PERSBERICHT
De Stad Brussel verlengt de coronaterrassen met een maand!
Stad Brussel, 17 september 2021 - Het College van de stad Brussel heeft donderdag 16
september beslist om de uitgebreide terrassen die werden toegekend aan de Brusselse horeca
met een maand te verlengen.
Een verlenging ter ondersteuning van de economische actoren
Met dit besluit wil de stad de Brusselse horeca uitbaters blijven steunen die niet konden profiteren
van het zachte weer in augustus en die hopen in het vroege najaar van milder weer te kunnen
profiteren.
Voor Fabian Maingain, schepen van Economische Zaken, luistert de Stad naar de behoeften van
de Brusselse economische sector, die te lijden had onder een saaie zomer en een laat herstel
van hun activiteit in mei. Deze uitbreiding is ook een directe ondersteuning van de economische
activiteit en de aantrekkelijkheid van onze handelswijken, voegt de schepen eraan toe.
De vergunningen worden verlengd tot 31 oktober. Na deze datum zullen de uitbreidingen van
terrassen, met name op parkeerplaatsen en geplaatste verdiepingen, moeten worden
ingetrokken. Om het nog steeds wankele inkomen van veel exploitanten te helpen, stelt de stad
ook een slooppremie van maximaal 2.000 euro in, verkrijgbaar bij de vzw Ondernemen Brussel
(info@entreprendre-brucity.be of 02 768 10 13).
Na deze datum zullen de inrichtingen nog steeds hun jaarlijkse terras kunnen blijven exploiteren
binnen de afmetingen die in hun vergunning zijn vastgesteld.
Uitgebreide terrassen zullen permanent zijn vanaf 2022
De stad Brussel heeft ook beslist om het principe van uitgebreide terrassen permanent te maken
vanaf 2022.
Voor Fabian Maingain zouden deze terrasuitbreidingen, gezien het succes van dit beleid en de
stedelijke gezelligheid die ze de wijken brengen, vanaf 2022 zelfs elk jaar kunnen worden
toegestaan in het kader van de klassieke terrasvergunningen.
Concreet kunnen terrasuitbreidingen worden aangevraagd door de uitbaters in hun jaarlijkse
terrasvergunning en worden toegestaan van april tot eind september, volgens de voorschriften
en tarieven van het terrasreglement van de stad Brussel. Handelaren kunnen nu bij de cel horeca
(horeca@brucity.be of 02 279 22 60) een verzoek indienen voor een seizoensverlenging van het
terras voor 2022, zodat alles op tijd klaar is voor het seizoen 2022.
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