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DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME, 
 
 

VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
 
Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
publiciteitsinrichtingen, tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
toegankelijkheid en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 
juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen 
waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is en tot opheffing van 
diverse besluiten 

 
 
 
1 SITUERING  
 
1.1 Algemeen 
In de jaren 1930 werden er voor de eerste maal regels uitgevaardigd voor bepaalde wijzen van 
aanplakken en adverteren (koninklijk besluit van 5 mei 1936, besluit van 6 mei 1936 en koninklijk 
besluit van 30 juni 1938). 
 
De zorg voor de schoonheid van bepaalde plaatsen van het land zette de federale regering er in 1956 
en 1959 toe aan gedetailleerde esthetische bepalingen op te nemen in de in 1936 uitgevaardigde 
reglementering op het aanplakken en reclame maken, gekoppeld aan bij koninklijk besluit (KB) 
bepaalde lijsten van (stukken van) wegen, landschappen, e.a.. Op die manier werd getracht om de 
onbeperkte ontwikkeling van publiciteit die afbreuk deed aan het “natuurschoon en stedelijk schoon” 
te beperken.  
 
Het tot op heden geldende koninklijk besluit van 14 december 1959 betreffende het aanplakken en 
reclame maken is ondertussen echter zeer verouderd. Het verschil tussen de statuten van de al dan 
niet aangeduide wegen en landschappen, de terminologie en de mate van detaillering zijn niet meer 
aangepast aan deze tijd. Ook de manieren waarop publiciteit gevoerd wordt, zijn enorm geëvolueerd.  
 
Ook is de nood aan het reglementeren van publiciteitsinrichtingen niet langer alleen maar ingegeven 
door de ruimtelijke schoonheid maar voor een groot deel ook door de nood aan verkeersveiligheid. 
Publiciteitsinrichtingen langs de wegen hebben tot doel de aandacht van de weggebruiker te trekken 
waardoor deze afgeleid kunnen worden. Een té grote afleiding van de bestuurders moet echter 
vermeden worden om het veilig verkeer te waarborgen. Er is dan ook nood aan een zekere normering 
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waarbij de meest afleidende kenmerken van publiciteitsinrichtingen voorkomen worden. Bepaalde 
vormen van publiciteit bezitten immers bepaalde kenmerken die een invloed hebben op het 
kijkgedrag, de aandacht en het rijgedrag van de weggebruikers. Verschillende studies tonen aan dat 
deze kenmerken dikwijls een negatieve impact hebben op het gedrag van de bestuurders. 
 
Vanuit het principe van voorzichtigheid en omwille van mogelijke ongewenste effecten van publiciteit 
op de verkeersveiligheid kan men publiciteit niet zonder meer toelaten. 
 
Artikel 2.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de “VCRO”) lijst de stedenbouwkundige 
voorschriften op die geregeld kunnen worden bij een verordening.  
 
Op grond van dit artikel kan de Vlaamse Regering een verordening vaststellen met de nodige 
stedenbouwkundige voorschriften om te zorgen voor onder meer:  
- de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, de bruikbaarheid en de schoonheid van de 

wegen, de toegangen en de omgeving ervan, evenals het ruimtelijk waarborgen van een adequate 
mobiliteit (punt 3°). 

 
Voorliggende verordening voorziet dan ook in een regeling rond publiciteit, rekening houdende met 
de moderne vormen van publiciteitsinrichtingen en met aspecten van verkeersveiligheid. 
 
Bij de opmaak van deze stedenbouwkundige verordening werd dan ook uitgegaan van twee 
inhoudelijke doelstellingen, met name de goede ruimtelijke ordening alsook de verkeersveiligheid. 
  
Deze twee doelstellingen zorgen ervoor dat publiciteitsinrichtingen, of deze nu zaakgebonden zijn of 
niet, niet zomaar overal geplaatst kunnen worden, maar aan voorwaarden onderworpen zijn.  
 
Hierbij worden volgende uitgangspunten gehanteerd:  
- de verordening is van toepassing op die stedenbouwkundige handelingen, waarvoor een 

omgevingsvergunning vereist is.  
Daar er een soepelere regeling voorzien wordt voor zaakgebonden publiciteitsinrichtingen dan 
voor niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen, is de verordening ook van toepassing als wordt  
overgegaan van een zaakgebonden naar een niet- zaakgebonden publiciteitsinrichting. 
Voorwaarden die ook voor van vergunning vrijgestelde publiciteitsinrichtingen dienen te gelden, 
worden bijkomend opgenomen in het Vrijstellingenbesluit. 

- de regeling is in beginsel van toepassing op alle openbare wegen, en geldt voor 
publiciteitsboodschappen, herkenbaar langs alle openbare wegen.  
Het onderscheid tussen beschermde en niet beschermde wegen wordt verlaten. 
Onder de thans geldende regelgeving zijn publiciteitsinrichtingen langs een heel aantal 
beschermde wegen verboden. Per uitzondering werden een aantal gevallen bepaald waarin de 
publiciteitsinrichtingen langs deze wegen toch konden worden toegelaten, zij het onder strikte 
voorwaarden.  

- aan andere sectorale regelgeving, zoals inzake onroerend erfgoed, de regeling inzake openbaar 
domein of burgerlijk recht, wordt niet geraakt. Deze geldt onverkort. 

 
Gelet op de voorgestelde wijzigingen, wordt de bestaande regelgeving, waaronder het koninklijk 
besluit van 14 december 1959 betreffende het aanplakken en reclame maken, opgeheven. 
 
1.2 Gehanteerde studies 
De wetenschappelijke studies, gehanteerd bij de opmaak van voorliggend ontwerp van verordening, 
zijn :  
1) "Studie naar de effecten van vrij programmeerbare verlichte borden op de verkeersveiligheid", 

Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt, Diepenbeek, april 2014; 
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https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/16815/1/finaal%20rapport%20-
%20definitief.pdf 

2) "Rijsimulatoronderzoek naar het effect op de verkeersveiligheid van vrij programmeerbare 
verlichte borden (VPVB)", Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt, Diepenbeek, januari 2016.  
https://www.uhasselt.be/UH/mobiliteitswetenschappen-rijsimulatoronderzoek/Afgeronde-
onderzoeken/Effect-van-verlichte-reclameborden-in-beeld-gebracht.html 

3) “Reclame naast wegen”, (Nederlandse) stichting CROW, 2 juni 2017. 
https://www.crow.nl/publicaties/reclame-langs-wegen 

 
1.3 Totstandkoming 
Voorliggende verordening kwam tot stand rekening houdend met  
- het advies van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed van xxx;  
- het advies van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen van xxx;  
- de overlegvergadering met de behoorlijk gemandateerde vertegenwoordigers van de Vlaamse 

Vereniging van Steden en Gemeenten en de Vereniging van de Vlaamse Provincies, gehouden 
op xxx;  

- de reacties, ontvangen tijdens het openbaar onderzoek over de ontwerp verordening,  
- de resultaten van de plan-m.e.r.-screening van xxx;  
- het advies van de Raad van State van xxx.  
  
2 ALGEMENE OPMERKINGEN 
Algemene opmerkingen in adviezen, de overlegvergadering of uit reacties die niet gekoppeld zijn aan 
een bepaald artikel worden in dit onderdeel behandeld. 
 
Opmerkingen in adviezen of uit bezwaren die wel betrekking hebben op een specifiek artikel, worden 
bij dat artikel in de artikelsgewijze bespreking behandeld. 
 
Voor de herkenbaarheid wordt telkens de betrokken instantie onderlijnd aangegeven: 
- Mobiliteitsraad van Vlaanderen : MORA 
- Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed: SARO 
- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: VVSG 
- Vereniging van de Vlaamse Provincies: VVP 
 
Gelet op redenen van privacy wordt wel de inhoud van de bezwaren behandeld, maar wordt de naam 
van de bezwaarindiener niet kenbaar gemaakt.  
 
2.1 Vlaamse strategische adviesraden 
Later aan te vullen 
 
2.2 Overlegvergadering VVSG en VVP 
Later aan te vullen 
 
 
2.3 Onderzoek tot milieueffectrapportage 
In toepassing van titel 4 van het DABM werd een plan-MER-screening uitgevoerd, op basis van de 
ontwerpverordening, zoals principieel goedgekeurd op  XXX.  

De conclusie van het team MER luidde dat de publiciteitsverordening geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  
De plan-MER-screening werd door het team MER goedgekeurd op XXX. 

 

https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/16815/1/finaal%20rapport%20-%20definitief.pdf
https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/16815/1/finaal%20rapport%20-%20definitief.pdf
https://www.uhasselt.be/UH/mobiliteitswetenschappen-rijsimulatoronderzoek/Afgeronde-onderzoeken/Effect-van-verlichte-reclameborden-in-beeld-gebracht.html
https://www.uhasselt.be/UH/mobiliteitswetenschappen-rijsimulatoronderzoek/Afgeronde-onderzoeken/Effect-van-verlichte-reclameborden-in-beeld-gebracht.html
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2.4 Openbaar onderzoek over de ontwerp-verordening 
Later aan te vullen 
 
 
 
3 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 
 
HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 (Citeeropschrift) 
Dit artikel voert een citeeropschrift in voor voorliggende verordening. 
 
 
Artikel 2 (Definities) 
Voorliggende verordening voorziet volgende definities: 
1° herkenbaar 
2° oppervlakte van een publiciteitsinrichting 
3° publiciteitsboodschap  
4° publiciteitsinrichting 
5° zaakgebonden publiciteitsboodschap 
6° zaakgebonden publiciteitsinrichting 
 
 
1. Herkenbaar 
Dit begrip wordt gedefinieerd als “door een persoon in normale omstandigheden leesbaar of 
begrijpbaar”. 
 
Deze definitie sluit aan bij de invulling die in de huidige regelgeving reeds wordt gehanteerd.  
De notie 'herkenbaar vanaf de openbare weg' (zie o.a. artikel 3) blijft dan ook dezelfde invulling als 
vandaag de dag krijgen. Een normale weggebruiker (voetganger, fietser of autobestuurder of 
passagier) moet de boodschap herkennen of begrijpen, zonder hiervoor abnormale inspanningen te 
moeten doen.  
 
2. Oppervlakte van een publiciteitsinrichting 
Zowel bij zaakgebonden als bij niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen worden maximale 
oppervlaktes bepaald, vandaar dat een algemene definitie aangewezen is.  
 
Onder de oppervlakte van een publiciteitsinrichting wordt verstaan “de oppervlakte van een 
publiciteitsinrichting, met inbegrip van de eventuele omkadering, of de oppervlakte van een 
omschrijvende rechthoek rond een publiciteitsboodschap, waarbij bij meerzijdige 
publiciteitsinrichtingen de oppervlakten van de zijden die vanuit een punt kunnen worden gezien, 
worden samengeteld; de verschillende zijden van wisselende publiciteitsboodschappen worden slechts 
een keer geteld”. 
 
Wat betreft die onderdelen van een publiciteitsinrichting die geen publiciteitsboodschap vermelden, 
maar die wel bedoeld zijn om de aandacht te trekken, kan opgemerkt worden dat deze deel uitmaken 
van de publiciteitsinrichting (zie hiervoor de definitie van publiciteitsinrichting). De oppervlakte 
hiervan zal dus meegerekend moeten worden. In geval van een felgekleurde totem zal er zo gekeken 
moeten worden naar de oppervlakte die vanuit een punt kan worden gezien.  
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Daar ook de omkadering de aandacht van de weggebruikers trekt, wordt deze ook meegerekend bij 
het berekenen van de oppervlakte van een publiciteitsinrichting. De omkadering niet meetellen zou 
immers aanleiding kunnen geven tot het gebruiken van zeer brede kaders of lichtgevende kaders. 
 
Inzake geschilderde of geplakte beelden of letters moet niet gekeken worden naar de oppervlakte van 
de afzonderlijke letters, maar naar de oppervlakte van een rechthoek die men rond deze letters kan 
trekken. Vandaar dat opgenomen wordt dat onder de oppervlakte van de publiciteitsinrichting ook de 
oppervlakte van een omschrijvende rechthoek rond een publiciteitsboodschap verstaan moet worden. 
Het zou immers niet correct zijn om bij geschilderde letters op een gevel, deze hele gevel te gaan 
meetellen. 
 
3. Publiciteitsboodschap  
Het onderscheid tussen zaakgebonden en niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen bestaat uit de 
aard van de publiciteitsboodschap, niet de constructie als dusdanig.  
 
Vandaar dat een publiciteitsboodschap gedefinieerd wordt als:  
“visuele communicatie met als doel een zaak, product of activiteit te identificeren, bekend te maken of 
te promoten, ongeacht of deze communicatie statisch, dynamisch, digitaal of analoog is. Hierbij 
worden bedrijven, handelszaken, horeca, verenigingen, organisaties, overheidsinstellingen, vrije 
beroepen en diensten ook als zaak beschouwd”. 
 
Door te spreken over visuele communicatie worden geluidsboodschappen uitgesloten.  
 
De communicatie moet gericht zijn op een bepaald doel, met name het identificeren, bekendmaken 
of promoten van een zaak, product of activiteit.  
Om te oordelen of een boodschap als een publiciteitsboodschap in de zin van voorliggende 
verordening beschouwd kan worden, moet bijgevolg gekeken naar de finaliteit.  
  
