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Interpellatie gemeenteraad 27/6/2017 – het (niet) toepassen 
van de politieverordening m.b.t. het ongevraagd ronselen van 

klanten op de Markt van Brugge …  
 
 
 
Geachte 

 
 

In onze stad is het de uitbaters van handelszaken, hun personeelsleden of 

anderen die zij daartoe zouden inschakelen,  verboden om voorbijgangers op de 

openbare weg ongevraagd aan te spreken of aan te klampen teneinde hen naar 

de zaak te lokken. 

 

In de gemeenteraadszitting van 29 mei 2012 werd in de politieverordening op het 

gebruik van de openbare weg een GAS-boete als sanctie bepaald voor het 

ongevraagd aanklampen van voorbijgangers aan horecazaken.     

 

Twee handelszaken zijn de voorbije weken actief bezig met het ronselen van 

klanten ; deze acties zijn volledig in strijd met deze politieverordening.  Dit is een 

doorn in het oog voor de vele bonafide handelaars die onze stad rijk is.   

 

In 2016 werden in totaal slechts 2 boetes opgelegd in dossiers betreffende het 

ongevraagd aanspreken/aanklampen van mensen/toeristen. Het bedrag van de 

boetes schrikt helemaal niet af : 130 € en bij recidive max. 200 € !     Het 

antwoord van de burgemeester in deze problematiek is veelzeggend  : “onze 

doelstelling is niet om boetes uit te schrijven.”   In het verhaal van de 

parkeerretributies merken we nochtans een totaal ander verhaal : bijna 2 miljoen 

€ aan boetes per jaar !   Het retributiereglement kent contradictorisch geen 

enkele tolerantie vanuit het stadsbestuur …  

 

“Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”, is een oud, wijs Vlaams 

spreekwoord.  Het is onverklaarbaar dat de burgemeester maar laat betijen en 

geen inspanningen levert om deze politieverordening te laten naleven… net zoals 

in 2014/2015.   Dit is o.i. zijn taak en plicht !    Ten einde raad hebben de 

betrokken, benadeelde Brugse horecazaken een raadsman onder de arm 

genomen, om gerechtigheid te laten geschieden.  

 

We vragen dan ook aan het stadsbestuur om : 

1. De gasboetes ad hoc op te trekken tot de maximale boetes van 

maximum 350 €, zodat zij een ontradend en effectief afschrikkend effect 

zouden hebben. 

2. De problematiek niet verder onder de mat te vegen, maar daadwerkelijk 

streng op te treden tegen hardleerse overtreders.  Controles uitvoeren is 



  

dan ook een must.  Het College van Burgemeester en Schepenen kan ook 

andere, meer forse maatregelen nemen, zoals schorsing, intrekking tot 

zelfs sluiting. Deze praktijken schaden immers het imago van Brugge tot 

ver buiten de grenzen. Alle eerlijke handelaars vragen een streng 

optreden.  

3. Ons te melden hoeveel gasboetes in 2017 al werden uitgeschreven m.b.t. 

deze problematiek.  (tot mei 2017)  

 

Met dank voor uw antwoord en vanuit onze bekommernis voor een eerlijke 

handel. Ons positief imago van toeristische, ondernemende stad moeten we 

vrijwaren.  

 
 

 
Met beleefde groet, 

 
 
 
 
Geert Van Tieghem 
Fractieleider N-VA Brugge 


