
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een 

evenement 

Vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen  
in vergadering van 26 januari 2005 

Bij de organisatie van een evenement dienen volgende voorwaarden en voorschriften stipt 
nageleefd te worden : 

1) a) De opstelling en afbraak van kramen, kermistuigen en podia moeten binnen 
de uren van de straatafsluiting gebeuren. Op de rijbaan moet steeds een vrije 
doorgang van ten minste vier meter gevrijwaard blijven, teneinde ingeval van 
nood doorgang te kunnen verlenen aan de grotere voertuigen van de 
hulpdiensten. 

b) Artikel 1.7 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen 
d.d. 2 september 1982 : 
"De titularissen van de vergunning zijn ervoor aansprakelijk dat de 

ingebruikneming van de openbare weg niet tot gevolg heeft dat een grotere dan 
de toegelaten ruimte wordt ingenomen, de bereikbaarheid of het gebruik van 
erfdienstbaarheden van algemeen nut en van nutsvoorzieningen zoals o.m. 
hydranten, mangaten en deksels wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. 
De ingebruikneming mag evenmin tot gevolg hebben dat de 
evacuatiemogelijkheden van de aan de brandpreventieve voorschriften 
onderworpen gebouwen en lokalen worden beperkt of uitgesloten." 
 

c) Afdeling 19 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen 
van 2 september 1982 inzake gedrag bij brand en brandbestrijdingsmiddelen. 

Artikel 19.1:  “Het is verboden het blussen van branden te hinderen of onmogelijk 
te maken.”    Artikel 19.3:  “Het is verboden door middel van voertuigen, 
voorwerpen of op een andere wijze de bereikbaarheid of het gebruik van de 
hydranten en de watervoorraden voor het blussen van branden te hinderen of 
onmogelijk te maken of de zichtbaarheid ervan in het gedrang te brengen.” 

Artikel 19.4:  “Het is verboden de aanduidings- en herkenningstekens van de 
watervoorraden voor het blussen van branden te beschadigen, te doen verdwijnen, 
te verplaatsen, onzichtbaar of onherkenbaar te maken, de zichtbaarheid of de 
herkenbaarheid ervan te verminderen.” 

 

d) Toegang moet altijd gewaarborgd blijven voor brandweervoertuigen, ook voor niet 
brandinterventies. 
De gebouwen in de omgeving moeten rechtstreeks en voortdurend bereikbaar zijn 
voor de voertuigen van de brandweerdiensten, zodanig dat de brandbestrijding en 
de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden. Elke toegangsweg wordt zo 

opgevat, dat hij geen belemmering vormt voor de vrije doorgang, de stationering of 
de bediening van het brandweermateriaal door de brandweer. 
Deze wegen voldoen aan de volgende eisen: 
* minimale vrije breedte:  4 m 
* minimale vrije hoogte:   4 m 
* minimale draaistraal:   11 m aan de binnenkant en 15 m aan de buitenkant 

* maximale helling:        6 % 
* weerstand: minimum 15 ton per voertuig, waar van 5 ton op de vooras en 10 ton 
op de  achteras, deze  zijnde 4 m van elkaar verwijderd. 



2) a) Artikel 26.2.1 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad 
Mechelen d.d. 2 september 1982 : 
"Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het 
gebruik verboden van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of 
andere geluidsinstallaties op de openbare weg, alsmede buiten en binnen 
gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg gehoord te 
worden. Niettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid niet als 
hinderlijk kunnen worden beschouwd of geen aanleiding geven tot 
gerechtvaardigde klachten". 

b) Voor de normen met betrekking tot de muziekuitzendingen wordt verwezen 
naar de door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurde 
algemene voorschriften met betrekking tot muziekuitzendingen. 

c) Het strafwetboek, inzonderheid artikel 561: 
" Met geldboete van 10 frank tot 20 frank en met gevangenisstraf van één dag 
tot vijf dagen of met één van die straffen alleen, worden gestraft: 1° zij die zich 
schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de 
inwoners kan worden verstoord; 

3) Alle evenementen moeten beperkt blijven tot de afgesloten straten. 

