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NDC 581.291 

Publiciteitsborden 
 

Politiereglement

Artikel 1. 
Verenigingen kunnen zelfgemaakte publiciteitsborden 
plaatsen voor het aankondigen van culturele, sportieve, 
artistieke, menslievende, letterkundige of wetenschap-
pelijke evenementen op de locaties aangegeven door het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Artikel 2. 
Overeenkomstig artikel 7.2, § 2, van het gemeentelijk 
politiereglement van 2005-09-29 op openbare overlast, 
is vooraf een schriftelijke toelating van de burgemeester 
vereist voor het plaatsen van publiciteitsborden langs de 
openbare weg. 
 
Artikel 3. 
§ 1. De vereniging richt haar aanvraag aan de dienst 
cultuur van het gemeentebestuur. Zij gebruikt hiervoor 
een speciaal formulier. Dit formulier is te verkrijgen op 
de dienst cultuur en staat ook op de website van de 
gemeente. 
 
§ 2. De aanvraag moet ten laatste anderhalve maand 
voor de begindatum van de activiteit gebeuren. Formu-
lieren die te laat ontvangen zijn, worden niet meer in 
aanmerking genomen. 
 
Artikel 4. 
De maximum oppervlakte per bord bedraagt twee 
vierkante meter. De tekst op het bord mag enkel betrek-
king hebben op het evenement. Handelsreclame en alle 
andere publiciteit zijn verboden. 
 
Artikel 5. 
De borden moeten op eigen palen geplaatst worden. Ze 
mogen niet worden vastgemaakt aan bomen, verlich-
tingspalen, verkeerslichten of andere signalisatie. 
Ze worden op minstens 0,75 meter van de rand van het 
trottoir geplaatst. De borden mogen de weggebruikers of 
voetgangers niet hinderen. 
 
Artikel 6. 
Overeenkomstig artikel 80.2 van de wegcode, is het 
verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders 
verblinden of misleiden, die geheel of gedeeltelijk 
verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op 

enige afstand met deze tekens verward kunnen worden 
of die op enige andere wijze de doelmatigheid van 
reglementaire tekens aantasten. 
 
Artikel 7. 
De borden mogen geplaatst worden maximum drie 
weken vóór de activiteit en moeten ten laatste één week 
na de activiteit verwijderd zijn. 
 
Artikel 8. 
De vereniging is zowel tegenover het gemeentebestuur 
als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die 
het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de 
borden. 
Ze neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij 
slechte weersomstandigheden in goede staat te behou-
den en de verkeersveiligheid te verzekeren. 
 
Artikel 9. 
§ 1. De overtreders van de bepalingen van dit regle-
ment worden bestraft met een administratieve geldboete 
van 10 euro tot 150 euro. 
 
§ 2. Onverminderd de bepalingen van § 1 zal het 
gemeentebestuur de publiciteitsborden geplaatst in strijd 
met dit reglement onmiddellijk verwijderen, zonder 
verwittiging. 
De eigenaar kan geen aanspraak maken op een schade-
vergoeding. 
 
Artikel 10. 
Het gemeenteraadsbesluit van 1988-01-07 — Politie — 
Reglement reclameborden, zoals gewijzigd bij gemeen-
teraadsbesluit van 1988-03-24, wordt opgeheven. 
 
Artikel 11. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt door aanplak-
king en op de gemeentelijke website. 
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 12. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit 
zal aangetekend worden verzonden naar: 
1° de bestendige deputatie van de provincieraad van 
Vlaams-Brabant, voor kennisgeving; 
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2° de procureur des konings; 
3° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van 
Brussel, voor kennisgeving; 
4° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor 
kennisgeving; 

5° de politiezone TARL, voor kennisgeving en uitvoe-
ring. 
 
 

 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2005-11-24 

 


