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PUBLICITEIT          REGLEMENT 
 
 
 
Art. 1 – Niemand mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen op het grondgebied van de gemeente Brasschaat publiciteit 
aanbrengen. 
 
 
Art. 2 – Voor de toepassing van deze verordening wordt onder publiciteit verstaan de 
navermelde vormen van reclame en / of aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare 
weg 
 
  

 lichtreclames; 
 lichtkranten; 
 onverlichte reclames; 
 uithangborden; 
 panelen, windschermen en schutsels met aankondigingen en/of reclames; 
 reclamekarren en –kasten geplaatst op de openbare weg of of privé-eigendom; 
 schildering van teksten en/of reclames; 
 aanbrengen van verlichting of spots met publicitair oogmerk; 
 spandoeken, vlaggen en wimpels met reclame. 

 
 
Art. 3 – wat valt niet onder deze verordening 
 
- De panelen of de losse letters, waarop enkel naam, beroep en activiteiten worden vermeld van 

diegene die het pand, waaraan deze aanduidingen worden aangebracht, bewonen of er hun 
beroep uitoefenen of er een handelszaak in uitbaten, op voorwaarde dat de totale oppervlakte van 
het omschrijvingprofiel ervan niet meer dan 0,25 vierkante meter en de uitsprong uit het gevelvlak 
maximum 0,10 meter is. Het omschrijvingprofiel is de rechthoek die de reclame zal omschrijven, 
de punten van vasthechting inbegrepen; 

 
 
- teksten en/of reclame die geschilderd zijn op het glasoppervlak van het gebouw waarin een 

handelszaak gevestigd is, voor zover deze teksten of reclame niet meer dan één zesde van het 
glasoppervlak beslaan en voor zover deze teksten worden aangebracht op het niveau van de 
begane grond; 

 
 
- elke vorm van publiciteit achter het glasoppervlak van een handelszaak voor zover het geen 

lichtreclame betreft waarvan de oppervlakte groter is dan één zesde van het glasoppervlak en 
voor zover deze publiciteit is geplaatst op het niveau van de begane grond; 

 
 
- notariële aanplakbiljetten. 
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Art. 4 – Het college van burgemeester en schepenen houdt bij de beoordeling van een 
vergunningsaanvraag* rekening met 
 

 de aard van de publiciteit; 
 het esthetisch uitzicht ervan; 
 de invloed van de publiciteit op het uitzicht van de gevel waartegen ze wordt 

aangebracht en van het straatbeeld; 
 het advies van het bestuur dat het beheer heeft van de weg waarlangs de 

publiciteit wordt aangebracht; 
 de mogelijke hinder voor de buren; 
 de verordende bepaling die eventueel van overheidswege worden opgelegd. 

 
* overeenkomstig artikel 2 van deze verordening 
 
 
 
Art. 5 – De plaatsing van publiciteit is onderworpen aan en dient te beantwoorden aan de 
navolgende voorwaarden 
 
- Publiciteit moet zodanig opgevat en geplaatst worden dat ze geen gevaar vormt voor de openbare 

veiligheid. Zij mag geen hinder met zich meebrengen wat betreft de zichtbaarheid en de functie 
van de wegenuitrusting, zoals bijvoorbeeld wegwijzers, straatnaamborden, verkeerslichten, 
verkeersborden, openbare verlichting, enzovoorts. 

 
- Het aanbrengen van publiciteit op panden bestemd voor ééngezinshuizen, voor vrijstaande of 

halfopen bebouwing al dan niet reeds gebouwd en in agrarische gebieden en in natuur, park- en 
bosgebieden, is niet toegelaten. 

 
- Het aanbrengen van publiciteit op scheidingsmuren is evenmin toegelaten, uitgezonderd en mits 

akkoord van de eigenaar van beide betrokken panden, aanplakborden en op de muur 
geschilderde publiciteit. 

 
- Aanplakborden mogen niet aangebracht worden aan niet blinde gevels (dit zijn voor-, zij- en 

achtergevels). 
 
- Uitsprongen en hoogte boven de stoep: 

a) de publiciteit mag ofwel tegen het gevelvlak en gelijklopen ermee geplaatst worden ofwel 
haaks op het gevelvlak; 

 
b) publiciteit die gelijkloopt met het gevelvlak mag maximum 0,50 meter uitspringen ten opzichte 

van het eigenlijke gevelvlak (uitsprongen niet meegerekend). Hierbij mag de totale 
oppervlakte niet groter zijn dan 3 vierkante meter, tenzij het college van burgemeester en 
schepenen afwijkingen toestaat in functie van de grootte van het gevelvlak. Publiciteit haaks 
op de gevel mag maximum 0,80 meter uitspringen ten opzichte van het eigenlijke gevelvlak. In 
ieder geval moet het verst van de gevel verwijderde punt van de publiciteit minstens 0,35 
meter binnen de rand van het voetpad blijven en de oppervlakte van de haaks op de gevel 
geplaatst publiciteit mag maximum 0,35 vierkante meter bedragen; 
 

c) de afstand vanaf het voetpad tot het laagste punt van de publiciteit moet ten minste 2,5 meter 
bedragen; 

 
d) aanplakborden geplaatst op de rooilijn voor de afsluiting van een onbebouwd perceel tussen 

twee bestaande gebouwen, mogen een hoogte hebben van maximum 4 meter, gemeten 
vanaf de begane grond; 

 
e) tijdelijke aankondigingborden aan of op bouwwerven mogen eveneens een hoogte hebben 

van maximum 4 meter, gemeten vanaf de begane grond; 
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f) uitspringende publiciteit aan zijgevels moet aangebracht worden op minimum 2,50 meter 
boven de begane grond en mag niet hoger reiken dan 4,50 meter vanaf de begane grond. 
Wat betreft de uitsprong ten opzichte van het gevelvlak, gelden dezelfde voorschriften zoals 
bepaald in alinea 5b hiervoor. In ieder geval moet de publiciteit binnen een hoek van 45 
graden vanuit de perceelsgrens naar de zijgevel blijven. 

