Departement stedelijke ontwikkeling
Dienst economie

Procedure uitstallen van koopwaren in de openbare ruimte.
1. Algemeen


Deze procedure omvat de uitvoeringsbepalingen van hoofdstuk 3, afdeling 1.
Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte, van de Algemene
Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen.



Er is een vergunning vereist voor privé gebruik van de openbare weg. Als
handelszaken een uitstalling van koopwaren op de openbare weg vóór het eigen
handelspand willen plaatsen is een vergunning noodzakelijk. De vergunning wordt
enkel verleend in het kader van de exploitatie van de zaak en tijdens de
openingsuren.



Er worden geen uitstallingen op de vesten toegestaan.

2. Voorwaarden


De uitstalling mag niet breder zijn dan de gevelbreedte van de handelszaak en
mag geen hinder vormen voor de toegangen tot gebouwen.



Er moet steeds een minimum vrije doorgang van 1,5 m of 2 m zijn, afhankelijk
van het straattype. Artikel 114 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening is
van toepassing.
De maximum diepte van de uitstalling is 1 m. Waar de breedte van het voetpad
dit toelaat kan een uitzondering worden toegelaten.



Voor uitstallingen met groenten en fruit en andere bederfbare voedingswaren is
het gebruik van doordringbare materialen (hout & karton) verboden.
Aluminium, andere metalen, pvc en andere soorten plastiek zijn wel toegestaan.
De koopwaren dienen geplaatst op een verhoging van minimum 70 cm waaronder
geen voedingswaren opgestapeld mogen liggen. (art. 123 ABP)



Op plaatsen waar markten georganiseerd worden mogen de uitstallingen blijven
staan tijdens de markt voor zover een vrije doorgang van minimaal 1,5 m tussen
de uitstalling en het marktkraam wordt gerespecteerd. Tevens moeten de
vergunninghouders zich in dit verband schikken naar de aanwijzingen die door de
marktontvanger of diensthoofd economie worden gegeven.



Alleen producten die normaal in de zaak verkocht worden mogen uitgestald
worden.

3. Aanvraag
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De aanvraag dient te gebeuren via webformulier, terug te vinden op
www.mechelen.be ‘uitstallen van koopwaren op het openbaar domein’.



Aanvragen kunnen ook op afspraak worden ingediend in het Huis van de
Mechelaar.



De vergunning wordt binnen de 10 dagen na het indienen van de aanvraag
afgeleverd indien voldaan is aan de voorwaarden.

4. Plichten


De uitgestalde koopwaar moet dagelijks bij het sluiten van de handelszaak binnen
worden genomen.



De uitstalling moet dagelijks bij het sluiten van de handelszaak binnen worden
genomen, tenzij hiervoor een stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen
van een vaste constructie is verleend.

5. Vergoeding


Voor het aanvragen van de vergunning voor het uitstallen van koopwaren op de
openbare weg geldt art. 2, d) van de retributie op administratieve prestaties.



De vergoeding wordt bij aanvraag betaald, onafhankelijk van de beslissing tot
toekenning van de vergunning.

6. Slotbepalingen


De vergunning wordt precair en herroepbaar afgegeven en kan op ieder moment
opgeheven worden wanneer het algemene belang het vereist. (art. 4 § 1 ABP)



Het materiaal moet steeds weggenomen worden op het eerste bevel van de
burgemeester, van politie of van de hulpdiensten.



De stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen
veroorzaakt door de uitstalling.



De vergunning vervalt automatisch bij: stopzetting, overname of wijziging van de
handelszaak.



De overtredingen kunnen worden gesanctioneerd met een administratieve
geldboete van 250euro of door schorsing of intrekking van de vergunning. (art.
124 ABP)

Bijlage: Artikels van de ABP
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Artikel 114. Bij de ingebruikneming van voetpaden en bermen, moet een vrije doorgang
worden vrijgelaten van:
a) Ten minste 1,5 meter als de weg voor het voetgangersverkeer breder is dan 2
meter;
b) Ten minste 1 meter als de weg voor het voetgangersverkeer een breedte heeft
tussen 1,50 meter en 2,00 meter, met dien verstande dat slechts 0,5 meter van
de breedte van deze wegen mag ingenomen worden door obstakels;
c) Ten minste 1,50 meter op alle voetpaden en bermen langsheen wegen beheerd
door het Vlaams Gewest;
d) Ten hoogste 4 meter uit de rooilijn in straten met een totale gemengde
verkeersafwikkeling op een gelijkvloers niveau, dat evenwel nooit meer dan de
helft van de ruimte tussen de rooilijnen overschrijden, onder de voorwaarde dat
altijd een vrije doorgang van 4 meter behouden blijft aan de voertuigen van de
hulpdiensten en dit alleen binnen de periode van de dag dat de straat voor het
verkeer verboden wordt. In geval in deze straten een privatieve ingebruikneming
van de openbare weg tegenover elkaar wordt voorzien, zal de verplichte doorgang
van 4 meter aan de voertuigen van hulpdiensten solidair onder elkaar verdeeld
worden. Het eventuele voorziene straatmeubilair doet geen afbreuk aan deze
voorwaarden. Deze eisen zijn een minimumregeling. De vergunning kan steeds
worden geweigerd of aan strengere eisen worden onderworpen. Onder “vrije
doorgang” wordt verstaan, het ononderbroken gedeelte van het voetpad, het
gemeenschappelijk gelijkvloerse wegdek of de berm die effectief door de
voetgangers kan worden gebruikt. Niettemin kan de ingebruikneming voor het
aanleggen van tijdelijke groenvoorzieningen, waardoor de vrije doorgang tot
minder dan 1 meter wordt herleid, worden toegestaan indien de weggebruikers
hierdoor niet worden gehinderd en de plaatselijke gesteldheid zich daartoe leent.
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 24 november 2009, inwerkingtreding 1 december 2009.
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 28 februari 2012, inwerkingtreding 1 maart 2012.

Artikel 121. Behoudens van andere overheden benodigde machtigingen is het verboden
zonder vergunning op, aan of boven de weg, in, aan of boven een openbaar water dan
wel op, aan of boven een andere - al dan niet met enige beperking - voor publiek
toegankelijke plaats goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan
te bieden, te verkopen of te verstrekken aan het publiek.
Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden m.b.t.:
a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van de brandveiligheid;
c. in het belang van de verkeersvrijheid of verkeersveiligheid;
d. in het belang van de bescherming van het uiterlijke aanzien van de gemeente;
e. in het belang van het voorkomen of het beperken van overlast;
f. gelet op de ruimtelijke omstandigheden ter plaatse.
Artikel 122. De voorwerpen die in strijd met deze afdeling zijn geplaatst of uitgestald
moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar
verwijderd worden.
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2014, inwerkingtreding 1 maart
2014.
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Artikel 123. Groenten, fruit en andere bederfbare voedingswaren moeten uitgestald
worden op een verhoging van minstens 70 cm hoogte, waaronder geen voedingswaren
opgestapeld mogen liggen.

