
 1 

Algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van 
een barbecue, kooktoestellen en frituren op de openbare weg of 

openbaar domein 

Vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen  

in vergadering van 2 februari 2005 
 

 
 

1) De toestellen dienen zodanig te worden opgesteld dat : 
 ze niet kunnen omgestoten worden; 
 ze geen hinder vormen voor een vlotte en veilige ontruiming van de achterliggende 

gebouwen; 
 ze geen gevaar opleveren voor de gebruikers, de voorbijgangers op de openbare weg 

en de in de omgeving gelegen gebouwen; 
 ze op voldoende afstand van alle brandbaar materiaal geplaatst worden of er zodanig 

van afgezonderd staan, dat alle brandgevaar voorkomen wordt; 
 ze niet onder een tent, luifel of ieder ander object uit brandbaar materieel geplaatst 

worden; 

 het straatgedeelte in de onmiddellijke omgeving steeds rechtstreeks bereikbaar is 
voor de hulpdiensten. 

 
De inrichters dienen bij de plaatsing van de toestellen eveneens rekening te houden met 
artikel 1.7 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen d.d. 2 
september 1982: 

"De t itularissen 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." 
 
2) Bij het gebruik van de toestellen dient in de onmiddellijke nabijheid : 

 ten minste één poederblusser met 6 kg. ABC-poeder te worden   geplaatst, die 
voldoet   aan de eisen van de Belgische norm EN 3. Deze dient goed onderhouden 
te zijn, bereikbaar en bedrijfsklaar. Hij moet op een goed zichtbare plaats worden 
opgesteld. 

 steeds iemand aanwezig te zijn die onmiddellijk kan ingrijpen bij enig gevaar. 

 
Toestellen werkend met  vloeibaar gas moeten voorzien zijn van de nodige n en 
afsluitkranen; de toevoerleidingen zijn met staaldraad gewapend of geschikt voor het 
gebruikte gas. 
Het  bijvullen van brandstof mag niet geschieden tijdens het gebruik van de 
toestellen. 

Frituurpannen moeten voorzien zijn van een metalen deksel of in de onmiddellijke 
omgeving dient een brandblusdeken bij de hand worden gehouden. 
 
3) De inrichters worden in het bijzonder gewezen op artikel 14.1 en 14.5 van de 
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen d.d. 2 september 

1982: 
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 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 ”.  

 

4) De aandacht wordt er op gevestigd dat: 
 voor de aanvang van de manifestatie door de aanvrager of in opdracht van de 

aanvrager op eigen kosten een plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt die in drie 
exemplaren bij de dienst openbare werken moet worden afgegeven; 

 de aanvrager aan de dienst openbare werken het einde van de manifestatie dient 
mee te delen, alsook de eventuele gemaakte schade; 

 bij de vaststelling van de schade de aanvrager 14 dagen de tijd heeft aan de dienst 
openbare werken zijn keuze bekend te maken, zelf de zaak te herstellen of akkoord 
te gaan met de schaderaming en de herstelling te laten geschieden door de 
stadsdiensten op kosten van de aanvrager. 

 

 
 
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 1/4e 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 
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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. 
 