 
 

- Publiciteit aangebracht op, onder of tegen een luifel mag uitsluitend bestaan uit lichtbakken of 
lichtbuizen en / of uitgesneden figuren. De uitsprong van de aan de zijkant van de luifel geplaatste 
publiciteit mag niet verder reiken dan de luifel zelf en de hoogte ervan mag maximum één meter 
bedragen. Panelen of lichtbakken die aangebracht zijn tegen de luifel, mogen niet buiten de 
randen van de luifel uitsteken. Hun uitsprong ten opzichte van de luifel mag maximum 0,15 meter 
bedragen. De afstand tussen deze publiciteit en de begane grond moet overal minimum 2,50 
meter bedragen. 
 
 

- Publiciteit opgesteld op daken mag uitsluitend bestaan uit lichtreclames, bestaande uit lichtbuizen 
en/of uitgesneden figuren. De hoogte van deze publiciteit, met inbegrip van de constructie waarop 
ze is geplaatst, mag niet meer dan 2 meter bedragen. De publiciteit mag in geen geval een 
uitsprong maken op de bouwlijn en moet evenwijdig aan het voorgevelvlak geplaatst worden. Het 
plaatsen van publiciteit op de nok van schuine daken is niet toegelaten. 

 
 
- Publiciteit op palen 
 
 

a) afmetingen 
- hoogte: maximum 8 meter gemeten vanaf de begane grond tot het hoogste punt 

van de constructie; 
- indien een constructie op meerdere palen staat, mag de afstand tussen de palen 

onderling, as op as gemeten, maximum 1,50 meter bedragen; 
- afmetingen van de eigenlijke publiciteit: maximum 3 vierkante meter voor één 

bord. Indien er meerdere borden aan één constructie hangen: 1,50 vierkante 
meter per bord en met een totale gezamenlijke oppervlakte van al de borden van 
5 vierkante meter. 

 
 
b) constructie 

- uitsluitend metalen constructies of palen zijn toegelaten; 
- de constructie moet met in beton gegoten bouten worden bevestigd op een sokkel 

uit gewapend beton. Afmetingen en draagvermogen van de sokkel moeten in 
verhouding zijn tot de constructie die er op geplaatst wordt. 

 
 
c) onderhoud 

- alle publiciteit op palen moet, zowel wat betreft de publiciteit zelf als de 
draagconstructie, regelmatig onderhouden en gecontroleerd worden. Het 
college van burgemeester en schepenen kan eisen dat er een attest van 
onderhoud en controle voorgelegd wordt. 

 
 
 

- Onderhoud en vasthechting: de publiciteit moet met bijzondere zorg aan het gevelvlak of op het 
dak bevestigd worden en moet steeds in goede onderhouden toestand gehouden worden zodat 
de veiligheid ervan verzekerd blijft. De fabrikant moet, op verzoek van het college van 
burgemeester en schepenen, een attest van keuring en van onderhoud van de publiciteit kunnen 
voorleggen. Niet goed onderhouden of verwaarloosde publiciteit zal op het eerste verzoek van het 
college van burgemeester en schepenen verwijderd moeten worden. 
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- Bijzondere voorschriften inzake lichtreclame 
 

a) de installaties waarvoor elektrische stroom wordt gebruikt, moeten conform zijn aan de 
wettelijke bepalingen ter zake, alsook aan de voorwaarden van de stroomleverende 
maatschappij. Zij moeten vóór ingebruikname, gekeurd worden door een erkend 
keuringsorganisme. Op verzoek van het college van burgemeester en schepenen moet 
een attest van keuring voorgelegd worden; 

 
b) het gebruik van in het duister oplichtend of ander lichtweerkaatsend materiaal is niet 

toegelaten; 
 

c) neon-reclames moeten uitgerust zijn met een neon-hoogspanningschakelaar die extern 
door de brandweer uitgeschakeld moet kunnen worden; 

 
d) Alle publiciteit die aangesloten moet worden bij het elektriciteitsnet, moet geplaatst 

worden door een erkend installateur. Het college van burgemeester en schepenen kan in 
dit verband eisen om een activiteitenattest voor te leggen; 

 
e) Het is verboden om flitsende lichten, knipperlichten of bewegende lichtreclames aan te 

brengen. Enkel statische reclame is toegelaten. 
 
 

- Gebruik van de Nederlandse taal: de publiciteit is uitsluitend in het Nederlands, met uitsluiting van 
merknamen, geëigende productbenamingen en teksten die op het product zelf of op de 
verpakking ervan vermeld staan. 

 
 
 
 
Hoofdstuk VI – strafbepalingen 
Inbreuken op de bepalingen van onderhavige bouwverordening worden gestraft zoals bepaald in de 
artikelen 64 en volgende van de wet op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. 
 
 
 
 