Bovendien wordt verduidelijkt dat het begrip “zaak” ruim gelezen moet worden. Ook bedrijven, 
handelszaken, horeca, verenigingen, organisaties, overheidsinstellingen, vrije beroepen en diensten 
worden als zaak beschouwd. Ook deze voeren communicatie om diensten of activiteiten kenbaar te 
maken. Bij strikte lezing zouden deze immers niet onder een publiciteitsboodschap vallen, en bijgevolg 
ook niet onder de definitie van publiciteitsinrichting of, bij uitbreiding voorliggende verordening.  
 
4. Publiciteitsinrichting 
Sinds het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke 
ordening, milieu en omgeving (de Codextrein) maakt het plaatsen of aanbrengen van een 
publiciteitsinrichting terug het voorwerp uit van een afzonderlijke vergunningsplicht.  
Sinds het opstellen van de VCRO was het zo dat alleen constructies met publiciteit vergunningsplichtig 
waren. Een publiciteitsinrichting of uithangbord werd immers opgenomen in de definitie van 
constructie (artikel 4.1.1, 3°, VCRO). Gezien er echter publiciteitsinrichtingen of uithangborden zijn die 
niet aan de definitie van constructie voldoen, zoals geschilderde of geplakte publiciteit, werd deze 
afzonderlijke vergunningsplicht terug ingevoerd. 
 
Hierbij werd echter niet bepaald wat verstaan moet worden onder publiciteitsinrichting. 
 
Voorliggende verordening hanteert volgende definitie:  
“elk visueel middel en elke constructie, met inbegrip van alle onderdelen ervan en ongeacht het 
verplaatsbaar of tijdelijke karakter ervan, met als doel om publiciteitsboodschappen op een vaste 
plaats kenbaar te maken aan het publiek”  
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Een ruime interpretatie van publiciteitsinrichting is aangewezen om een zo groot mogelijk 
toepassingsgebied voor de regeling te hebben. Ook tijdelijke inrichtingen kunnen 
publiciteitsinrichtingen uitmaken. 
 
Elke middel en elke constructie die als doel hebben om publiciteitsboodschappen kenbaar te maken 
aan het publiek, worden gevat: ongeacht of het verplaatsbaar is, tijdelijk, dan niet duurzaam, van welke 
vorm of uit welk materiaal ook en bestaande uit de werkelijke publiciteitsboodschap zelf, als de 
eventuele omkadering ervan en alle onderdelen dienstig ter ondersteuning of montage ervan.  
Hierbij maakt de definitie geen onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële 
publiciteitsinrichtingen. Naar afleidingsfactor en ruimtelijke impact maakt dit namelijk geen enkel 
verschil.  
 
Thans is het doel een publiciteitsboodschap kenbaar te maken. Het doel van informeren of aandacht 
trekken, thans omschreven als identificeren, bekendmaken of promoten van een zaak, product of 
activiteit zit thans vervat in de definitie van publiciteitsboodschap.  
 
Zo heeft een verlicht logo als doel een publiciteitsboodschap kenbaar te maken, en zal de constructie 
dan ook te beschouwen zijn als een publiciteitsinrichting. Dergelijk verlicht logo zal toegelaten kunnen 
worden, mits ze aan de voorwaarden opgenomen in voorliggende publiciteitsverordening voldoet. Ook 
de afbeelding van een grasmachine op een bord bij een verkoper van tuinmateriaal is dus een 
publiciteitsinrichting, ook al wordt geen merknaam of logo afgebeeld. 
 
Een aantal constructies hebben ook tot doel om het publiek te informeren of de aandacht te trekken, 
maar niet de identificatie, bekenmaking of promotie van een bedrijf, product, dienst of activiteit. 
Zo kan gedacht worden aan verkeerssignalisatie, standbeelden of gedenktekens. Deze hebben geen 
‘publiciteit’ tot doel, maar verkeersveiligheid, een historisch herinneren of een verfraaiing.  
Dergelijke constructies worden dan ook niet beschouwd als een publiciteitsinrichting. 
 
Om te oordelen of een inrichting als publiciteitsinrichting beschouwd kan worden, moet bijgevolg 
gekeken naar de finaliteit van de inrichting en de boodschap.  
 
Enkele illustraties van de finaliteit van de inrichting:  
 Zo kan de finaliteit van een stilstaande wagen verschillen. In de meeste gevallen zal de finaliteit 

van deze wagen er hoofdzakelijk in bestaan personen en goederen te vervoeren. In dat geval zal 
deze wagen niet beschouwd worden als publiciteitsinrichting, ook niet indien deze een 
publiciteitsboodschap bevat. Bestaat de finaliteit er hoofdzakelijk in reclame te maken, zal deze 
wagen beschouwd worden als publiciteitsinrichting. Elementen die erop kunnen wijzen dat het 
doel van een stilstaand voertuig hoofdzakelijk bestaat in het maken van reclame zijn bijvoorbeeld 
het niet langer voldoen aan technische eisen, elementen waaruit het niet tijdelijk karakter van het 
parkeren blijkt, wijze van opstelling van het voertuig, etc. Aan de definitie worden daarom de 
woorden “op een vaste plaats” toegevoegd. Die maken duidelijk dat een rijdend voertuig met 
publiciteit, ook al staat het ergens een paar uur stil, niet onder het toepassingsgebied valt. 

 Bij een televisietoestel bv. zal een scherm dat gericht wordt op de openbare weg met als doel 
reclame te maken als publiciteitsinrichting worden weerhouden, een televisiescherm dat door het 
raam zichtbaar is maar door personen in het gebouw zelf wordt bekeken, zal geen 
publiciteitsinrichting zijn. 

 
Aldus kan op basis van deze verordening een voertuig met een reclameboodschap niet verhinderd 
worden om rond te rijden. Evenmin kunnen mensen die met een publiciteitsboodschap rondlopen, 
verhinderd worden dit te doen, onder voorbehoud van restricties opgenomen in andere 
reglementering zoals de wegcode.  
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De in de Publiciteitsverordening naar voor geschoven voorwaarden inzake (bewaken van) ruimtelijke 
schoonheid en verkeersveiligheid die zodanig belangrijk worden geacht, worden eveneens 
ingeschreven in het Vrijstellingenbesluit, voor wat betreft de van vergunning vrijgestelde plaatsing van 
publiciteitsinrichtingen. 
 
5. Zaakgebonden publiciteitsboodschap 
Zoals eerder aangeven, maakt voorliggende Publiciteitsverordening een onderscheid tussen 
zaakgebonden en niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen. Het onderscheid hiertussen bestaat uit 
de aard van de publiciteitsboodschap, niet de constructie als dusdanig.  
 
Een zaakgebonden publiciteitsinrichting is een publiciteitsinrichting met louter zaakgebonden 
publiciteitsboodschappen. 
 
Zaakgebonden publiciteitsboodschappen zijn publiciteitsboodschappen die louter betrekking hebben 
op een zaak op die locatie, zoals de naam, het logo, de vermelding van de activiteit, of de vermelding 
van een van de belangrijkste ter plaatse aangeboden producten of diensten. 
 
Er dient dus een link te zijn tussen de publiciteitsboodschap en de zaak op die locatie. 
Uit de definitie van publiciteitsboodschap blijkt duidelijk dat het begrip “zaak” ruim gelezen moet 
worden. Ook bedrijven, handelszaken, horeca, verenigingen, organisaties, overheidsinstellingen, vrije 
beroepen en diensten worden als zaak beschouwd.  
 
De vermelding van de naam van een drankenmerk op een café is dus een zaakgebonden 
publiciteitsboodschap, op voorwaarde dat dat merk in het café beschikbaar is. Het betreft een van de 
belangrijkste ter plaatse aangeboden producten. De naam van datzelfde drankenmerk op een 
supermarkt is geen zaakgebonden publiciteitsboodschap. Het drankenmerk is immers slechts één van 
de honderden aangeboden producten. 
Idem voor de vermelding van de naam van een krant. Op een krantenwinkel is dit een zaakgebonden 
publiciteitsboodschap. Op een supermarkt niet. 
 
Een publiciteitsinrichting op de gevel van een woning, die reclame maakt voor een frisdrank is dan wel 
fysiek onlosmakelijk verbonden met de locatie waar ze is aangebracht, de publiciteitsboodschap is dit 
allerminst. Dergelijke publiciteitsboodschap is geen zaakgebonden publiciteitsboodschap, en bijgevolg 
is de publiciteitsinrichting niet als een zaakgebonden publiciteitsinrichting te beschouwen. 
 
6. Zaakgebonden publiciteitsinrichting 
Een zaakgebonden publiciteitsinrichting is een publiciteitsinrichting met louter zaakgebonden 
publiciteitsboodschappen. 
 
Doordat voorliggende verordening een definitie bevat van zaakgebonden publiciteitsboodschap, is de 
link tussen het verbonden zijn van boodschap met locatie daar voorzien. 
 
De vroegere term ‘uithangbord’ wordt gevat door de definitie van zaakgebonden publiciteitsinrichting.  
Dat begrip werd oorspronkelijk zeer strikt gedefinieerd (enkel en alleen de handelsnaam/het logo van 
het bedrijf ter plaatse), maar wordt intussen reeds geruime tijd veel soepeler geïnterpreteerd, gelet 
op de noodzaak voor handelszaken, bedrijven, verenigingen e.d. om economische verrichtingen, 
producten of activiteiten die verbonden zijn met die betrokken locatie kenbaar te kunnen maken.  
Het gaat niet meer enkel over welke onderneming er gevestigd is en welke werkzaamheden daar 
worden verricht, maar ook welke producten op die locatie worden vervaardigd, verkocht of hersteld 
of welke diensten er worden verstrekt.  
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Daar thans zaakgebonden publiciteitsinrichtingen niet steeds meer “uithangen”, maar ook op de gevel 
of het dak of in de voortuin aangebracht kunnen zijn, of zelfs geprojecteerd, is het blijven gebruiken 
van de term “uithangbord” te verwarrend. 
 
Ook dynamische borden vallen onder het begrip publiciteitsinrichtingen. Deze kunnen zowel 
zaakgebonden als niet-zaakgebonden zijn. Dit soort publiciteitsinrichtingen is wel aan specifieke regels 
onderworpen, gezien dit soort publiciteitsinrichtingen grote impact heeft op de aandacht van de 
weggebruikers. 
 
De nieuwe term sluit dan ook beter aan bij de huidige mogelijkheden om publiciteitsboodschappen 
kenbaar te maken.  
 
Een definitie van “niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen” is niet nodig daar de inhoud a contrario 
kan worden afgeleid uit de definitie van zaakgebonden publiciteitsinrichting. 
 
Artikel 3 (Toepassingsgebied) 
 
Dit artikel bepaalt dat de verordening van toepassing is op  
“het plaatsen of aanbrengen van publiciteitsinrichtingen als al de volgende voorwaarden vervuld zijn: 
1° de publiciteitsboodschap is herkenbaar vanaf de openbare weg; 
2° voor het plaatsen of aanbrengen van de publiciteitsinrichting is een omgevingsvergunning of een 
meldingsakte vereist. 
 
Dit besluit is ook van toepassing als overgegaan wordt van een zaakgebonden publiciteitsinrichting 
naar een niet zaakgebonden publiciteitsinrichting.” 
 
1. Plaatsen of aanbrengen 
Voorliggende Publiciteitsverordening bevat vooreerst algemene voorwaarden waaraan 
publiciteitsinrichtingen moeten voldoen, en vervolgens bepalingen voor zaakgebonden dan wel niet-
zaakgebonden publiciteitsinrichtingen, waarbij soepelere regels gelden voor zaakgebonden 
publiciteitsinrichtingen. 
 
Een verkregen vergunning is dan ook gelinkt aan de aard van de publiciteitsinrichting (zaakgebonden 
of niet-zaakgebonden).  
 
Opgemerkt kan worden dat het vergroten of verkleinen of anderszins wijzigen van de vorm van een 
publiciteitsinrichting ook vergunningsplichtig is. Publiciteitsinrichtingen worden immers zowat steeds 
gevat door een dubbele vergunningsplicht. Ze kunnen vaak ook constructies zijn en het “verbouwen 
of uitbreiden” van constructies is vergunningsplichtig. Het vervangen van een bord van 2 m2 door een 
bord van 4 m2, ook al blijft de tekst ongewijzigd, is dus vergunningsplichtig en valt onder het 
toepassingsgebied van de verordening. 
 
2. De publiciteitsboodschap is herkenbaar vanaf de openbare weg 
Een publiciteitsboodschap is herkenbaar vanaf de openbare weg wanneer de weggebruiker vanuit zijn 
positie op de weg kan bepalen dat en met welk doel er publiciteit wordt gemaakt. 
Affiches of andere vormen van publiciteit die niet herkenbaar zijn vanaf de openbare weg, vallen hier 
dus niet onder. 
 
Er wordt hier geen onderscheid gemaakt of de openbare weg een gewestweg is, dan wel een 
gemeenteweg. De verordening speelt dus bij herkenbaarheid vanaf alle openbare wegen.  
Deze notie is minder streng dan 'zichtbaar vanaf de openbare weg'. De beoordeling of een 
publiciteitsinrichting 'herkenbaar is vanaf de openbare weg', moet op redelijke wijze gebeuren in het 
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kader van een normaal gebruik van de weg en dus niet bijvoorbeeld vanuit stilstand met een 
verrekijker. 
 
