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Mevrouw Zuhal DEMIR 

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 

Koning Albert II-Laan 7 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

BVR Publiciteitsverordening 

Mevrouw de minister 

U vroeg de MORA op 29 oktober om advies over het voorontwerp van besluit 

van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouw-

kundige verordening inzake publiciteitsinrichtingen. 

De Vlaamse Regering wenst met de gewestelijke stedenbouwkundige verorde-

ning de verouderde en complexe regelgeving uit de jaren ‘30 en ’50 te vervan-

gen. Het ontwerp publiciteitsverordening voorziet in een eenvoudige en uni-

forme regeling rond publiciteitsinrichtingen, rekening houdend met moderne 

vormen van publiciteit en met aspecten van verkeersveiligheid. 

Voorliggend ontwerpbesluit komt tegemoet aan de bedenkingen die de MORA 

formuleerde in zijn advies van 20171. Het betreft o.a. het belang van verkeers-

veiligheid als centrale focus, het meenemen van publicitaire inrichtingen langs 

snelwegen, en het rekening houden met innovatieve trends inzake publiciteits-

inrichtingen. 

De MORA adviseert dan ook positief over voorliggend ontwerpbesluit.  

De raad merkt wel op dat, overeenkomstig art. 68 van het Omgevingsvergun-

ningsdecreet, een omgevingsvergunning wordt afgeleverd voor onbepaalde 

duur. De voorziene afwijkingen omvatten geen tijdelijke vergunning voor het 

voeren van publiciteit. De raad vraagt daarom te overwegen dat omgevings-

vergunningen voor publiciteit ook tijdelijk zouden kunnen worden afgeleverd. 

Hoogachtend  

Tim Buyse Daan Schalck 

algemeen secretaris voorzitter 

 

1 MORA (2017) Advies stedenbouwkundige verordening publiciteitsinrichtingen, Brussel. 
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