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NDC 584.13 

Reclameborden 
 

Politiereglement

Artikel 1. 
[Onverminderd de toepassing van artikel 44 van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimte-
lijke ordening en van de stedenbouw, is het aanbrengen 
van reclameborden alleen toegelaten op de inrichting 
waar de handelaar zijn handelsactiviteit uitoefent.] 
Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 
1990-03-24 
 
Elders is het verboden reclameborden te plaatsen. 
Dit verbod geldt zowel op privé-terrein als op het 
openbaar domein. 
 
Artikel 2. 
Onder reclamebord wordt verstaan elke drager van een 
reclameopschrift, met uitzondering van vrachtwagens en 
bestelwagens. 
 
Artikel 3. 
De burgemeester kan schriftelijk toelating verlenen voor 
het plaatsen van een reclamebord. De aanvraag dient 
voorafgaandelijk en schriftelijk te gebeuren. 
 
Artikel 4. 
Het plaatsen van lichtreclame is altijd onderworpen aan 
een toelating van de burgemeester 
 
Artikel 5. 
Voor de borden die thans geplaatst zijn, moet desgeval-
lend een regularisatieaanvraag ingediend worden. 
Deze aanvraag moet gebeuren binnen drie maand na het 
in werking treden van dit besluit. 

 
Artikel 6. 
§ 1. Onverminderd de strafrechtelijke veroordeling, 
kunnen de borden geplaatst in strijd met de bepalingen 
van dit reglement verwijderd worden, zonder verwitti-
ging. 
 
§ 2. De eigenaar kan geen aanspraak maken op een 
schadevergoeding. 
 
Artikel 7. 
De overtreders van de bepalingen van dit reglement 
zullen gestraft worden met gevangenisstraf van één dag 
tot zeven dagen en met geldboete van één tot vijfen-
twintig [euro], of met één van die straffen alleen. 
 
Artikel 8. 
Dit besluit zal door toedoen van het college van burge-
meester en schepenen bekendgemaakt worden door 
aanplakking. 
Het is bindend de vijfde dag na bekendmaking. 
 
Artikel 9. 
Afschrift van dit besluit zal aan de bestendige deputatie 
van de provincieraad van Brabant worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal aan de griffie van de recht-
bank van eerste aanleg van Brussel en aan de griffie van 
de politierechtbank van Lennik worden gezonden. 
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de 
vice-gouverneur van de provincie Brabant worden 
overgemaakt. 

 
Goedgekeurd bijgemeenteraadsbesluit van 1988 01 07 

Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 1988 03 24 
Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit van 2005-11-24 

 