3. Voor de plaatsing is een omgevingsvergunning of een meldingsakte vereist 
Er wordt voor gekozen de Publiciteitsverordening te laten spelen zodra de stedenbouwkundige 
vergunningsplicht geldt, dus wanneer een vergunning bekomen moet worden of een meldingsakte. 
Een meldingsakte wordt immers als een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 
beschouwd voor de toepassing van regelgeving binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke 
ordening, en wordt gelijkgesteld met een voorafgaande toelating om te bouwen wat betreft de 
toepassing van artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het 
beroep van architect, tenzij de meldingsakte alleen betrekking heeft op handelingen die niet gebouwd 
worden. 
 
Voorwaarden inzake (bewaken van) ruimtelijke schoonheid en verkeersveiligheid die zodanig 
belangrijk worden geacht, worden geregeld door voorliggende verordening voor vergunnings- en 
meldingsplichtige handelingen wat betreft publiciteitsinrichtingen. Deze voorwaarden worden tevens 
ingeschreven in het Vrijstellingenbesluit, voor wat betreft de van vergunning vrijgestelde plaatsing van 
publiciteitsinrichtingen. 
 
Voor publiciteitsinrichtingen die beantwoorden aan de voorschriften in voorliggende verordening, 
houdt dit echter geen absoluut “recht” op een vergunning in. De toetsing aan de in de VCRO vermelde 
beoordelingsgronden, waaronder de goede ruimtelijke ordening, blijft onverkort gelden. 
 
De Publiciteitsverordening algemeen van toepassing verklaren, ook op van vergunning vrijgestelde 
handelingen is niet wenselijk. (zie artikel 1.3 Vrijstellingenbesluit)  
Hierdoor zouden de in de verordening opgenomen oppervlaktematen ook op de vrijgestelde 
handelingen van toepassing zijn, waardoor een aantal vrijstellingen te zeer beperkt worden.  
Zo bijvoorbeeld vrijstaande publiciteitsinrichtingen voor lokale, socio-culturele evenementen, die vaak 
niet zaakgebonden zijn (inhoudelijk verbonden met een locatie), waarbij de vrijstelling zeer restrictief 
zou gelden. 
 
4. Overgang van een zaakgebonden naar een niet zaakgebonden publiciteitsinrichting 
Zoals aangegeven voerde het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen 
inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (de Codextrein) een afzonderlijke vergunningsplicht 
in voor het plaatsen of aanbrengen van een publiciteitsinrichting.  
 
In de memorie van toelichting bij de Codextrein staat uitdrukkelijk: 

“Daarom schrappen we de woorden “een publiciteitsinrichting of uithangbord” in de definitie van 
constructie in artikel 4.1.1 van de VCRO en voegen we aan artikel 4.2.1 van de VCRO dat de 
vergunningsplicht regelt toe dat het plaatsen van een publiciteitsinrichting vergunningsplichtig is. 
Het vervangen van de publiciteitsboodschap zelf door een andere boodschap is nooit 
vergunningsplichtig geweest en dat is nu uiteraard ook niet de bedoeling.  
 
Het vervangen van de ene papieren affiche door de andere kan dus zonder vergunning. Ook het 
overschilderen van de ene tekst door de andere. De vergunde grootte van de publiciteitsinrichting 
moet hierbij wel gerespecteerd worden.  
 
Er zijn uiteraard vormen van publiciteit die tegelijk ook een constructie zijn. Dit blijft ook in de 
toekomst zo.  
 



Pagina 10 van 31 

Voor de volledigheid kunnen we opmerken dat meerdere vormen van publiciteitsinrichtingen 
vrijgesteld zijn van vergunningsplicht via het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot 
bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.  
 
Bovendien is het ook zo dat feit dat iets niet-vergunningsplichtig is, niet betekent dat dit zomaar 
toegelaten is. Zo is er ook een weinig bekende reclamewetgeving uit 1959 die moet worden 
nageleefd, waardoor mensen uit onwetendheid overtredingen begaan.” 

 
Dit is ook het standpunt dat in handhavingsdossiers en rechtspraak wordt gehanteerd. 
 
Het is echter niet de bedoeling dat men na het verkrijgen van een initiële vergunning voor een 
zaakgebonden publiciteitsinrichting,  de aard van de publiciteitsinrichting zonder enige beoordeling 
door een overheid kan wijzigen, om aan strengere beoordelingsregels die gelden voor een niet-
zaakgebonden publiciteitsinrichting te ontsnappen. 
 
Vandaar dat expliciet voorzien wordt dat: “Dit besluit is ook van toepassing indien overgegaan wordt 
van een zaakgebonden publiciteitsinrichting naar een niet zaakgebonden publiciteitsinrichting.” 
 
Het vervangen van de boodschap blijft zo wel vrijgesteld van vergunning (algemeen principe), maar 
kan enkel doorgevoerd worden als de wijziging van zaakgebonden naar niet-zaakgebonden 
publiciteitsinrichting niet strijdig is met voorliggende Publiciteitsverordening. 
 
 
HOOFDSTUK 2. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
De systematiek bij toepasbaarheid van voorliggende verordening is als volgt:  
Vooreerst moet gekeken worden of de betrokken handelingen vallen onder het toepassingsgebied van 
de verordening:  
- gaat het over het plaatsen of aanbrengen van publiciteitsinrichtingen? 
- gaat het daarbij over publiciteitsinrichting die herkenbaar zijn vanaf de openbare weg? 
- is voor de plaatsing van de publiciteitsinrichting een omgevingsvergunning of meldingsakte 

vereist?  
- is het een vervanging van een zaakgebonden door een niet zaakgebonden publiciteitsinrichting? 
Hierbij moet rekening worden gehouden met de opgenomen definities.  
 
Valt een publiciteitsinrichting onder het toepassingsgebied, moet bij de beoordeling van een 
vergunningsaanvraag of melding dan wel bij de wijziging van de aard van de publiciteitsinrichting 
gekeken worden of aan de algemene voorwaarden voldaan is. Deze algemeen voorwaarden spelen, 
ongeacht de aard van de publiciteitsinrichting of de publiciteitsboodschap. 
 
Vanuit de bekommernis van duidelijkheid en leesbaarheid is dit hoofdstuk ‘Algemene voorwaarden’ 
als volgt opgebouwd:  
 Artikel 4: behoud van sectorale normen en ruimtelijke inpasbaarheid 
 Artikel 5: verbod op negatieve invloed op verkeersveiligheid, op het hinderen van de vrije 

doorgang op het openbaar domein en op het in gedrang brengen van het veilig uitrijden 
 Artikel 6: voorwaarden voor het inwendig of uitwendig verlichten van publiciteitsinrichtingen 
 Artikel 7: voorwaarden voor publiciteitsinrichtingen met knipperende of flitsende publiciteits-

boodschappen  
 Artikel 8: voorwaarden voor publiciteitsinrichtingen met bewegende publiciteitsboodschappen of 

inrichtingen waarbij van de ene naar de andere publiciteitsboodschap wordt overgegaan 
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Vervolgens moeten hetzij de bepalingen voor zaakgebonden publiciteitsinrichtingen (hoofdstuk 3) 
hetzij deze voor niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen (hoofdstuk 4) toegepast worden.  
 
Zijn de gestelde voorwaarden vervuld, kan een vergunning verleend worden. Dit houdt geen absoluut 
“recht” op een vergunning in. De toetsing aan de beoordelingsgronden, waaronder de goede 
ruimtelijke ordening, blijft onverkort gelden. 
 
De algemene voorwaarden zijn dermate belangrijk, dat hieraan voldaan moet zijn, ongeacht of het 
gaat over zaakgebonden of niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen. Ook in het vrijstellingenbesluit 
worden een aantal van deze voorwaarden herhaald (zie artikel 16). 
 
Artikel 4 (Behoud van sectorale regelgeving en ruimtelijke inpasbaarheid) 
Voorliggende verordening doet uiteraard geen enkele afbreuk aan andere relevante wettelijke 
bepalingen, zoals bv. de Wet Autosnelwegen, de Wegcode, het Onroerenderfgoeddecreet en –besluit, 
de voorschriften in geval van een privatieve inname van het openbaar domein (bv. bij 
publiciteitsinrichtingen geplaatst op het openbaar domein of uitstekken in de openbare ruimte, …).  
 
Al deze voorschriften gelden onverminderd naast voorliggende verordening. Ook de regelgeving rond 
onroerend erfgoed, die in een apart systeem van toelatingen voorziet, moet worden toegepast.  
 
Het is dus niet zo dat deze sectorale verplichtingen automatisch ophouden te bestaan als een 
publiciteitsinrichting voldoet aan de voorwaarden, gesteld in voorliggende verordening.  
 
Daarnaast is het ook zo de plaatsing van de publiciteitsinrichting in overeenstemming moet zijn met 
de bestemming en de daaraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften of met geldende 
afwijkingsmogelijkheden ervan. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat men niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen niet eender waar kan 
zetten. Bij een zonevreemde woning met een blinde zijgevel, gelegen in landbouwgebied, zal het dan 
ook niet mogelijk zijn een publiciteitsinrichting met publiciteit voor een lokale garage te vergunnen. Bij 
zonevreemde woningen of constructies zal men geen beroep kunnen doen op de basisrechten, 
aangezien deze basisrechten uitdrukkelijk niet van toepassing worden verklaard op 
publiciteitsinrichtingen of uithangborden. 
Ook een plaatsing van een niet-zaakgebonden publiciteitsbord in agrarisch gebied is niet vergunbaar. 
 
Een aantal concrete voorbeelden kunnen dit illustreren: 
- Een publiciteitsinrichting in woongebied is doorgaans in overeenstemming met de 
stedenbouwkundige voorschriften en dus principieel vergunbaar, zowel voor zaak- als niet-
zaakgebonden publiciteitsinrichtingen (wel moet nagegaan worden of er geen voorschriften van BPA’s, 
RUP’s of minder dan 15 jaar oude verkavelingen de plaatsing verbieden). 
 
- In industriegebieden kunnen enkel publiciteitsinrichtingen voorzien worden voor zaak-
gebonden activiteiten (lees: bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein) aangezien niet-
zaakgebonden publiciteitsinrichtingen niet in overeenstemming zijn met de bestemming. Hetzelfde 
geldt voor landbouwbedrijven in agrarisch gebied. 
 
- Een publiciteitsinrichting in agrarisch gebied kan dus niet vergund worden (los van de vraag of het 
langs een gewestweg is of het een vrijstaande constructie betreft of op een gevel) voor niet-
zaakgebonden  publiciteit. 
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Artikel 5 (Verbod op negatieve invloed op verkeersveiligheid, het hinderen van een vrije 
doorgang en het in het gedrang brengen van het veilig uitrijden) 
 
1. Een verbod op negatieve invloed op verkeersveiligheid 
Algemeen wordt bepaald dat publiciteitsinrichtingen of publiciteitsboodschappen geen negatieve 
impact mogen hebben op de verkeersveiligheid. Ter beoordeling van de impact op de 
verkeersveiligheid zal het advies van de wegbeheerder van de betrokken weg cruciaal zijn. Deze 
adviesinstantie beschikt immers over de nodige technische kennis hieromtrent en voert binnen diens 
bevoegdheid veelal ook een gericht beleid met het oog op veiliger wegverkeer.  

 
Daarnaast mogen de publiciteitsinrichtingen of publiciteitsboodschappen niet hinderlijk  zijn voor de 
zichtbaarheid (1°) dan wel de doeltreffendheid (2°) van reglementaire verkeerssignalisatie of de 
reglementair aangebrachte straatnaamborden. 
 
De doeltreffendheid van verkeerssignalisatie of straatnaamborden kan gehinderd worden door bv. 
publiciteitsinrichtingen die gelijkenissen hiermee vertonen. 
De gehanteerde begrippen (hinderlijk, gelijkenissen vertonen, …) moeten in hun spraakgebruikelijke 
betekenis worden begrepen. 
 
Het gebruik van de woorden “onder andere” geeft aan dat publiciteitsinrichtingen nog op andere 
wijzen hinderlijk kunnen zijn voor de doeltreffendheid van reglementaire verkeerssignalisatie of de 
reglementair aangebrachte straatnaamborden.  
 
2. Verbod op het hinderen van een vrije doorgang over de openbare weg 
Publiciteitsinrichtingen mogen niet zo gezet worden dat ze een vrije doorgang over de openbare weg 
hinderen.  
Publiciteitsinrichtingen kunnen immers hinderlijke obstakels vormen die een veilige doorgang voor de 
voetgangers belemmeren.  
 
Vele gemeenten hebben reeds een reglement over de ingebruikname van het openbaar domein bij 
werken, evenementen, … om er onder meer voor te zorgen dat er voldoende ruimte overblijft voor 
voetgangers, fietsers, … die zich wensen te verplaatsen.  
 
Daar geen wettelijke definitie bestaat van openbare weg, heeft de rechtspraak volgende invulling 
gegeven: 
– “De openbare weg is de weg die in het algemeen belang van de inwoners gebruikt wordt.” (Cass. 

