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 Contact : In te vullen formulier en terug te sturen naar 
 Belastingdienst Gemeentebestuur Etterbeek 
 02.627.25.16 Belastingdienst – Beheer van terrassen & kramen 
 02.627.25.01 Kazernenlaan 31/1 

 terrassen.kramen@etterbeek.brussels 1040 Brussel 
 of 
 terrassen.kramen@etterbeek.brussels 

 

AANVRAAG VOOR HET PLAATSEN VAN EEN TIJDELIJKE  
SEIZOENSGEBONDEN TERRAS OP EEN PARKEERPLAATS 

 

 Aan het college van burgemeester en schepenen, 
 
Ik ondergetekende  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Uitbater van het etablissement  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Aard van de handel ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gevestigd in Etterbeek  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Namens het bedrijf (en rechtsvorm)  ………….…………………………………………………………….………………………………….….……………. 

Ondernemingsnummer  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

GSM nr.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres  ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Niet in het bezit van een jaarlijkse terrasvergunning voor hetzelfde etablissement of in het bezit van een vergunning 
voor een jaarlijks terras van maximaal 25 m², verzoekt om toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke 
seizoensgebonden terras. 
 

o Op één of meerdere parkeerplaats(en) voor of in de nabijheid van bovengenoemd etablissement (met uitzondering van 
plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit, oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen en laad en loszones); 

o Voor de periode van 1 april 2023 tot en met 31 oktober 2023 of, indien de aanvraag na 1 april wordt ingediend, voor de 
periode van de eerste dag van de toegestane maand tot en met 31 oktober 2023 ; 

o Tegen betaling van een retributie van € 100,00 per maand, vanaf de eerste dag van de toegestane maand tot en met 31 
oktober; 

o Overeenkomstig de schets op de keerzijde, compleet met afmetingen en ligging van de aangevraagde plaats ten opzichte van 
het etablissement. 

 

Het tijdelijke seizoensgebonden terras moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

• ingericht zijn op de parkeerplaatsen die zich bevinden in de openbare ruimte, voor of in de nabijheid van het etablissement 
van de aanvrager, met uitzondering van de parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit, laadzones voor 
elektrische voertuigen en leveringszones. 

• de oppervlakte die is vastgelegd in de uitgereikte vergunning respecteren. Deze mag niet meer zijn dan 11 meter lengte 
op 2 meter breedte, ofwel een totale oppervlakte van 22 vierkante meter. 

• gemaakt zijn van massief hout of gelaagd glas, zo nodig met een metalen frame om de stabiliteit te waarborgen. 
• voorzien zijn van een onoverbrugbare fysieke afscheiding met een hoogte tussen 80 en 110 centimeter aan alle zijden, 

met uitzondering van de zijde die naar het voetpad is gericht ; er mogen geen opschriften op de wanden staan. 
• nooit uitsteken over de rijweg. 
• nooit uitsteken over een voetgangersoversteekplaats of een oversteekplaats gedeeltelijk aan het oog onttrekken, noch het 

voetgangers- en autoverkeer, de openbare verlichting en de verkeerstekens hinderen, beperken of bedekken, noch op 
welke manier dan ook een gevaar voor de veiligheid van personen vormen. 

• de evacuatiezones van de betrokken bedrijven en/of naburige bedrijven (nooduitgangen, enz.) niet beperken. 
• de goede afvloeiing van regenwater niet belemmeren, noch de toegang tot een straatdeksel van een nutsvoorziening 

belemmeren of de toegang tot brandkranen verhinderen. 
• ervoor zorgen dat de voorzieningen van de openbare weg op elk moment toegankelijk zijn, met inbegrip van de toegang tot 

de garages van naburige eigendommen. 
• moeten de elementen van de seizoensgebonden terrassen of elke andere toegestane voorziening stevig aan elkaar zijn 

bevestigd en voldoende zijn geballast om bestand te zijn tegen windsnelheden van 110 km/u, zonder dat enig element van 
de constructie op welke manier dan ook in de grond is verankerd.  
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Volledige schets, met afmetingen en ligging van de aangevraagde plaats ten opzichte van het etablissement Schaal : 1/100ste - 1 vierkant = 1 m² 
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Deze vergunning is in alle gevallen vereist voordat het seizoensgebonden terras op de parkeerplaatsen wordt geplaatst. 
 
Ik neem er nota van dat deze vergunning tot wederopzegging zal worden afgeleverd en dat zij kan worden gewijzigd of 
zelfs ingetrokken naar gelang van de behoeften (werkzaamheden, heraanleg van de weg of het niet respecteren, ...). 
 

Datum : Handtekening : 
  

Ontvangstdatum van de aanvraag : 
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