BEKENDMAKING
Politieverordening betreffende het
maken van vuur door middel van
vaste, vloeibare of gasvormige
brandstof en het gebruik van gassen
op de openbare weg.

De Gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 1 december 1789 betreffende de inrichting der municipaliteiten, inzonderheid
artikel 50;
Gelet op het decreet van 16-24 augustus 1790 betreffende de rechterlijke inrichting, inzonderheid
Titel XI, Artikel 3;
Gelet op artikel 75 1e lid en artikel 78 van de Gemeentewet;
Overwegende dat het in het belang van de openbare veiligheid en gezondheid noodzakelijk is het
gebruik van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof en het gebruik van gassen op de openbare weg,
naar aanleiding van eender welk evenement, te reglementeren;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
VERORDENT:
Artikel 1. - Het maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen en het
gebruik van gassen op de openbare weg is verboden. Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op
de werken die uitgevoerd worden door de diensten van openbaar nut of in hun opdracht.
Artikel 2. - Ten behoeve van handels-, ambachtelijke- en private doeleinden kan af-, wijking van
artikel 1 bekomen worden, mits voorafgaande schriftelijke toelating van de Burgemeester.
Artikel 3. - Het door de Burgemeester gemachtigd gebruik op de openbare weg van gasvormige
brandstof in vervoerbare recipiënten is onder meer aan volgende voorwaarden onderworpen:
a. De toegelaten gasflessenopslag wordt beperkt tot maximaal 110 liter waterinhoud.
b.

De gebruikte recipiënten dienen te voldoen aan de bepalingen van het Algemeen Reglement
op de Arbeidsbescherming. Ontspanners. leidingen, branders en toebehoren moeten van het
goedgekeurde type zijn en een keuringsbewijs van een door het Ministerie van Tewerkstelling
en Arbeid erkend organisme, waaruit blijkt dat de ganse installatie voldoet aan alle vereisten
inzake veiligheid, moet steeds kunnen voorgelegd worden. Het keuringsbewijs moet jaarlijks
hernieuwd worden.

c.

Een zone van 02.00 meter rond de gasflessen dient steeds afgeschermd voor het publiek. In
die zone is het verboden ontvlambare vloeistoffen en brandbaar materiaal op te slaan, te
roken of open vuur te maken. De aanduiding van het verbod op vuur moet gebeuren
overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming
(ARAB) - Veiligheidssignalering.

d.

De plaats waar de gasflessen opgesteld zijn bevindt zich in open lucht op hetzelfde niveau als
de directe omgeving - niet nabij kelderopeningen. putten en dergelijke en moet aan twee
tegenover elkaar gelegen zijden open zijn zodat een goede natuurlijke ventilatie steeds
gewaarborgd blijft en het gevaar op ingesloten gasmengsels uitgesloten is.

e.

De gasflessen dienen opgesteld op een stabiele en vuurvaste ondergrond. waarbij voorzorgen
zijn genomen tegen het omvervallen. Zij dienen beschut te zijn tegen de inwerking van
zonnestralen of warmtebronnen.

f.

Nabij de gasopslag dient een poedersnelblusser voorzien te zijn met een minimale inhoud van
06 kg ABC poeder.

g.

De Burgemeester kan te allen tijde bijkomende veiligheidsvoorschriften opleggen.

Artikel 4. - Bij wijze van overgangsmaatregel is het gebruik van gasvormige brandstoffen voor
braadspitten of andere braadtoestellen op de openbare weg toegelaten tot 31.12.1988.
Artikel 5. - Het is verboden bij het vullen van ballonnetjes, zakken of andere voorwerpen, naar
aanleiding van om het even welk evenement op de openbare weg, gebruik te maken van brandbare
en ontplofbare gassen of van gasmengsels die brandbare of ontplofbare componenten bevatten. Voor
het vullen van ballonnetjes mag enkel gebruik gemaakt worden van Helium.
Artikel 6. - De eigenaar(s), hun aangestelde(n) of werknemer(s) die gemachtigd zijn tot het
gebruiken van vaste, vloeibare of gasvormige brandstof of van gassen op de openbare weg, moeten:
a. Ervoor zorgen dat de werking, de plaatsing en de opstelling van hun installatie geen hinder of
gevaar kan opleveren voor de openbare gezondheid en veiligheid;
b. Verzekerd zijn voor hun burgerlijke aansprakelijkheid naar aanleiding van schade of
ongevallen die door hem of door zijn aangestelde(n) of werknemer(s) veroorzaakt kunnen
worden.
Artikel 7. - In geval van overtreding op onderhavige politieverordening worden de brandstof, de
recipiënten, de installatie en bijhorigheden, die gediend hebben bij de overtreding, in beslag
genomen.
Artikel 8.- Overtredingen van deze verordening zullen bestraft worden met een gevangenisstraf van
5 tot 7 dagen en een geldboete van 20 tot 25 fr. of met een van die straffen alleen, voor zover de
algemene of provinciale wetten of besluiten die op dat vlak zouden bestaan geen andere straffen
voorzien.
Bovendien worden de in beslag genomen goederen door de Rechtbank verbeurd verklaard.
Artikel 9. - Alle politieverordeningen betreffende het maken van vuur door middel van vaste,
vloeibare of gasvormige brandstof en het gebruik van gassen op de openbare weg, uitgevaardigd door
de gemeentebesturen van de op 01 januari 1971 samengevoegde gemeenten Assebroek, Brugge,
Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis en SintMichiels worden vanaf heden
ingetrokken, alsook de desbetreffende beslissingen van de gemeenteraden van Heist, Loppem,
Oostkamp en Ramskapelle, voor zover ze betrekking hebben op de gebiedsdelen die sedert 01 januari
1971 deel uitmaken van het grondgebied van de Stad Brugge.
Artikel 10. - Onderhavige verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 102 van de
gemeentewet. Deze verordening treedt in werking de dag waarop zij wordt bekendgemaakt.
Aldus vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 27 oktober 1987.
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Namens de Gemeenteraad:
De Secretaris, get. E. DE MEYER.
De Burgemeester-Voorzitter, get. F. VAN ACKER.
Het College van Burgemeester en Schepenen,
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad dd. 27 oktober 1987, houdende de
politieverordening betreffende het maken van vuur door middel van vaste, vloeibare of gasvormige
brandstof en het gebruik van gassen op de openbare weg;
Gelet op artikel 102 van de gemeentewet;
BEVEELT de bekendmaking van dit besluit door middel van aanplakbrieven.
Brugge, 13 november 1987
De Secretaris,
E. DE MEYER.
Burgemeester en Schepenen, F. VAN ACKER.
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