10 februari 1958); 
– “De openbare weg is de weg die voor het openbaar gebruik door alle burgers, inwoners of niet van 

de gemeente, bestemd is en juist door die bestemming het karakter van openbare weg krijgt.” 
(Cass. 10 april 1969); 

– “Onder “openbaar” gebruikt dient verstaan te worden, wegen die voor het publiek verkeer 
openstaan, terwijl dit niet noodzakelijkerwijze impliceert dat die wegen daarom ingericht worden 
voor het voertuigenverkeer in het algemeen.” (Cass. 20 december 1995, P.95.0770.F). 

 
Niet het eigendomsstatuut, maar wel de bestemming die eraan gegeven wordt, bepaalt het openbaar 
karakter van een weg. Die bestemming wordt gegeven door een overheidsbeslissing, een 
uitdrukkelijke beslissing van een particulier (bv. gratis grondafstand) of door het feitelijk dulden van 
de eigenaar. Hieronder vallen dus ook marktpleinen, waterwegen, wegen op private grond die een 
openbaar karakter hebben …   
 
Voorliggende verordening bepaalt nu dat ook bij het verlenen van een vergunning voor 
publiciteitsinrichtingen de doorgang van de openbare weg verzekerd moet worden. 



Pagina 13 van 31 

 
3. Verbod om het veilig uitrijden van een goed in het gedrang te brengen 
Dit uitrijden kan in het gedrang gebracht worden door de plaatsing in het zichtsveld, zodat een 
autobestuurder niet of onvoldoende kan zien of er verkeer op de openbare weg aankomt, maar ook 
door de mogelijke reflectie van zonlicht, …  
 
Om het belang van deze verboden te onderstrepen, wordt ten overvloede meegegeven dat dit verbod 
geldt voor zowel zaakgebonden als niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen en 
publiciteitsboodschappen, vrijstaand of niet, geïntegreerd in functionele inrichtingen of niet, dan wel 
bevestigd aan of op een vergund of vergund geachte constructie. 
 
Artikel 6 (Inwendig of uitwendig verlicht) 
Als een publiciteitsinrichting gebruik maakt van in- of uitwendige verlichting, gelden er twee 
bijkomende voorwaarden voor deze publiciteitsinrichting.  
 
1. De weggebruiker wordt niet verblind 
Het is niet evident een bepaalde normering te voorzien op basis van lichtsterkte, aangezien er 
meerdere normen mogelijk zijn, en de berekening van de sterkte van een aantal factoren afhangt 
(contrast-verhouding tussen voorgrond en achtergrond, omgevingsverlichting, plaats van meting,...).  
 
Vandaar dat voorzien wordt dat in- of uitwendig verlichte publiciteitsinrichtingen de weggebruiker niet 
mogen verblinden. 
 
2. De helderheid van vrij programmeerbare inwendig verlichte publiciteitsinrichtingen is instelbaar en 

past zich automatisch aan het omgevingslicht aan.  
Deze formulering impliceert dat een vrij programmeerbare inwendig verlichte publiciteitsinrichting 
(zoals een LED-scherm) niet vergunbaar is zonder technologie die de helderheid automatisch kan 
aanpassen aan het omgevingslicht. De automatische aanpassing van de helderheid van de 
publiciteitsinrichting aan het omgevingslicht kan het best bekomen worden met een lichtsensor, maar 
is in principe ook mogelijk met een GPS op basis van zonsondergang. De technologie waarmee de 
aanpassing gebeurt, kan vrij worden bepaald. Er zal enkel worden gekeken naar het resultaat vanop 
de openbare weg. 
 
Indien geopteerd zou worden voor concrete maximale luminantiewaarden, kan het Agentschap 
Wegen & Verkeer dit opnemen in haar advies over vergunningsaanvragen inzake 
publiciteitsinrichtingen langs gewestwegen, en kan dit opgenomen worden als voorwaarde bij de 
vergunningsbeslissing.  
 
Artikel 7 (Knipperende of flitsende publiciteitsboodschappen) 
Voorliggend artikel geldt voor publiciteitsinrichtingen die knipperende of flitsende 
publiciteitsboodschappen weergegeven.  
 
De voorwaarden waaraan publiciteitsinrichtingen met bewegende publiciteitsboodschappen of 
publiciteitsinrichtingen waarbij van de ene publiciteitsboodschap naar de andere 
publiciteitsboodschap wordt overgegaan, moeten voldoen, worden opgenomen in het volgend artikel.  
 
Gezien knipperende of flitsende publiciteitsboodschappen over het algemeen een sterke neiging 
hebben om de aandacht te trekken van de bestuurder, kunnen publiciteitsinrichtingen met dergelijke 
publiciteitsboodschappen alleen toegelaten worden als de publiciteitsboodschap alleen herkenbaar 
zijn vanop openbare wegen waar:  
1. geen of maar beperkt gemotoriseerd verkeer is toegelaten, zoals in winkel-wandelstraten of 

verkeersluwe straten; 
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2. gemotoriseerd verkeer tijdelijk verboden is, gedurende de periode waarvoor dit tijdelijk verbod 
geldt, zoals bij evenementen. 

 
Artikel 8 (Bewegende of van de ene naar de andere overgaande publiciteitsboodschappen) 
Voorliggend artikel regelt de situatie van (1) publiciteitsinrichtingen met bewegende 
publiciteitsboodschappen en (2) publiciteitsinrichtingen waarbij van de ene publiciteitsboodschap 
naar de andere publiciteitsboodschap wordt overgegaan.  
 
Deze zijn iets minder afleidend dan de in het vorig artikel behandelde publiciteitsinrichtingen, maar 
hebben toch nog een grotere afleidingswaarde dan statische boodschappen. 
 
Bij publiciteitsinrichtingen met bewegende publiciteitsboodschappen kan het gaan om mechanische 
beweging (bijvoorbeeld een zwaaiende arm) of een geprogrammeerde beweging op een scherm (een 
ontploffende champagnekurk bijvoorbeeld). Hieronder vallen ook films of animaties. 
 
Bij publiciteitsinrichtingen waarbij van de ene naar de andere publiciteitsboodschap wordt overgegaan 
kan gedacht worden aan de zogenaamde rollende reclamepanelen, waarbij publiciteitsboodschappen 
met een zekere frequentie door publiciteitsboodschappen roteren. De zogenoemde “trivisions” met 
driehoekige balkjes, ook. Ook de onmiddellijke vervanging van statische publiciteit door nieuwe 
statische publiciteit, bijvoorbeeld door middel van een digitaal bord, valt hier onder.  
 
Voorliggend artikel bevat, in volgorde, een verbod, een toelaatbaarheid onder voorwaarden en een 
toelaatbaarheid met louter locatievoorwaarden.  
 
1. Algemeen verbod  
Er is een algemeen verbod voor publiciteitsinrichtingen met bewegende publiciteitsboodschappen of 
publiciteitsinrichtingen waarbij van de ene publiciteitsboodschap naar de andere 
publiciteitsboodschap wordt overgegaan. Dit verbod geldt als de publiciteitsboodschap herkenbaar is:  
 
1° vanaf autosnelwegen; 

 
2° op minder dan 50 meter voor een kruispunt met een andere weg of een oversteekplaats voor 

zwakke weggebruikers; 
Een rotonde is volgens het verkeersreglement ook een kruispunt. Bovendien wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen kruispunten met dan wel zonder verkeerslichten. Alle kruispunten 
worden gevat.  
Zwakke weggebruikers zijn volgens de wetgeving al degenen die deelnemen aan het verkeer en 
niet de bestuurder zijn van een motorrijtuig; dit zijn dus de voetgangers, de fietsers en de 
passagiers. Gezien het in dit punt gaat over oversteekplaatsen, betreft het de voetgangers en 
fietsers. 
 

3° voor en in een gevaarlijke bocht van een weg, vanaf de hiervoor aangebrachte verkeerssignalisatie 
Een gevaarlijke bocht wordt steeds aangegeven met het verkeersbord A1. Vanaf dit bord tot en 
met in deze bocht mag een publiciteitsinrichting waarbij van de ene publiciteitsboodschap naar de 
andere publiciteitsboodschap wordt overgegaan niet herkenbaar zijn. 

 
Reden voor het verbod is het aandachttrekkend karakter van dergelijke publiciteitsinrichtingen. 
Weggebruikers zijn immers (zeer) nieuwsgierig over welke beelden en/of teksten zullen volgen op een 
getoonde boodschap.  
Gelet op het afleidingspotentieel in het verkeer zijn publiciteitsinrichtingen met dergelijke 
boodschappen niet toegelaten wanneer zij zichtbaar zijn op risicoplaatsen.  
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Bij aanvragen voor dergelijke publiciteitsinrichtingen, waar de publiciteitsboodschap herkenbaar is 
vanaf die locaties, moet de vergunning geweigerd worden. 
 
2. Toelaatbaarheid onder voorwaarden  
Publiciteitsinrichtingen met bewegende publiciteitsboodschappen of publiciteitsinrichtingen waarbij 
van de ene publiciteitsboodschap naar de andere publiciteitsboodschap wordt overgegaan, kunnen op 
andere plaatsen worden toegelaten, als ze voldoen aan de volgende drie voorwaarden: 
 
1° De weergavetijd van een publiciteitsboodschap bedraagt minimaal tien seconden 
Weggebruikers zullen bij een hoge afwisselingsgraad weinig tijd hebben om de boodschap (volledig) 
te lezen en zijn dikwijls nieuwsgierig naar de volgende boodschap. Om hierop te anticiperen wordt een 
minimale weergavetijd voorzien. Zo kan de aandacht van de weggebruikers nog steeds uitgaan naar 
de boodschap, maar zullen ze ook voldoende tijd hebben om aandachtig te zijn op het verkeer.  

 
Uit hogervermelde wetenschappelijke studies is gebleken dat wisselende publiciteitsweergaven de 
aandacht van bestuurders extra afleiden. Zo werd een wisselfrequentie van 3 sec., 6 sec. en 15 sec. 
onderzocht. 
Recenter onderzoek in Nederland (“Reclame naast wegen”, stichting CROW, 2 juni 2017) stelt dat: 

“Studies hebben uitgewezen dat een langere weergavetijd minder afleidt. Afhankelijk van de 
situatie kan de desbetreffende vergunningverlener een afweging maken tussen 6 en 10 
seconden, zoals dit al wordt gedaan door verschillende gemeenten. 
Er wordt aanbevolen om minder wisselingen dan eens per 10 seconden toe te passen indien in 
het blikveld van bestuurders meerdere van beeld wisselende reclame-uitingen kunnen 
voorkomen. Bij voorkeur zijn beeldwisselingen op maximaal één scherm tegelijk zichtbaar. Bij 
plannen voor het plaatsen van meerdere reclame-uitingen zou dit in een verkeerskundige 
(wegbeeld)analyse nader onderzocht moeten worden.” 

 
Dit neemt niet weg dat op gevaarlijke punten via de vergunningverlening een langere weergavetijd kan 
opgelegd worden, of wisselende publiciteit kan worden verboden. 
 
2° Verbod van speciale effecten bij wissel van publiciteitsboodschap 
Een publiciteitsboodschap laten overgaan in een andere publiciteitsboodschap door gebruik te maken 
van speciale effecten, zoals vervagen, slepen, in- of uitzoomen, is niet toegelaten. 

 
Het gebruik van het woord ‘zoals’ moet duidelijk maken dat de voorbeelden niet limitatief zijn en ook 
andere vormen van speciale effecten bij het overgaan van boodschappen verboden zijn. De gegeven 
voorbeelden zijn enkele illustraties van wat beschouwd wordt als speciaal effect. 
Een definitie of nadere invulling wordt niet opgenomen voor dit begrip, Dit zou immers het risico 
meebrengen dat bepaalde effecten niet gevat zouden zijn (een a-contrario redenering).  
Ook hier geldt dat het gehanteerde begrip in de spraakgebruikelijke betekenis begrepen moet worden. 

 
3° Bij bewegende publiciteitsboodschappen mag maximaal een derde van het beeld bewegen. 
Het gaat hier om bewegende beelden, zoals film of animaties. Er wordt gezorgd voor een voldoende 
rustig beeld door minstens twee derde van het beeld statisch te houden. Dit wordt in de sector soms 
“slow-motion” genoemd. Zo wordt het afleidend karakter beperkt. 
 
3. Toelaatbaarheid met louter locatievoorwaarden 
Publiciteitsinrichtingen met bewegende publiciteitsboodschappen of publiciteitsinrichtingen waarbij 
van de ene publiciteitsboodschap naar de andere publiciteitsboodschap wordt overgegaan kunnen 
worden toegelaten als de publiciteitsboodschap enkel herkenbaar is “vanop openbare wegen waar:  
1° geen of slechts beperkt gemotoriseerd verkeer is toegelaten, zoals in winkel-wandelstraten of 

verkeersluwe straten; 
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2° gemotoriseerd verkeer tijdelijk verboden is, gedurende de periode waarvoor dit tijdelijk verbod 
geldt, zoals bij evenementen.” 

 
In dat geval gelden de voorwaarden inzake weergavetijd, speciale effecten en maximum aan 
bewegend beeld niet. 
Wel wordt hier gewezen op het toepassingsgebied van voorliggende Publiciteitsverordening. 
De hierin opgenomen bepalingen zijn van toepassing op het plaatsen of aanbrengen van 
publiciteitsinrichtingen als de publiciteitsinrichting herkenbaar is vanaf de openbare weg én als voor 
de plaatsing van de publiciteitsinrichting een omgevingsvergunning of meldingsakte vereist is.  
Met andere woorden, de betrokken publiciteitsinrichtingen zullen nog steeds de 
vergunningsprocedure moeten doorlopen of gemeld moeten worden, en voldoen aan de 
stedenbouwkundige voorschriften en, in geval van de vergunningsprocedure, de goede ruimtelijke 
ordening. 
 
