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1. Publiciteit
Definitie van publiciteit
Een publiciteitsmiddel kan ofwel een reclamemiddel zijn ofwel een uithangbord. Gezien
de regels kunnen verschillen naargelang het om een reclamemiddel of een uithangbord
gaat, definiëren we deze begrippen eerst.
Een uithangbord maakt de economische verrichtingen inherent aan een bepaalde locatie
kenbaar. Het uithangbord moet zich op de locatie bevinden waar de economische
activiteiten plaatsvinden. Bovendien mag het publiciteitsmiddel geen zodanig grote
afmetingen hebben dat het doel om de economische verrichtingen kenbaar te maken,
overstegen wordt.
Reclame is elk ander publiciteitsmiddel dat niet als uithangbord aangeduid kan worden.
Publiciteit langs gemeentewegen
Op openbaar domein langs gemeentewegen moet u bij uw gemeente navragen wat er
op dat vlak toegelaten is. Vaak is het verboden of moet u in elk geval toestemming
vragen.
Op privé terrein: Toegelaten mits aanvragen van een Stedenbouwkundige vergunning
aan de gemeente.
Publiciteit langs gewestwegen1
Stedenbouwkundige vergunningsplicht
Voor het plaatsen van een publiciteitsinrichting is STEEDS een stedenbouwkundige
vergunning verplicht. U dient dus voorafgaand aan de plaatsing een vergunning aan te
vragen bij de gemeente of stad waar het geplaatst zal worden.
Slechts enkele publiciteitsinrichtingen kunnen geplaatst worden zonder
stedenbouwkundige vergunning, bv. een niet-lichtgevend uithangbord (geen reclame)
dat maximaal 4m² groot is AAN een vergund gebouw .
Regelgeving waaraan een publiciteitsmiddel naast een gewestweg moet voldoen
Uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag kan niet goedgekeurd worden en uw
publiciteitsmiddel naast een gewestweg is verboden wanneer het niet voldoet aan één of
meerdere van volgende regelgevingen:
◊ Reclamewetgeving: woont u langs een zgn. beschermde weg dan zal
publiciteit maar onder zeer strikte voorwaarden toegelaten worden. Om te
weten of de gewestweg waaraan u woont al dan niet beschermd is, dient u
contact op te nemen met het Agentschap Wegen en Verkeer.
◊ Rooilijndecreet: publiciteit voor de rooilijn mag nooit zonder toestemming van
het Agentschap Wegen en Verkeer. Voor uithangborden kan een uitzondering
gemaakt worden (niet verlicht, max 5m² groot en max 4 m hoog).
◊ Rooilijndecreet en het KB achteruitbouwstroken: in de achteruitbouwstrook
(=voortuin) mag publiciteit nooit zonder toestemming van het Agentschap
Wegen en Verkeer. Voor uithangborden kan een uitzondering gemaakt worden
(niet verlicht, max 5m² groot en max 4 m hoog).
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Enkele praktische voorbeelden:

Indien dit uithangbord bevestigd is
aan een vergund gebouw en
minder dan 4m² groot is, niet
verlicht is, is een
stedenbouwkundige vergunning
niet nodig.

Indien dit uithangbord bevestigd is
aan een vergund gebouw en
minder dan 4m² groot is, niet
verlicht is, is een
stedenbouwkundige vergunning
niet nodig.

Indien dit uithangbord bevestigd is
aan een vergund gebouw en
minder dan 4m² groot is, niet
verlicht is, is een
stedenbouwkundige vergunning
niet nodig.
Voor publiciteit aangebracht aan
een omheining moet u vooraf
contact opnemen met de
gemeente.

Indien dit uithangbord bevestigd is
aan een vergund gebouw en
minder dan 4m² groot is, niet
verlicht is, is een
stedenbouwkundige vergunning
niet nodig.
In de achteruitbouwstrook
(=voortuin) mag publiciteit nooit
zonder toestemming van het
Agentschap Wegen en Verkeer.

Voor het plaatsen van een
publiciteitsinrichting is STEEDS
een stedenbouwkundige
vergunning verplicht. U dient dus
voorafgaand aan de plaatsing een
vergunning aan te vragen bij de
gemeente of stad waar het
geplaatst zal worden.

Publiciteit voor de rooilijn mag
nooit zonder toestemming van het
Agentschap Wegen en Verkeer (bij
een gewestweg) en de gemeente
(andere weg).

Mobiele publiciteitsborden op privé
terrein kunnen in principe altijd
tenzij ze het verkeer en/of de
verkeersveiligheid (zichtbaarheid)
belemmeren.

2. Wegwijzers:
Duidelijke en eenvoudige wegwijzers zorgen voor een overzichtelijker en veiliger
wegbeeld. De wegbeheerder (de gemeente of het Agentschap Wegen en Verkeer) plaatst
en beheert alle wegwijzers op openbaar domein. Zelf een wegwijzer naar uw bedrijf of
zaak plaatsen, mag dus niet. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijdert wegwijzers
langs gewestwegen die niet stroken met de reglementering.
Wegwijzers moeten steeds aangevraagd worden via de gemeente. Als het over een
gewestweg gaat, zal de gemeente de aanvraag voor u doorsturen naar het Agentschap
Wegen en Verkeer.
Meer info:
Bij uw gemeente en de verschillende afdelingen Wegen en Verkeer
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
03/224 68 11
wegen.antwerpen@vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be/districten?field_dregio_tid=3
Afdeling Wegen en Verkeer Limburg
Hendrik Van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
011/74 23 00
wegen.limburg@vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be/districten?field_dregio_tid=4
Afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
09/276 26 00
wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be/districten?field_dregio_tid=6
Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6
3000 Leuven
016/66 57 50
wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be/districten?field_dregio_tid=5
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1
8200 Brugge
050/24 80 00
wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be/districten?field_dregio_tid=7