4) Artikel 14.1 en 14.5 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad - 
Mechelen d.d. 2 september 1982 : 

Artikel 14.1: “zij die de openbare weg bevuilen zijn verplicht deze te reinigen”.  
Artikel 14.5: “ overtreding van deze afdeling brengt, benevens het opleggen van 
politiestraffen, eveneens in voorkomend geval de toepassing van het 
belastingsreglement op het reinigen van de openbare weg met zich mee ”.  

 
Belastingsreglement op het reinigen van de openbare weg (goedgekeurd in 
gemeenteraad d.d. 22/12/2004)  
Artikel 1 - Met ingang vanaf heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2006, wordt ten bate van  de 

stad een indirecte belasting gevestigd ten laste van eenieder die de openbare weg bevuilt. 
Artikel 2 - De belasting is verschuldigd door de persoon die de openbare weg bevuilt of in voorkomend geval 

door de persoon die voor de vervuiler burgerlijk aansprakelijk is. 

Artikel 3 - De belasting bedraagt per geval zoals vermeld in artikel:: 
a) 50,00 euro per tussenkomst van de stedelijke openbare reinigingsdienst en per reiniging van de 

openbare weg ingeval van achtergelaten of weggeworpen vervuiling; 

b) 70,00 euro voor afvalstoffen met een volume minder dan 1/4
e
 m³ indien een buitengewone 

prestatie, namelijk een ophaling en verwijdering van een al dan niet reglementair recipiënt los 

van de normale huisvuilophaalbeurt, van de stedelijke openbare reinigingsdienst vereist is. 
Artikel 4 - De belasting is eisbaar zodra het belastbaar feit wordt vastgesteld en de reiniging van de openbare 

weg door de stedelijke openbare reinigingsdienst is geschied. 

Artikel 5 - De betaling van de belasting wordt gevorderd onverminderd de gerechtelijke vervolgingen tegen 
de personen bedoeld in artikel 2. 

Artikel 6 - De beëdigde aangestelden van het stadsbestuur en de leden van de lokale politie zijn gemachtigd 

alle inbreuken op deze verordening vast te stellen. 
Artikel 7 - De belasting wordt contant betaald, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, in handen van de 

stadsontvanger of zijn afgevaardigde. 
Als dan zal het in bewaring gegeven bedrag van ambtswege als een verworven contantbelasting 
worden geboekt. 

Bij gebrek aan een contantbetaling of indien het in bewaring gegeven bedrag niet in 
overeenstemming is met de reële belastingschuld, zal van ambtswege tot inkohiering van de gehele 
of gedeeltelijke belasting worden overgegaan. De ingekohierde belasting is onmiddellijk eisbaar. 

Artikel 8 - De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt 
volgens de modaliteiten vervat in de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de 

invordering van provincie- en gemeentebelastingen zoals aangevuld en gewijzigd door de wet van 
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en latere aanvullingen en het 
uitvoeringsbesluit ter zake. 



Artikel 9 - Dit besluit zal als definitief aangezien worden indien tijdens het voorgeschreven "de commodo et 

incommodo" onderzoek geen bezwaren worden ingediend. 
Na verloop van de wettelijke termijn van algemene voogdij of na goedkeuring door de 

voogdijoverheid, zal het reglement worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 
112 van de Nieuwe Gemeentewet. 

5) Afdeling 32 van de algemene bestuurlijke polit ieverordening van de stad 
Mechelen d.d. 2 september 1982 inzake ambulante activiteiten: 
Art ikel 32.1 :  De bepalingen van deze af deling zijn van toepassing op 

ambulante activiteiten die niet  gepaard gaan met  een 
ingebruikneming van de openbare weg, zoals voorzien in 
afdeling l van deze verordening.  