Voorliggende verordening is ook van toepassing als overgegaan wordt van een zaakgebonden naar een 
niet-zaakgebonden publiciteitsinrichting. In dit geval zullen de strengere normen voor niet- 
zaakgebonden publiciteitsinrichtingen gerespecteerd moeten worden. 
Het is dus niet mogelijk om eerst een vergunning te bekomen voor een zaakgebonden 
publiciteitsinrichting om deze nadien zonder meer te kunnen omvormen naar een niet-zaakgebonden 
publiciteitsinrichting en aldus de strengere normen die gelden voor niet-zaakgebonden 
publiciteitsinrichtingen te omzeilen. 
De beoordeling die plaats vond in het kader van de vergunningverlening, dient immers rekening te 
houden met andere normen bij het plaatsen of aanbrengen van de zaakgebonden 
publiciteitsinrichting. 
 
 
HOOFDSTUK 3. ZAAKGEBONDEN PUBLICITEITSINRICHTINGEN 
 
Artikel 9 (Scope) 
Zaakgebonden publiciteitsinrichtingen dienen naast aan de algemene voorwaarden, ook aan 
voorliggend hoofdstuk te voldoen.  
Met andere woorden, dit hoofdstuk is van toepassing op vergunningsplichtige of meldingsplichtige 
(niet-vrijgestelde) publiciteitsinrichtingen, herkenbaar vanaf de openbare weg, waarbij de 
publiciteitsboodschap verbonden is met de locatie waar ze is aangebracht. 
 
 
Artikel 10 (Voorwaarden voor zaakgebonden publiciteitsinrichtingen) 
 
Voorliggend artikel bevat voorwaarden voor: 
1) zaakgebonden publiciteitsboodschappen die worden geïntegreerd in functionele inrichtingen, 
2) zaakgebonden publiciteitsinrichtingen die worden aangebracht op een vergunde of vergund 

geachte constructie, niet zijnde een gebouw, 
3) zaakgebonden publiciteitsinrichtingen die worden aangebracht aan of op een vergund of vergund 

geacht gebouw, 
4) vrijstaande zaakgebonden publiciteitsinrichtingen. 
 
1. Geïntegreerde plaatsing (1ste lid) 
Soms wordt een publiciteitsboodschap geïntegreerd in een constructie die daarnaast ook nog een 
ander doel heeft. Zo kan de publiciteitsboodschap opgenomen zijn op luifels, waar deze ook een 
functie hebben als zonwering, of op afsluitingen en steigers van bouwplaatsen.  
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Dergelijke ‘publiciteitsinrichtingen’ bij zaken zoals cafés, restaurants, hotels, feestzalen, bakkers, 
winkels e.d., kunnen toegelaten worden. Door hun aard dient er geen oppervlaktebeperking te worden 
voorzien. 
 
Zo is het bij cafés gebruikelijk dat op luifels, parasols of windschermen de namen van ter plaatse 
verkrijgbare dranken worden vermeld, en niet de naam van de zaak. De publiciteitsboodschappen 
moeten wel zaakgebonden zijn. Een vermelding van een merk van electrotoestellen kan niet op de 
parasol van een café, maar wel op het zonnescherm van een electrozaak. Bij steigers van bouwplaatsen 
kan de naam van de architect, aannemer, bouwfirma vermeld worden. 
 
Het is duidelijk dat de constructie waarop de publiciteitsboodschap wordt aangebracht, een 
functioneel doel moet hebben, dat verder gaat dan louter drager van de publiciteitsboodschap zijn. 
Een zonnescherm heeft geen zin als er geen af te schermen raam is. Een terrasafsluiting heeft geen zin 
als er geen terras is. Zijn er geen werkzaamheden, zullen afsluitingen en steigers van bouwplaatsen 
geen functionele inrichtingen zijn. Bovendien is er in dat geval ook geen sprake van zaakgebonden 
publiciteitsinrichtingen.  
 
2. Zaakgebonden publiciteitsinrichtingen op een vergund of vergund geachte constructie (2e lid) 
Zaakgebonden publiciteitsinrichtingen kunnen aangebracht worden op een vergunde of vergund 
geachte constructie, niet zijnde een gebouw, die functioneel hoort bij de zaak. 
Voorwaarde is wel dat een aangebrachte publiciteitsinrichting niet mag uitsteken buiten de constructie 
waarop deze is aangebracht 
Ook hier moet de constructie een functioneel doel hebben in functie van de zaak, en niet louter drager 
van de publiciteitsboodschap zijn. 
 
Daarnaast is er sprake van aangebracht ‘op’ de constructie, niet van ‘aan of op’ de constructie. Zo zal 
een exploitant van een windturbine wel zijn logo of naam kunnen schilderen op een windturbine. Op 
basis van deze bepaling zal het echter niet mogelijk zijn dat aan de windturbine een bord van 20 m2 
bevestigd wordt, met daarop het logo of naam. 
 
3. Zaakgebonden publiciteitsinrichtingen aan of op een vergund of vergund geacht gebouw (3e lid) 
Veel zaakgebonden publiciteitsinrichtingen zijn of worden aangebracht aan of op de gevel van een 
vergund of vergund geacht gebouw. 
 
Dergelijke publiciteitsinrichtingen kunnen maar worden toegelaten als aan een aantal voorwaarden 
vervuld zijn.  
Zo dient de publiciteitsinrichting vooreerst aan of op een vergund of vergund geacht gebouw 
aangebracht te worden/zijn. 
 
Wordt de publiciteitsinrichting evenwijdig met de gevel geplaatst en steekt ze niet uit boven het 
gevelvlak of de kroonlijst, gelden er geen verdere beperkingen (buiten dan de voorwaarden die tijdens 
de vergunningsprocedure spelen, zoals de goede ruimtelijke ordening en overeenstemming met 
stedenbouwkundige voorschriften, en de algemene voorwaarden, opgenomen in de 
Publiciteitsverordening).  
 
Het aanbrengen van zaakgebonden publiciteit op rolluiken, blinden of ramen zelf (als raamdecoratie) 
valt onder de plaatsing evenwijdig met de gevel en is dus niet aan oppervlaktebeperkingen gebonden. 
 
Wordt de publiciteitsinrichting niet evenwijdig met de gevel geplaatst of steekt de publiciteitsinrichting 
boven de kroonlijst uit, mag de gezamenlijke oppervlakte van de publiciteitsinrichting maximaal 10% 
bedragen van het geveloppervlak van de gevel waarop of waarboven de inrichting is aangebracht.  
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Zaakgebonden publiciteitsinrichtingen kunnen eveneens worden toegelaten op het dak van een 
vergund of vergund geacht gebouw voor zover de publiciteitsinrichting maximaal 2,5 meter boven de 
kroonlijst uitkomt. Deze beperking wordt opgelegd om de visuele hinder te beperken. Wanneer zeer 
hoge constructies op daken zouden worden geplaatst, kan dat immers het straatbeeld danig 
beïnvloeden en kan de publiciteit visueel dominanter worden dan het gebouw zelf. Dit willen we 
vermijden. 
 
4. Vrijstaande zaakgebonden publiciteitsinrichtingen (4e lid) 
Onder meer uit de wetenschappelijke “Studie naar de effecten van vrij programmeerbare verlichte 
borden op de verkeersveiligheid” is gebleken dat, vanuit het perspectief van de weggebruiker, de 
ruimte waarin verkeerssignalisatie moet waargenomen worden, visueel zo vrij mogelijk moet 
gehouden worden. Te veel 'visual clutter' brengt de doelmatigheid van verkeerstekens in het gevaar. 
Publiciteit die dicht bij de (gewest)weg staat, bevindt zich in het kijkveld waar verkeerstekens verwacht 
mogen worden. Te veel ‘visual clutter’ heeft tot gevolg dat weggebruikers minder geneigd zullen zijn 
om zich te blijven focussen op de rand van de rijweg. Bovendien verhoogt de afleidingsfactor naarmate 
de publiciteit dichter bij de rijweg wordt ingeplant. Daarenboven heeft te veel 'visual clutter' ook een 
impact op de onderlinge zichtbaarheid tussen weggebruikers op de openbare weg enerzijds en op het 
private domein anderzijds.  
 
Om een evenwicht te zoeken tussen beide doelstellingen (verkeersveiligheid vs. publiciteit) wordt het 
opportuun geacht om de eerste 4 meters vanaf de grens met de openbare weg slechts beperkt 
zaakgebonden publiciteitsinrichtingen vergunbaar te maken. 
Immers, een (in oppervlakte beperkte) publiciteitsinrichting kan nuttig zijn voor verkeersgebruikers, 
als zij op zoek zijn naar een bepaalde onderneming. Door zaakgebonden publiciteitsinrichtingen onder 
voorwaarden toe te laten, zullen weggebruikers de onderneming sneller vinden, waardoor zij minder 
hinder veroorzaken tijdens het zoeken hiernaar. 
 
Ook rond vrijstaande publiciteitsinrichtingen langs de openbare weg dient te worden benadrukt dat 
het advies van de wegbeheerder cruciaal is. Het kan immers zijn dat bepaalde publiciteitsinrichtingen 
aan de regels van de verordening voldoen, maar toch onaanvaardbare negatieve effecten hebben op 
de verkeersveiligheid. De wegbeheerder is de adviesinstantie met de nodige technische kennis om dit 
te beoordelen en het is ook de wegbeheerder die een algemeen beleid voert dat gericht is op veiliger 
wegverkeer. 
 
1) Vrijstaande zaakgebonden publiciteitsinrichtingen in de eerste 4 meter vanaf de grens met de 

openbare weg  
In deze strook kunnen publiciteitsinrichtingen worden toegelaten onder volgende voorwaarden: 
  
1° de totale oppervlakte bedraagt maximaal 4 vierkante meter per zaak en maximaal tien vierkante 

meter per gebouwencomplex 
De totale oppervlakte hier moet begrepen worden als de totale oppervlakte van de vrijstaande 
zaakgebonden publiciteitsinrichtingen in de strook tot de vierde meter vanaf de grens met de 
openbare weg. 
De beperking tot 4 vierkante meter geldt per (handels-)zaak. 
Als er meerdere zaken zijn, is een gemeenschappelijke publiciteitsinrichting aangewezen, om op die 
manier de de ruimtelijke schoonheid te bewaren en verkeersveiligheid te garanderen. 
Een gebouwencomplex zijn fysisch al dan niet met elkaar verbonden gebouwen, die samen een 
functioneel geheel vormen. 
 
2° de publiciteitsinrichting wordt niet geplaatst in de zijtuinstrook 
Deze maatregel wordt ingeschreven om naastliggende percelen niet te hinderen. 
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2) Vrijstaande zaakgebonden publiciteitsinrichtingen vanaf de vierde meter vanaf de grens met de 
openbare weg 

Hier kunnen publiciteitsinrichtingen worden toegelaten onder volgende voorwaarden: 
1° als de totale oppervlakte maximaal tien vierkante meter per zaak en maximaal veertig vierkante 

meter per gebouwencomplex bedraagt. 
2° de publiciteitsinrichting wordt niet geplaatst in de zijtuinstrook. 
De reden om geen publiciteitsinrichting toe te laten in de zijtuinstrook werd hierboven reeds 
opgenomen. 
Ook hier is een gemeenschappelijke publiciteitsinrichting aangewezen bij meerdere zaken, om op die 
manier de de ruimtelijke schoonheid te bewaren en verkeersveiligheid te garanderen. 
 
5. Afwijkingen (5e lid) 
 
Dit lid geeft aan dat in het kader van de vergunningsaanvraag afwijkingen kunnen worden toegestaan 
op de afmetingen vermeld in dit artikel. 
 
Er kunnen dus geen afwijkingen worden toegestaan op de algemene voorwaarden, zoals: 
- De stedenbouwkundige voorschriften; 
- De verkeersveiligheid; 
- Het voorkomen van verblinding; 
- Het knipperen, flitsen of bewegen van publiciteitsboodschappen. 
 
De afwijkingen kunnen slechts betrekking hebben op de afmetingen. Dit betekent dat de 
afwijkingsregeling niet gebruikt kan worden om publiciteit te vergunnen op een plek waar dat 
verboden is (vrijstaande publiciteit in de zijtuinstrook bijvoorbeeld). 
 
Bovendien moet in het kader van de vergunningverlening ook steeds rekening gehouden worden met 
de goede ruimtelijke ordening.  
 
De afwijking kan slechts toegestaan worden na een openbaar onderzoek. Dit is een principe dat vaak 
geldt binnen de wetgeving ruimtelijke ordening. De afwijking moet ook beperkt van aard zijn. De 
afwijkende afmetingen moeten steeds in verhouding blijven tot de bebouwing en de omgeving. 
 
Ook kan de afwijking slechts toegestaan worden nadat het advies van de wegbeheerder wordt 
ingewonnen. Langs gewestwegen zal dit advies van AWV (de wegbeheerder), dat aandacht schenkt 
aan de verkeersveiligheid, van doorslaggevend belang zijn. Langs gemeentewegen is de gemeente zelf 
de wegbeheerder. 
 
