SCHRIFTELIJKE VRAAG
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van RENAAT LANDUYT
datum: 17 juni 2016

aan JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Zelfstandig reclamebeleid steden en gemeenten - KB van 12 december 1959
Vandaag zijn steden en gemeenten nog steeds niet volledig vrij om een zelfstandig
reclamebeleid te voeren. Er moet immers nog altijd rekening worden gehouden met het
meer dan een halve eeuw oude koninklijk besluit van 12 december 1959 op het
aanplakken en reclame maken, dat hopeloos verouderd maar niettemin nog steeds van
toepassing is.
Opmerkelijk is dat dit KB enkel nog in Vlaanderen van toepassing is, en al in 1990 werd
afgeschaft in het Waalse Gewest (BWG 1990-11-15/34, art. 8, 002).
Wanneer steden en gemeenten geen rekening meer zouden moeten houden met deze
oude reglementering, zou dit de eenvormigheid en de duidelijkheid van de stedelijke
verordeningen enorm ten goede komen.
1. Waarom werd dit KB in Vlaanderen nog niet afgeschaft? Gaat het om een
vergetelheid?
2. Zal de minister het nodige doen om dit KB ook in Vlaanderen af te schaffen?

ANTWOORD
JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

op vraag nr. 754 van 17 juni 2016
van RENAAT LANDUYT

Het is inderdaad zo dat de betrokken wetgeving deels achterhaald is, maar veeleer dan
het loutere afschaffen van het Koninklijk Besluit van 1959 lijkt het mij aangewezen dat
de regeling vervangen wordt door een Vlaamse regeling, die zich beperkt tot de voor het
Vlaamse niveau essentiële aspecten. Dit zijn aandachtspunten als verkeersveiligheid op
autosnelwegen en gewestwegen, bescherming van de open ruimte en van voor
Vlaanderen belangrijke zichtlocaties, zoals beschermde monumenten.

Gemeenten kunnen dan in gemeentelijke verordeningen alle andere aspecten regelen (of
er voor kiezen om geen verordening op te maken en aanvragen ad hoc, geval per geval,
te beoordelen).
Een initiatief ter vervanging van deze regeling is gepland voor het najaar, in nauw
overleg met mijn collega Ben Weyts.