Art ikel 32.2 :  Onverminderd de wetgeving terzake, zijn zij die ambulante 
ac tiviteiten uitoefenen, verplicht ten minste 24 u vooraf 
aangifte te doen van de plaatsen, de dagen of de periode 
waarop zij die ac tiviteiten uitoefenen. Deze aangifte kan 
gebeuren bij de kwijt ing van de gemeentelijke taks. 

Art ikel 32.3 :  Het  is verboden ambulante activiteiten uit  te oefenen: 
a) op markten, t ijdens de openingsuren;  
b)   op plaatsen waardoor de openbare orde, de openbare rust of 
de openbare veiligheid kan worden verstoord.  

Art ikel 32.4 :  Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de  
burgemeester is het  verboden ambulante activiteiten uit  te 
oefenen: 

a) van 22 tot  7 uur op de openbare weg en op andere  
toegelaten openbare plaatsen; 
b) op de openbare weg en op andere openbare plaatsen waar 
evenementen, zoals kermissen, rommelmarkten,     stoeten, 
proc essies, optochten, braderijen, ... plaatsvinden, 
alsook in de onmiddellijke omgeving ervan en dit  t ijdens  
de uren van het  gebeuren; 
c) in de onmiddellijke omgeving van voetbalvelden t ijdens de  
dagen dat een wedstrijd plaatsvindt.  

Art ikel 32.5 :  Het  is de ambulante handelaars verboden de voorbijgangers 
last ig te vallen, aan de woningen aan te bellen of aan te kloppen 
aan een andere zijde dan de hoofdingang. Evenmin mogen 
woningen worden betreden zonder daartoe uitgenodigd te zijn." 

 

6)  Bij verkoopsmanifestaties, naar aanleiding van kalenderfeesten, moet artikel art. 4 §1 
van de wet van 25 juni 1993, betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en 
de organisatie van openbare markten, nageleefd worden. Artikel 4 §1 bepaalt dat 
ambulante activiteiten die niet worden uitgeoefend op de openbare markten, of op de 

openbare weg of ten huize van de consument, verboden zijn.  
 
De term kerstmarkt verwijst naar een openbare markt met een occasioneel en feestelijk 
karakter. Het blijft een gemeentelijke, openbare markt  die moet voldoen aan de wet op 
ambulante handel en de organisatie van openbare markten. Een  openbare markt is de 

plaats op het openbaar domein die door de gemeente wordt ingericht aan de hand van 
een gemeentelijk marktreglement dat niet in strijd mag zijn met de wetgeving 
betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de 
openbare markten. Zo kunnen, volgens deze wet, standplaatsen op een openbare markt 
enkel verkregen worden door handelaars die in het bezit zijn van een hoofdleurkaart of 

door VZW's die van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een erkenning 
voor een menslievende verkoop verkregen hebben. Dergelijke kerstmarkt kan in geen 
geval door een particulier, zelfstandige of vereniging op een privé-terrein worden 
georganiseerd. 



 

Bij manifestaties voor particuliere verkopers, georganiseerd op privé-domein, moeten 
volgende voorwaarden worden nageleefd: 

 Toestemming van het gemeentebestuur, als de manifestatie niet door de stad ingericht 
wordt. 

 De verkoop moet occasioneel zijn (naar aanleiding van de kerstperiode, wijkfeest …)  

 De goederen moeten de verkoper toebehoren. De goederen zijn niet aangekocht, 
gemaakt of gekweekt om te verkopen.  

 Een particulier, zelfstandige of vereniging mag op privé-terrein een occasionele verkoop 
organiseren. Hierop mogen enkel particulieren of vzw’s goederen verkopen. 
De vzw’s moeten een toelating voor een menslievende verkoop hebben, die aangevraagd 

moet worden bij het Ministerie van Economische Zaken. 
 In geen geval mogen  ambulante handelaars, die houder zijn van een leurkaart, op deze 

manifestaties, die op privé-terrein plaats hebben, toegelaten worden omdat ambulante 
handel op een dergelijke plaats verboden is.  