 
HOOFDSTUK 4. NIET-ZAAKGEBONDEN PUBLICITEITSINRICHTINGEN 
 
Voorliggend hoofdstuk bevat de voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, waaraan niet-
zaakgebonden publiciteitsinrichtingen moeten voldoen om toelaatbaar te zijn.  
 
Artikel 11 (Scope) 
De voorwaarden waaronder niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen toegelaten kunnen worden, 
worden in dit artikel verduidelijkt.  
Deze publiciteitsinrichtingen dienen te voldoen aan de algemene voorwaarden, gesteld in hoofdstuk 2 
en aan een van de voorwaarden, gesteld in dit hoofdstuk.  
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Met andere woorden, dit hoofdstuk is van toepassing op vergunningsplichtige of meldingsplichtige 
(niet-vrijgestelde) publiciteitsinrichtingen, herkenbaar vanaf de openbare weg, waarbij de 
publiciteitsboodschap niet verbonden is met de locatie waar ze is aangebracht. 
 
Voorliggend besluit is ook van toepassing als overgegaan wordt van een zaakgebonden naar een niet- 
zaakgebonden publiciteitsinrichting. In dat geval zal de publiciteitsinrichting moeten voldoen aan de 
regels die gelden voor niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen.  
 
 
Artikel 12 (Contactgegevens) 
Het vermelden van contactgegevens speelt louter bij niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen; bij 
zaakgebonden publiciteitsinrichtingen is immers duidelijk wie kan worden aangesproken over de 
publiciteitsinrichting.  
 
De naam en contactgegevens slaan op gegevens van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die 
de publiciteitsinrichting heeft aangebracht of laten aanbrengen. Deze gegevens kunnen verschillend 
kan zijn van de gegevens over de persoon op wiens zaak, product of dienst de publiciteitsboodschap 
betrekking heeft.  
Bij een “klassiek” reclamebord worden dus de contactgegevens van de eigenaar (en verhuurder) van 
het bord geplaatst, en niet de contactgegevens van de firma die gedurende een bepaalde periode 
gebruik maakt van de publiciteitsinrichting om via het bord publiciteit te maken voor zijn bedrijf, 
product, …. 
 
Artikel 13 (Voorwaarden voor niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen) 
 
Voorliggend artikel bevat voorwaarden voor: 
1) Niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen die worden aangebracht op een vergund of vergund 

geacht gebouw, 
2) Niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen die worden geïntegreerd in afsluitingen en steigers van 

bouwplaatsen,  
3) Vrijstaande niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen. 
 
Als algemene regel geldt hier dat de niet-zaakgebonden publiciteitsboodschap niet herkenbaar mag 
zijn vanaf een autosnelweg.  
 
Bovendien bestaat er ook het verbod op publiciteit dat wordt opgelegd in de strook van 30m langs de 
autosnelweg (artikel 10 van de wet van 12 juli 1956), dat luidt als volgt: 

"Met het oog op de instandhouding, de fraaiheid en de berijdbaarheid van de weg, zowel als op de 
mogelijkheid hem te verbreden, kan de Koning, voor de vrije stroken die Hij bepaalt en waarvan de 
breedte, te rekenen van de grens van de autosnelweg, niet meer dan 30 meter mag bedragen, 
verordeningen vaststellen betreffende de bouwwerken, beplantingen, afsluitingen, opslagplaatsen, 
leidingen, luchtinstallaties, alsmede elke wijziging in het reliëf van de bodem, door afgravings- of 
aanvullingswerken. 
Het is verboden, in die stroken aanplakbrieven aan te brengen, borden te plaatsen of op enige 
andere wijze reclame of publiciteit te voeren. De Minister mag van dit verbod afwijken hetzij ten 
bate van een openbare dienst, hetzij ten bate van de bedrijven wier installaties en bouwwerken 
krachtens de in artikel 4, § 2, bepaalde afwijkingen zijn opgericht. In dit laatste geval mogen de 
aanplakbrieven, borden en andere reclame- of publiciteitsprocédés niet worden aangebracht dan 
op de bouwwerken of binnen de grenzen van de installaties waarvoor verlof is verleend." 
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Daar publiciteitsinrichtingen slechts toegelaten kunnen worden onder de voorwaarden, gesteld in 
deze verordening, is het zo dat bv. niet-zaakgebonden publiciteitsboodschappen niet kunnen worden 
aangebracht op een vergunde of vergund geachte constructie, niet zijnde een gebouw. 
Dergelijke vergunningsaanvragen of meldingen dienen dan ook afgewezen te worden. 
 
1. Niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen aan of op een vergund of vergund geacht gebouw (1ste 

lid) 
Dit lid somt de voorwaarden op waaronder niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen toegelaten 
kunnen worden aan of op een vergund of vergund geacht gebouw.  
Niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen zijn dus niet toegelaten op constructies die niet als gebouw 
te beschouwen zijn, zoals een zendmast, tenzij in geval de publiciteitsinrichting is of wordt 
geïntegreerd in de afsluitingen en steigers van bouwplaatsen.  
 
1° de publiciteitsboodschap mag niet herkenbaar zijn vanaf een autosnelweg. 
Dit werd hoger reeds aangegeven  
 
2° de plaatsing gebeurt evenwijdig met (zij)gevel  
Is de publiciteitsinrichting herkenbaar vanaf een gewestweg, kan een plaatsing alleen als deze gebeurt 
evenwijdig met een zijgevel. 
 
Met toepassing van het KB van 14 december 1959 is niet-zaakgebonden publiciteit slechts zeer beperkt 
mogelijk op voorgevels van handelszaken. 
Bovendien blijkt uit de “Studie naar de effecten van vrij programmeerbare verlichte borden op de 
verkeersveiligheid” dat publiciteit die parallel met de weg staat opgesteld een grotere afleiding 
veroorzaakt doordat de bestuurders het hoofd moeten draaien. Dergelijke grotere hoofdbeweging is 
nefast voor de concentratie van de weggebruiker op de rijtaak. 
 
Is de publiciteitsinrichting niet herkenbaar vanaf een gewestweg, kan de plaatsing evenwijdig met een 
gevel toegelaten worden.  
 
3° de afstand van de publiciteitsinrichting tot de randen van de gevel in kwestie bedraagt minimaal 

50 cm. en de publiciteitsinrichting steekt niet uit buiten het gevelvlak of de kroonlijst 
Het doel van het opleggen van een minimale afstand tussen de publiciteitsinrichting en de randen van 
de gevel is de bijdrage hiervan aan de schoonheid van de wegen en de goede ruimtelijke ordening. 
Aldus wordt voorzien dat de afstand van de publiciteitsinrichting tot de randen van de gevel minimaal 
50 cm bedraagt.  
 
De voorwaarde van 50 cm, afstand tussen de publiciteitsinrichting en de randen van de gevel op zich 
wordt onvoldoende geacht, aangezien een publiciteitsinrichting die 60 cm uitsteekt, ook aan deze 
voorwaarde voldoet.  
Het is immers de bedoeling dat de publiciteitsinrichting binnen het geveloppervlak blijft, niet om 
publiciteitsinrichtingen vergunbaar te maken die boven de rand van de gevel uitkomen. 
 
4° de publiciteitsinrichting wordt niet geplaatst voor bestaande gevelopeningen 
Om leegstand tegen te gaan, wanneer het verhuren van publiciteitsinrichtingen meer zou opbrengen 
dat het verhuren van gebouwen, wordt voorzien dat bestaande gevelopeningen niet mogen bedekt 
worden. 
 
Deze bepaling stond reeds in het Koninklijk besluit van 1959 en was ook toen ingegeven door het 
tegengaan van leegstand. Publiciteit mag immers de lichtinval in gebouwen niet dusdanig beperken 
dat ze onbewoonbaar of onbruikbaar worden. 
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5° de totale oppervlakte van de publiciteitsinrichting bedraagt maximaal veertig vierkante meter per 
gevel 

Dit is een merkelijke versoepeling ten opzichte van het KB van 1959 dat maximaal 20 m2 voorziet. 
  
2. Publiciteitsinrichtingen geïntegreerd in de afsluitingen en steigers van bouwplaatsen (2e lid)  
Het tweede lid handelt over afsluitingen en steigers van bouwplaatsen. Valt een constructie hier niet 
onder, dan zal hier geen niet-zaakgebonden publiciteitsinrichting op aangebracht kunnen worden.  
 
Geïntegreerd in de afsluiting betekent dat de publiciteitsinrichting daadwerkelijk een eenheid vormt 
met de afsluiting en niet afzonderlijk van de afsluiting zou kunnen bestaan. Als de publiciteitsinrichting 
bijvoorbeeld op een eigen drager parallel met de afsluiting staat of erover hangt, is ze niet geïntegreerd 
in de afsluiting. 
 
Gelet op de doelstelling van voorliggende Publiciteitsverordening, worden voorwaarden aan dergelijke 
publiciteitsinrichtingen verbonden.  
 
1° Voorwaarde naar herkenbaarheid 
De publiciteitsboodschap is niet herkenbaar vanaf een autosnelweg. 
 
2° Tijdsvoorwaarde  
Een beperking van de termijn waarbinnen publiciteitsinrichting geïntegreed kunnen worden, wordt 
zinvol geacht, om te vermijden dat een perceel waar jarenlang geen activiteiten gebeuren, afgesloten 
wordt en er tijdens de periode van niet-gebruik publiciteit gemaakt wordt zonder dat er daadwerkelijk 
werken plaatsvinden.  
 
Hoewel het op te heffen KB van 14 december 1959 voorziet in een uitzondering voor het aanbrengen 
van publiciteit op werfafsluitingen tijdens de ruwbouwfase, valt niet in te zien waarom de 
afwerkingsfase uitgesloten zou moeten worden. 
 
Vandaar dat een termijn voorzien wordt waarbinnen de plaatsing van een niet-zaakgebonden 
publiciteitsinrichting toegelaten kan worden.  
 
Deze termijn bedraagt: 
1. voor de duur van de uitvoering van vergunde stedenbouwkundige handelingen, met een 

maximum van drie jaar; 
2. zes maanden in geval van meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen waarvan akte is 

genomen; 
3. één maand in geval van handelingen die vrijgesteld zijn van de stedenbouwkundige 

vergunningsplicht. 
 
Het verschil tussen de termijnen verklaart zich door de aard van de handelingen:  
De meldingsplicht betreft immers gevallen waarin de beoordelingsruimte van het bestuur minimaal is 
vanwege het eenvoudige en gangbare karakter van de handelingen in kwestie, of de onderworpenheid 
van de handelingen aan nauwkeurige stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of 
integrale ruimtelijke voorwaarden als vermeld in artikel 4.3.1, § 2, tweede lid, van de VCRO. 
De handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist 
is, zijn handelingen aangewezen door de Vlaamse Regering waarbij rekening werd gehouden met het 
tijdelijk of occasioneel karakter van de handelingen, of met de ruimtelijke impact van de handelingen 
omwille van hun omvang, aard of ligging. 
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Ook in het geval van meldingsplichtige of vrijgestelde handelingen is het niet de bedoeling dat het 
uitvoeren hiervan als aanwensel gebruikt wordt om publiciteitsinrichtingen aan te brengen – die dan 
gedurende zeer lange periode blijven staan.  
 
Daar waar afsluitingen en steigers van bouwplaatsen mogelijkerwijze niet vergunningsplichtig zijn, 
worden zij dit wel zodra niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen hierin geïntegreerd worden. Het 
plaatsen van deze publiciteitsinrichting is immers een vergunningsplichtige handeling op zich, die in 
voorliggend geval niet kan genieten van een vrijstelling. Bijgevolg zal dan een vergunning bekomen 
moeten worden voor deze integratie. 
 
De vastgelegde termijnen zijn absoluut, of er handelingen plaatsvinden of niet. Duren de voorziene 
handelingen langer dan deze termijnen, zal de publiciteitsinrichting verwijderd moeten worden, een 
nieuwe melding gedaan dan wel een nieuwe vergunning bekomen. 
 
Hierdoor is ook duidelijk wat er gebeurt als de werken stilliggen buiten de wil van de reclamemaker of 
in geval van verlof. 
Het is niet de bedoeling dat aangebrachte publiciteitsinrichtingen verwijderd moeten worden bij 
bouwverlof, of in het weekend. Dit heeft niet alleen implicaties voor het opzetten en afbreken van 
steigers, maar zou in een aantal gevallen ook praktisch niet haalbaar zijn. 
Langs de andere kant is het behouden van een publiciteitsinrichting wanneer de bouwwerken worden 
stilgelegd, gevaarlijk op vlak van handhaving. Het is ook niet de bedoeling om eerst de handelingen 
aan te vatten, deze daarna te laten stilleggen voor enkele jaren, om daarna de werken verder uit te 
voeren. Dit zou een belangrijke ontwijkingsmogelijkheid kunnen vormen voor het principieel verbod 
om niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen aan te brengen. 
 
3. Vrijstaande niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen (3e lid) 
Ook vrijstaande niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen kunnen worden toegelaten, mits deze aan 
een aantal voorwaarden voldoen.  
 
