Politieverordening betreffende het
uitdelen van publiciteitsmiddelen,
pamfletten, geschriften, strooibriefjes,
reclamefolders, voorwerpen en
dergelijke op de openbare weg of op
het openbaar domein.

De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel
135, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 119 hernummerd bij de wet van 27 mei
1989 en gewijzigd bij het KB van 30 mei 1989, en op artikelen 112 en 114 vervangen bij de wet van 8
april 1991 ;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen
van een goede politie, meer bepaald betreffende de openbare reinheid, veiligheid, orde en rust ;
Overwegende dat het maken van publiciteit, van reclame en dergelijke, en het uitdelen van
pamfletten en strooibriefjes op de openbare weg of op het openbaar domein, het veilig verkeer in het
gedrang kunnen brengen en de openbare rust kunnen verstoren ;
Overwegende dat evenementen op de openbare weg of op het openbaar domein regelmatig oorzaak
zijn van vervuiling van de straten en de pleinen als gevolg van het wegwerpen of achterlaten van
drukwerken, voorwerpen en dergelijke, waarvoor publiciteit of reclame gemaakt werd ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
VERORDENT :
Artikel 1.
1. Het is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke kennisgeving aan de Burgemeester,
publiciteitsmiddelen, pamfletten, strooibriefjes, geschriften, reclamefolders, voorwerpen en
dergelijke, op de openbare weg of op het openbaar domein uit te delen of te verspreiden.
2. Die schriftelijke kennisgeving moet :
a. de plaats vermelden waar de uitdeling of de verspreiding zal gebeuren ;
b. de identiteit en het adres vermelden van de persoon die verantwoordelijk is voor de
uitdeling of de verspreiding ;
c. op voorhand en minstens binnen de hierna vermelde termijnen bij de Burgemeester
toekomen :
i. vijftien dagen als het om commerciële publiciteitsmiddelen, pamfletten,
strooibriefjes, geschriften, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke gaat
ii. achtenveertig uren voor niet-commerciële publiciteitsmiddelen, pamfletten,
strooibriefjes, geschriften, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke ;
iii. achtenveertig uren voor de tijdens de verkiezingscampagnes uitgedeelde of
verspreide pamfletten, strooibriefjes, geschriften en dergelijke die uitsluitend
betrekking hebben op de wettelijk voorziene verkiezingen.
Artikel 2.

Op de publiciteitsmiddelen, pamfletten, strooibriefjes, geschriften, reclamefolders en dergelijke moet
goed in het oog springend de naam en het adres van de verantwoordelijke uitgever vermeld staan
alsmede dat het verboden is het stuk op de openbare weg te werpen.
Artikel 3.
1. Naast de in artikel 1 opgelegde voorafgaande kennisgeving aan de Burgemeester moet,
vooraleer overgegaan wordt tot de uitdeling of de verspreiding van publiciteitsmiddelen,
pamfletten, strooibriefjes, geschriften, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke, op de
openbare weg of op het openbaar domein, de indirecte belasting op het gebruik van de
openbare weg eveneens vereffend zijn.
2. De uitdeler of verspreider moet het betalingsbewijs steeds bij zich hebben en het op verzoek
van de politie of de rijkswacht onmiddellijk vertonen.
Artikel 4.
De publiciteitsmiddelen, pamfletten, strooibriefjes, geschriften, reclamefolders, voorwerpen en
dergelijke die in de onmiddellijke omgeving van de uitdeling op de openbare weg of op het openbaar
domein werden weggeworpen, moeten door de verdeler(s) opgeraapt worden.
Bij nalatigheid zal het stadsbestuur van ambtswege de achtergelaten exemplaren, voorwerpen en
dergelijke laten opruimen, dit op kosten van de verantwoordelijke voor de uitdeling.
Artikel 5. Het is verboden :
1. De voorbijgangers lastig te vallen of het verkeer op de openbare weg of op het openbaar
domein te hinderen of onveilig te maken bij het uitdelen van publiciteitsmiddelen, pamfletten,
strooibriefjes, geschriften, geschriften, reclamefolders, voorwerpen en dergelijke ;
2. zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de gebruiker en/of eigenaar,
publiciteitsmiddelen, pamfletten, strooibriefjes, geschriften, reclamefolders, voorwerpen en
dergelijke, aan te brengen of aan te plakken op roerende goederen op of langs de openbare
weg of op het openbaar domein.
3. Publiciteitsmiddelen, pamfletten, strooibriefjes, geschriften, reclamefolders, voorwerpen en
dergelijke op de openbare weg of op het openbaar domein uit te delen of te verspreiden
a. tussen zonsondergang en zonsopgang,
b. op zon- en feestdagen,
c. de dagen waarop de Heilig Bloedprocessie of de Gouden Boomstoet rondgaat, of enig
ander historisch evenement plaatsvindt.
Artikel 6.
De specifieke huis-aan-huis bedelingen van voorwerpen, reclamefolders en dergelijke, vallen niet
onder de toepassing van deze politieverordening.
Artikel 7.
De Burgemeester kan vrijstellingen verlenen van de voorschriften van deze politieverordening.
Artikel 8.
Overtredingen van onderhavige verordening zullen bestraft worden met een gevangenisstraf van
maximaal 7 dagen en een geldboete van maximaal 25 frank of met één van deze straffen alleen.
Alles wat gediend heeft bij de overtreding zal in beslag genomen worden met het oog op eventuele
verbeurdverklaring.
Artikel 9.
Onderhavige verordening wordt bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief.
Artikel 10.
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Afschrift van dit besluit wordt binnen de achtenveertig uren in drievoud gestuurd aan de Gouverneur
van de provincie West-Vlaanderen voor kennisgeving aan de bestendige deputatie van de
provincieraad en voor melding in het bestuursmemoriaal van de provincie.
Tevens wordt van dit besluit dadelijk een afschrift gestuurd aan de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge en aan de griffie van de politierechtbank te Brugge.
Aldus vastgesteld in de gemeenteraad van 29 juni 1993.
De Stadssecretaris,
F. DE VRIESE

De Burgemeester-Voorzitter,
F. BOURDON
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