 Het verkopen van drank en voeding met bediening en verbruik ter plaatse (tafels en 

stoelen) wordt beschouwd als een dienstverlening. Voor deze activiteit is geen leurkaart 
verplicht en het verkoopsverbod op privé-terrein geldt niet. Daardoor mogen handelaars, 
die drank en voeding met bediening en verbruik ter plaatse verkopen, wel toegelaten 
worden. 

 
Bij de organisatie van een kerstmanifestatie  waaraan zowel particulieren als ambulante 

handelaars deelnemen, wordt deze manifestatie onderworpen aan verschillende regels 
afhankelijk van de hoedanigheid van de verkoper.  

 Deze manifestatie moet op de openbare weg plaats hebben omdat ambulante verkopen 
verricht door handelaars op privé-terrein verboden zijn. Deze handelaars zijn dan 
onderworpen aan de wet betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten op de 

openbare weg.  
 Particulieren mogen enkel, zoals hierboven reeds vermeld, hun persoonlijke overschotten 

verkopen.  Indien deze manifestatie niet georganiseerd wordt door de gemeente moet er 
minstens een toestemming zijn van deze lokale overheid. 

 
Een beurs die naar aanleiding van de kerstperiode wordt georganiseerd is een handels - of landbouwbeurs die 

kan omschreven worden als een manifestatie met een uitzonderlijk karakter, rond een 
bepaald thema uitgebouwd, waarbij het promotionele aspect primeert op de verkoop.  
Aan deze beurs mogen alleen zelfstandigen en VZW's ,die van de FOD Economie, KMO, 

Middenstand en Energie een erkenning voor een menslievende verkoop hebben 
verkregen, deelnemen. De deelname van particulieren aan een beurs is dus uitgesloten.   
Volgens art 5.2 van de wet betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten zijn de 
verkopen tijdens beurzen niet onderworpen aan de regels van de ambulante handel 
waardoor er tijdens de verkoop op beurzen geen leurkaart vereist is.” 

 

 7) - Het is verboden aan elke niet bevoegde persoon de marktkasten (elektriciteitskasten) 
te openen en/of er werkzaamheden in uit te voeren; 
- De eigenaars en/of gebruikers moeten voor alle installaties die aangesloten worden 
aan een door de stad ter beschikking gestelde stroombron een recent keuringsverslag 
(van een erkend controle-organisme) kunnen voorleggen. Hierna (indien het 

keuringsverslag geen opmerkingen bevat) zal de stroomtoevoer opengesteld worden; 
- Vuilcontainers worden enkel ter beschikking gesteld voor evenementen ingericht door 
of in samenwerking met de stad Mechelen. 

8) Art ikel 1.2 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad 
Mechelen d.d. 2 september 1982 :       

"Onverminderd de toepassing van de gemeentelijke bouwverordening, is voor de 
privat ieve ingebruikneming van de openbare weg een voorafgaande en 
schriftelijke toelating van de bevoegde overheid vereist." 



Een plan van de desbetreffende straten met  aanduiding van de organisatie van 
het  evenement moet ten minste één week voor de, aanvang ervan overgemaakt 
worden aan de lokale politie, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 Mechelen, en 
de brandweer, Dageraadstraat 4 te 2800 Mechelen. 
 

9)       Wanneer er alcoholhoudende dranken en/of gegiste dranken geschonken worden dient 
iedereen die tapt in het bezit te zijn van een tapvergunning, vooraf aan te vragen bij de 
lokale politie, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 Mechelen. In het kader van de 
wetgeving op de gegiste en sterke dranken zal een formulier 240 I worden afgeleverd 
waarmee bij de Douane en Accijnzen aangifte moet gedaan worden.  

10) In functie van de openbare orde en veiligheid kunnen bijkomende voorwaarden  
worden opgelegd. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