1. Voorwaarde naar herkenbaarheid 
De publiciteitsboodschap is niet herkenbaar vanaf een autosnelweg. 
 
2. Locatievoorwaarde 
De plaatsing van een vrijstaande niet-zaakgebonden publiciteitsinrichting gebeurt niet in de 
zijtuinstrook. 
 
Opgemerkt wordt dat het plaatsen of aanbrengen van een publiciteitsinrichting nog steeds 
bestemmingsconform dient te gebeuren. Zo zal men in agrarisch gebied geen publiciteit kunnen 
voorzien voor een drankenmerk, een autoverdeler, een bouwproject elders in de gemeente of een 
bouwfirma bv.  
 
Ook de algemene voorwaarde dat de plaatsing geen negatieve invloed op verkeersveiligheid mag 
hebben, een vrije doorgang niet mag hinderen en het veilig uitrijden niet in het gedrang mag brengen, 
moet in het achterhoofd gehouden worden. 
 
3. Oppervlaktevoorwaarde  
De totale oppervlakte van de publiciteitsinrichtingen bedraagt maximaal 2,5 vierkante meter per 
kadastraal perceel. 
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Afwijkingsregeling 
De afwijkingen kunnen slechts betrekking hebben op de afmetingen. Dit betekent dat de 
afwijkingsregeling niet gebruikt kan worden om publiciteit te vergunnen op een plek waar dat 
verboden is (vrijstaande publiciteit in de zijtuinstrook bijvoorbeeld). 
 
Bovendien moet in het kader van de vergunningverlening ook steeds rekening gehouden worden met 
de goede ruimtelijke ordening.  
 
De afwijking kan slechts toegestaan worden na een openbaar onderzoek. Dit is een principe dat vaak 
geldt binnen de wetgeving ruimtelijke ordening. De afwijking moet ook beperkt van aard zijn. De 
afwijkende afmetingen moeten steeds in verhouding blijven tot de bebouwing en de omgeving. 
 
Ook kan de afwijking slechts toegestaan worden nadat het advies van de wegbeheerder wordt 
ingewonnen. Langs gewestwegen zal dit advies van AWV (de wegbeheerder), dat aandacht schenkt 
aan de verkeersveiligheid, van doorslaggevend belang zijn. Langs gemeentewegen is de gemeente zelf 
de wegbeheerder. 
 
HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGSBEPALINGEN 
 
Afdeling 1. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van 
een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid  
 
Artikel 14 (Toegankelijkheidsverordening) 
Artikel 1 van de toegankelijkheidsverordening bevat een definitie van ‘constructie’. 
Enerzijds is deze definitie niet meer accuraat, gelet op de gewijzigde definitie in de VCRO door het 
decreet van 8 december 2017, anderzijds is deze overbodig, daar deze verordening uitvoering geeft 
aan de VCRO, en de daarin opgenomen definities geacht worden geldig te zijn voor de 
uitvoeringsbesluiten. 
Vandaar het voorstel deze definitie op te heffen. 
 
Afdeling 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van 
stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is 
 
Artikel 3 van de Publiciteitsverordening maakt duidelijk dat de Verordening niet moet worden 
nageleefd voor die publiciteitsinrichtingen die van een vergunning vrijgesteld zijn. Enige uitzondering 
hierop is het vervangen van een zaakgebonden publiciteitsinrichting door een niet zaakgebonden 
publiciteitsinrichting. Dit is niet vergunningsplichtig, maar moet wel aan de voorwaarden voldoen die 
de verordening oplegt voor niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen. 
 
Voorwaarden inzake (bewaken van) ruimtelijke schoonheid en verkeersveiligheid die in voorliggende 
verordening zijn opgenomen, maar die zodanig belangrijk worden geacht worden ingeschreven in het 
Vrijstellingenbesluit. Zo gelden ze ook voor de van vergunning vrijgestelde plaatsing van 
publiciteitsinrichtingen. 
Voorliggende tekst zorgt ervoor dat deze regels gegroepeerd zijn in het Vrijstellingenbesluit.  
 
Artikel 15 (Vrijstellingenbesluit – vervanging opschrift) 
Hoofdstuk 9 van het Vrijstellingenbesluit heeft thans het opschrift “Publiciteit”. 
Echter, publiciteit kan in diverse vormen voorkomen, terwijl het in het kader van het ruimtelijke 
ordeningsbeleid gaat over publiciteitsinrichtingen.  
Daar het opschrift de lading niet dekt, dient dit te worden aangepast.  
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De plaatsing mag niet strijdig zijn met voorschriften, opgenomen in gemeentelijke RUP’s, BPA’s, 
minder dan vijftien jaar oude verkavelingsvergunningen of minder dan vijftien jaar oude 
omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden die niet opgenomen zijn in de gemeentelijke 
lijst, opgemaakt in toepassing van artikel 4.4.1, §3, van de VCRO.  
 
Vrijgestelde handelingen die voldoen aan alle voorwaarden van het vrijstellingenbesluit (inbegrepen 
de algemene voorwaarden van artikel 5, 6, 7 en 8 van de Publiciteitsverordening) kunnen dus geplaatst 
worden, ook al zijn ze strijdig met voorschriften van het gewestplan, APA’s, gewestelijke of provinciale 
RUP’s en meer dan vijftien jaar oude verkavelingen, op voorwaarde dat de op het perceel aanwezige 
gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn 
 
Voorwaarden inzake (bewaken van) ruimtelijke schoonheid en verkeersveiligheid die dermate 
belangrijk worden geacht, worden uitdrukkelijk overgenomen in het Vrijstellingenbesluit. 
 
Artikel 16 (Vrijstellingenbesluit - publiciteitsinrichtingen) 
 
1. Definities (1ste lid) 
Artikel 2 van de Publiciteitsverordening bevat 6 definities (herkenbaar, oppervlakte van een 
publiciteitsinrichting, publiciteitsboodschap, publiciteitsinrichting, zaakgebonden 
publiciteitsboodschap, zaakgebonden publiciteitsinrichting) 
 
Deze begrippen komen ook voor in het Vrijstellingenbesluit.  
Opdat hier eenzelfde invulling aan gegeven wordt, wordt voorzien dat de definities van de 
Publiciteitsverordening van toepassing zijn.  
 
2. Vrijgestelde handelingen (2e lid) 
Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor het plaatsen of 
aanbrengen van: 
 
1° niet-lichtgevende zaakgebonden publiciteitsinrichtingen aan een vergund of vergund geacht 

gebouw , met een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter per zaak  
Deze vrijstelling komt overeen met de huidige vrijstelling, opgenomen in artikel 9, 1°, van het 
Vrijstellingenbesluit. 
 
2° beperkte publiciteitsinrichtingen op straatmeubilair of nutsvoorzieningen die behoren tot het 

openbaar domein 
Thans geldt dat een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen niet nodig is voor de 
plaatsing van “publiciteitsinrichtingen, aangebracht op nutsvoorzieningen die behoren tot het 
openbaar domein, geplaatst in opdracht van een overheid, op voorwaarde dat de reclame maximaal 
de helft van de oppervlakte of tijd inneemt;” 
 
Deze vrijstelling wordt thans licht geherformuleerd. 
 
Nutsvoorzieningen die behoren tot het openbaar domein betreffen o.a. elektriciteitskastjes, 
telefoonkastjes, verlichtingspalen, ventilatieschachten … 
Onder straatmeubilair wordt verstaan stedelijke informatieborden, schuilhuisjes voor het openbaar 
vervoer, stratenplanborden, zitbanken, …  
Dit straatmeubilair of deze nutsvoorzieningen dienen:  
 door of in opdracht van een overheid geplaatst te zijn en 
 te behoren tot het openbaar domein. 
 
Hier geldt wel de voorwaarde dat de reclame maximaal de helft van de oppervlakte of tijd inneemt. 
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Bij een schuilhuisje voor het openbaar vervoer geldt dus de regel dat de publiciteitsboodschap slechts 
de helft van de oppervlakte van de wanden van het schuilhuisje mag innemen. 
 
Publiciteitsinrichtingen die onder dit punt vallen, mogen niet zomaar geplaatst of aangebracht worden. 
Voor de plaatsing zijn immers nog andere vergunningen (zoals een domeinvergunning) nodig. Door het 
beoordelen of dergelijke vergunning wordt afgeleverd (of niet wordt afgeleverd), zal de 
verkeersveiligheid gewaarborgd zijn.  
Bovendien draagt ook de beperking in tijd en in oppervlakte hiertoe bij.  
 
3° Publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen 
Aan de geldende vrijstelling voor de plaatsing van publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit 
wettelijke of reglementaire bepalingen wordt niet geraakt.  
 
Hiermee worden bijvoorbeeld de affiches bedoeld die een openbaar onderzoek aankondigen, maar 
ook elke andere publiciteitsinrichting die verplicht is in het kader van enige regelgeving (zoals ook de 
verplichting om het feit dat werken gesubsidieerd zijn, kenbaar te maken). 
 
Gezien de publiciteitsinrichtingen die onder dit punt vallen, voortvloeien uit andere regelgeving, is het 
niet mogelijk of wenselijk om hier beperkingen aan op te leggen buiten dan de algemene, essentiële 
vereisten van veiligheid, die voor alle vormen van publiciteitsinrichtingen gelden, vergunningsplichtig 
of niet.  
 
4° Publiciteitsinrichtingen die alleen informatie van de overheid bevatten of die deel uitmaken van 

sensibiliseringscampagnes van de overheid 
Dit betreft de bestaande vrijstelling die behouden blijft. 
Hier kan gedacht worden aan de affiches van de BOB-campagne maar ook de schermen bij haltes van 
openbaar vervoer, waar de aankomst- en vertrekuren op vermeld staan of verkeersinformatie. 
 
Hoewel deze publiciteitsinrichtingen geplaatst zullen worden door of in opdracht van de overheid, 
zullen de algemene bepalingen gerespecteerd moeten worden rond verkeersveiligheid, het verlicht 
karakter en het verbod van knipperende, flitsende, bewegende of in elkaar overgaande 
publiciteitsboodschappen.  
De informerende rol van de overheid en het tijdelijk karakter van sensibiliseringscampagnes spelen 
een rol om te bepalen dat deze publiciteitsinrichtingen vrijgesteld zijn.  
 
5° Publiciteitsinrichtingen met oog op socioculturele en politieke affichage 
Huidig Vrijstellingenbesluit bepaalt inzake publiciteit ten vijfde dat een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen niet nodig is voor de plaatsing van “door de overheid beschikbaar 
gestelde dragers met het oog op socioculturele en politieke affichage;” 

 
Voorliggend besluit wijzigt de vrijstelling in een vrijstelling voor “publiciteitsinrichtingen door of in 
opdracht van een overheid met het oog op politieke affichage of affichage voor activiteiten van sociale, 
culturele, pedagogische, caritatieve, levensbeschouwelijke, sportieve en recreatieve aard”, 
 
Dit betreft de constructies die een overheid specifiek voor dergelijke affichage ter beschikking stelt.  
Zoals bij punt 4° gaat het over publiciteitsinrichtingen die worden geplaatst door of in opdracht van de 
overheid. Hoewel deze overheid zelf de nodige zorgvuldigheid aan de dag dient te leggen om de 
verkeersveiligheid te waarborgen, geldt deze zorgvuldigheid als vereiste om van de vrijstelling te 
kunnen genieten (cfr. infra). 
 
Wel wordt het begrip ‘socioculturele activiteit’ vervangen door de formulering ‘activiteiten van sociale, 
culturele, pedagogische, caritatieve, levensbeschouwelijke, sportieve en recreatieve aard’.  
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6° Verkiezingspubliciteit 
Vandaag de dag is verkiezingspubliciteit voor een verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams 
Parlement, of voor provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen van vergunning vrijgesteld, 
zonder enige beperking wat ruimtelijke ordening of verkeersveiligheid betreft. Gelet op het belang van 
verkiezingen voor een democratische staat, moet omzichtig worden omgesprongen met het aan 
banden leggen van verkiezingspubliciteit. 
 
Echter, publiciteitsinrichtingen die onder deze vrijstelling vallen, zijn reeds beperkt door de regelgeving 
inzake de verkiezingen. De regelgeving inzake de lokale en provinciale verkiezingen verbiedt 
verkiezingspubliciteit op commerciële borden tijdens een sperperiode van 3 maanden voorafgaand 
aan de verkiezingen.  
Deze sperperiode wordt thans via een verwijzing overgenomen in het Vrijstellingenbesluit.  
 
7° Bekendmakingen rond verkoop of verhuring van een onroerend goed 
De huidige vrijstellingsregeling geldt voor publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend 
goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale 
maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4 m² en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 
dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd. 
 
Deze vrijstelling blijft ongewijzigd behouden, met dien verstande dat wel de algemene voorwaarden 
rond verkeersveiligheid en inwendig of uitwendig verlichte publiciteitsinrichtingen vervuld zijn en het 
verbod op knipperende, flitsende, bewegende of in elkaar overgaande publiciteitsboodschappen 
gerespecteerd wordt. 

 
Deze uitzondering bevat een aantal voorwaarden zoals een oppervlakte- en tijdsbeperking. De 
voorziene uitzondering wordt hierdoor beperkt tot wat noodzakelijk is in het kader van 
verkoop/verhuring. 
 
