de beachflag moet kunnen worden verwijderd en mag niet in de bestrating worden verankerd en

moet worden geborgd om windstoten aan te kunnen. De grondinname van de beachflag mag niet
meer dan 0,6 m² bedragen;

d. de beachflag wordt buiten de openingsuren van de inrichting verwijderd.

HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen
 
Artikel 23. Sancties
 
23.1. De in het algemeen politiereglement voorziene bepalingen met betrekking tot de openbare netheid en
rust zijn van toepassing voor de in dit reglement bedoelde vergunde begunstigden.
23.2. De niet-naleving van de in dit reglement vervatte bepalingen kan zonder voorafgaande kennisgeving
worden beteugeld met een administratieve sanctie ten belope van maximaal €350,00, die kan worden
gecumuleerd met een andere boete en/of belasting.
23.3. Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester en andere wettelijke bepalingen met betrekking
tot bijzondere sancties, kan iedere inbreuk op onderhavig reglement worden beteugeld met een
administratieve schorsing van de vergunning, een administratieve intrekking van de vergunning of een
administratieve sluiting van de inrichting.
23.4. Bovendien kan elke installatie zonder vergunning of die in strijd is met de vergunningsvoorwaarden
leiden tot de verwijdering ervan van ambtswege op kosten van de uitbater.
 
Artikel 24. Overeenstemming van de voorziening met onderhavig reglement
 
24.1. De overeenstemming van een aanvraag voor de bezetting van de openbare ruimte met dit reglement
doet geen afbreuk aan de overeenstemming ervan met een correcte inrichting van de plek, evenals de
overeenstemming met de andere geldende wetten en reglementen.
 
Artikel 25. Inwerkingtreding
 
Dit reglement treedt in werking op de dag van publicatie en uiterlijk op 1 mei 2022.”

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 24 positieve stemmen, 2 onthoudingen.
Onthoudingen : Laure De Leener, Vincent Lurquin.

1 bijlage
devantures commerciales.pdf
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 05 april 2022

In opdracht :
Voor de Gemeentesecretaris,

De Directeur-generaal,

Sandra Goegebeur  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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