Wanneer bij een groot appartementsgebouw meerdere woongelegenheden apart van elkaar worden 
verkocht, dient de eis van de 4 m2 bekeken te worden per te verkopen onroerend goed, dus per 
appartement. En niet per volledig appartementsgebouw.  
 
8° Publiciteitsinrichtingen voor tijdelijke en kleinschalige activiteiten van sociale, culturele, 

pedagogische, caritatieve, levensbeschouwelijke, sportieve en recreatieve aard 
Onder deze vrijstelling vallen bijvoorbeeld aankondigingen van eetfestijnen van lokale verenigingen, 
die vaak achter het raam, maar wel herkenbaar vanaf de openbare weg worden opgehangen.  
Andere voorbeelden (niet limitatief) zijn: evenementen georganiseerd door een jeugdbeweging, sport- 
en recreatieve evenementen, (rommel/jaar)markten, muziekfestivals, tentoonstellingen… 

 
Thans wordt dan ook verduidelijkt dat een vergunning niet vereist is voor het plaatsen of aanbrengen 
van publiciteitsinrichtingen waarbij het publiek geïnformeerd wordt over socioculturele activiteiten, 
waarbij dit niet gebeurt door of in opdracht van een overheid. 
 
Deze vrijstelling is wel aan een aantal voorwaarden verbonden. 
 
a) Voorwaarde naar herkenbaarheid 
De publiciteitsinrichting mag niet worden geplaatst of aangebracht op plaatsen waar de 
publiciteitsinrichting herkenbaar is vanaf autosnelwegen. 
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b) Locatievoorwaarde 
De publiciteitsinrichting dient ook geplaatst of aangebracht te worden in de gemeente waar de 
activiteit plaatsvindt, of de omliggende gemeenten. 
Het doel van voorliggende uitzondering is om meer mogelijkheden te bieden aan lokale en 
kleinschalige evenementen om publiciteit te maken.. 
Het is niet de bedoeling dat in het hele land borden voor een groot evenement met landelijke 
uitstraling zonder enige vergunning kunnen geplaatst of aangebracht  worden. De territoriale 
beperking geldt dan ook t.o.v. de gemeente waar de activiteit plaatsvindt en de omliggende 
gemeenten. Het kan dus gaan om aangrenzende gemeenten of een beperkte regio in de onmiddellijke 
omgeving. 
 
c) Voorwaarde naar organisatie 
De activiteit waarvoor publiciteit gevoerd wordt, wordt georganiseerd door een niet-commerciële 
organisator. Niet-commerciële organisators kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook VZW’s of 
feitelijke verenigingen. 
 
Hoewel de activiteit zelf gericht kan zijn op het genereren van winst (zoals een mosselfestijn), zal 
duidelijk moeten zijn dat het algemene doel van de organisator niet is om winst te maken.  
Vanzelfsprekend zal de lokale toneelvereniging zoveel mogelijk publiek naar haar voorstelling willen 
krijgen, en zal de jeugdbeweging zoveel mogelijk mensen op haar eetfestijn willen zien opdagen. De 
opbrengsten hiervan komen de algemene werking van betrokken verenigingen ten goede (dekken 
kosten zaal, nodige kostuums, ingrediënten, nieuwe tenten, …)  
 
d) Oppervlaktevoorwaarde 
De totale maximale oppervlakte mag niet meer bedragen dan vier vierkante meter per perceel. 
Deze norm komt overeen met de norm voor publiciteitsinrichtingen waarmee wordt bekendgemaakt 
dat een onroerend goed te koop of te huur is. 
Door deze voorwaarde wordt voorkomen dat men ongelimiteerd borden plaatst in een voortuin.  
 
e) Beperking van het aantal 
Er wordt maximaal een bord per perceel geplaatst of, bij percelen die een straatbreedte van meer dan 
vijftig lopende meter hebben, maximaal een bord per begonnen vijftig lopende meter aan de straat. 
 
f) Sponsorvermelding 
Eventuele vermeldingen van sponsors mogen maximaal één derde van de totale oppervlakte innemen. 
Bij de tijdelijke en kleinschalige activiteiten zal er vaak beroep gedaan worden op sponsoring. Deze 
sponsors worden vaak vermeld op de publiciteit die gemaakt wordt voor betrokken activiteit. Het is 
niet de bedoeling om dit onmogelijk te maken. 
Het is echter ook niet de bedoeling dat de publiciteit voor een tijdelijke en kleinschalige activiteit bij 
wijze van spreken op de achtergrond komt door de ruimte die de sponsors innemen. 
 
g) Duurvoorwaarde  
De publiciteitsinrichting mag maximaal 60 dagen voor het begin van de activiteit geplaatst of 
aangebracht worden en moet binnen 14 dagen na de activiteit verwijderd worden. 
De voorgestelde norm wordt aldus gelijkgesteld aan de norm voor verkiezingspubliciteit en 
publiciteitsinrichtingen waarmee wordt bekendgemaakt dat een onroerend goed te koop of te huur is.  
 
3. Algemene voorwaarden voor de vrijstelling voor publiciteitsinrichtingen (3e lid) 
Zoals hoger aangegeven worden de voorwaarden inzake (bewaken van) ruimtelijke schoonheid en 
verkeersveiligheid die dermate belangrijk worden geacht, ingeschreven in het Vrijstellingenbesluit 
door verwijzing naar de betrokken artikelen in de Publiciteitsverordening.. 
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Publiciteitsinrichtingen zullen aan volgende vier voorwaarden moeten voldoen, zoniet zal een 
vergunning bekomen moeten worden. 
 
 Verbod op negatieve invloed op verkeersveiligheid en hinder. 
De publiciteitsinrichtingen en publiciteitsboodschappen mogen de verkeersveiligheid niet op een 
negatieve wijze beïnvloeden of hinderlijk zijn voor de zichtbaarheid of doeltreffendheid van 
reglementaire verkeerssignalisatie of de reglementair aangebrachte straatnaamborden.  
De plaatsing mag ook de vrije doorgang op het openbaar domein nooit hinderen, noch het veilig 
uitrijden van een goed in het gedrang brengen. 
 
Voor de invulling van deze voorwaarde kan verwezen worden naar de overeenkomstige voorwaarde 
in artikel 5 van de Publiciteitsverordening. 
 
 De publiciteitsinrichtingen mogen inwendig of uitwendig verlicht worden als  de in artikel 6 
van de Publiciteitsverordening opgesomde voorwaarden vervuld zijn. 
 
 Ook publiciteitsinrichtingen die knipperende of flitsende publiciteitsboodschappen 
weergegeven dienen de in de Publiciteitsverordening gestelde voorwaarden na te leven. 
 
Aldus zullen deze publiciteitsinrichtingen alleen maar mogelijk zijn als de publiciteitsboodschap alleen 
herkenbaar is vanop openbare wegen waar:  
 geen of slechts beperkt gemotoriseerd verkeer is toegelaten, zoals in winkel-wandelstraten; 
 gemotoriseerd verkeer tijdelijk verboden is, gedurende de periode waarvoor dit tijdelijk verbod 

geldt, zoals bij evenementen 
 
 Wat betreft publiciteitsinrichtingen met bewegende publiciteitsboodschappen of 
publiciteitsinrichtingen waarbij van de ene publiciteitsboodschap naar de andere 
publiciteitsboodschap wordt overgegaan, deze zullen niet mogelijk zijn als de 
publiciteitsboodschappen herkenbaar zijn:  
1° vanaf autosnelwegen; 
2° op minder dan 50 meter voor een kruispunt met een andere weg of een oversteekplaats voor 

zwakke weggebruikers; 
3° voor en in een gevaarlijke bocht van een weg, vanaf de hiervoor aangebrachte verkeerssignalisatie  
 
Op andere plaatsen zijn dergelijke publiciteitsinrichtingen wel toegelaten, mits ze de weergavetijd 
respecteren, geen gebruik maken van speciale effecten en er een maximum oppervlakte beweegt. 
 
Deze voorwaarden spelen niet als de publiciteitsboodschappen enkel herkenbaar zijn vanaf openbare 
wegen waar er traag verkeer geldt.  
 
Er dient niet verwezen te worden naar artikel 4 Publiciteitsverordening die het behoud van sectorale 
regelgeving bevat, aangezien het Vrijstellingenbesluit deze bepaling reeds in artikel 1.2 voorziet. 
 
HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 17 (Behoud rechtsgeldig geplaatste publiciteitsinrichtingen) 
Dit artikel geeft aan dat publiciteitsinrichtingen die conform de geldende bepalingen opgericht waren, 
behouden mogen blijven. 
 
Deze bepalingen betreffen onder meer:  
- de stedenbouwkundige vergunningsplicht; 
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- bepalingen rond de inname van het openbaar domein, ook als deze zijn opgenomen in 
politieverordeningen; 

- koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en 
reclame maken. 

 
De regeling van artikel 17 speelt ook naar de toekomst toe. Stel dat een bord met wisselende 
boodschap wordt vergund in een bocht, en slechts een paar jaar nadien wordt deze bocht aangegeven 
als “gevaarlijke bocht”, dan mag dit vergund bord toch blijven bestaan. Hetzelfde principe geldt als het 
snelheidsregime langs wegen zou wijzigen, of een gebied ingericht zou worden als zone 30. 
 
Artikel 18 (Gemeentelijke verordeningen) 
Op grond van artikel 2.3.2 van de VCRO kan een gewestelijke stedenbouwkundige verordening worden 
aangevuld en verder worden uitgevoerd middels provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordeningen, tenzij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening uitdrukkelijk anders bepaalt. 
 
Wat betreft provinciale stedenbouwkundige verordeningen wordt uitdrukkelijk aangegeven dat deze 
de Publiciteitsverordening niet kunnen aanvullen. Provincies treden immers niet op als wegbeheerder. 
De verordening is immers van toepassing op het plaatsen, wijzigen of aanbrengen van 
vergunningsplichtige publiciteitsinrichtingen die herkenbaar zijn vanaf de openbare weg.  
Daar slechts gewestwegen en gemeentewegen bestaan, en gelet op het subsidiariteitsbeginsel, zullen 
alleen het Gewest en de gemeente de nodige regels rond publiciteitsboodschappen herkenbaar vanaf 
openbare wegen kunnen opmaken.  
 
Tevens wordt de periode aangegeven waarbinnen de gemeenteraden de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordeningen in overeenstemming met de voorschriften van deze verordening 
moeten brengen. 
 
Artikel 19 (Opheffingsbepaling) 
Gezien het feit dat voorliggende verordening in een algemene regeling rond publiciteitsinrichtingen 
tracht te voorzien, rekening houdende met de moderne vormen van publiciteitsinrichtingen en met 
aspecten van verkeersveiligheid, worden de bestaande regelgevende teksten rond reclame 
opgeheven: 
1. het KB van 5 december 1957 houdende bepaling van de landschappen waarvoor regelen worden 

gesteld op het aanplakken en reclame maken 
2. het KB van 8 januari 1958 houdende bepaling van de toeristische verkeerswegen waarvoor regelen 

worden gesteld op het aanplakken en reclame maken 
3. het KB van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame 

maken 
4. het KB van 20 januari 1960 houdende bepaling van de waterlopen waarop de regelen inzake 

aanplakken en reclame van toepassing zijn 
5. het KB van 1 maart 1960 houdende bepaling van de verkeerswegen waarvoor regelen worden 

gesteld op het aanplakken en reclame maken 
6. het KB van 6 mei 1960 houdende bepaling van de landschappen en van de toeristische 

verkeerswegen waarvoor regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken. 
7. het KB van 26 februari 1963 houdende aanwijzing van de wegen die vallen onder de tweede 

paragraaf van het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het 
aanplakken en reclame maken. 

8. het KB van 13 april 1965 houdende aanwijzing van de wegen die vallen onder de tweede paragraaf 
van het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het 
aanplakken en reclame maken; 



Pagina 31 van 31 

9. het KB van 18 maart 1966 houdende aanwijzing van wegen die vallen onder de tweede paragraaf 
van het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het 
aanplakken en reclame maken; 

10. het KB van 27 maart 1969 houdende aanwijzing van de wegen die vallen onder de tweede 
paragraaf van het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij regelen worden gesteld op het 
aanplakken en reclame maken. 

11. het KB van 4 maart 1980 houdende instelling van een interministeriële commissie van advies 
inzake het aanplakken en reclame. 

  
Artikel 20 (Overgangsbepaling) 
Dit artikel bepaalt dat voorliggende verordening maar geldt voor vergunningsaanvragen die vanaf de 
datum van de inwerkingtreding van deze verordening worden ingediend. 
 
Er is geen overgangsregeling voorzien voor het overgaan van een zaakgebonden naar een niet-
zaakgebonden publiciteitsinrichting. Bijgevolg gelden de voorwaarden waaraan de ‘nieuwe’ niet-
zaakgebonden publiciteitsinrichtingen moeten voldoen, voor die overgangen die plaatsvinden vanaf 
de datum van inwerkingtreding van deze verordening. 
 
Artikel 21 (Inwerkingtredingsbepaling) 
Dit artikel bepaalt de datum van inwerkingtreding van voorliggende verordening. 
 
Artikel 22 (Uitvoeringsbepaling) 
Dit betreft de klassieke uitvoeringsbepaling en behoeft geen verdere uitleg. 
 
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 

Jan JAMBON 
 
 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 
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