
GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

 
 

Schriftelijke vraag van mevr. Kokaj over aanplakking van wimpels. 

 
Tijdens de eerste lockdown hingen er aan Ukkelse gevels talrijke wimpels ter ondersteuning van het 

zorgpersoneel of m.b.t. de afstandsregels.  

Voor zover ik weet is geen enkele Ukkelaar die aan deze solidaire actie heeft deelgenomen 

verhinderd om dit te doen. 

Onlangs kwam de politie tussenbeide om een wimpel op een gevel in de Dolezlaan te verwijderen 

waarvan de boodschap gericht was op politiegeweld. 

Welke criteria worden toegepast om wimpels al dan niet toe te laten (afmetingen, inhoud)? Is artikel 

38 van het algemeen politiereglement expliciet over deze criteria en laten ze een reële objectivering 

toe van de verleende toelatingen of niet? Kan hierover gecommuniceerd worden in de Wolvendael? 

Antwoord:  

 

 

Er moet verwezen worden naar het toepassingsgebied van het politiereglement, namelijk de 

openbare ruimte zoals bepaald in artikel 1 van het APR. 

Sectie 1. Toepassingsgebied en definities 

Artikel 1. 

§1. Het  huidige  reglement  is  van  toepassing  op  de  openbare  ruimte  en  iedere  voor  het  publiek toegankelijke ruimte. Het is ook van 

toepassing op de private ruimte wanneer de openbare veiligheid, rust,gezondheid of reinheid in het gedrang wordt gebracht door situaties 

die hierin hun oorsprong vinden. 

§2. Het is van toepassing onverminderd de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, waaronder de gemeentelijke 
belastingreglementen. 

§3. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder ‘openbare ruimte’ verstaan: 

1. De openbare weg, met inbegrip van de rijweg, bermen en trottoirs, de centrale bermen en alle toebehoren zoals riolen en straatkolken, 
de naaste omgeving van de wegen, de fietspaden, voetgangersbruggen, ondergrondse doorgangen voor voetgangers, wegen en 
erfdienstbaarheden, en over het algemeen elke weg open voor het publiek, zelfs wanneer deze op een privé-eigendom ligt. 
 

2. De openbare ruimten, aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen, 
wandelplaat- sen en markten, de andere inrichtingen en groene zones zoals pleinen, gemeentelijke en gewestelijke parken, openbare tuinen 
en iedere ruimte met een plantaardig element, speelpleinen en -velden, begraafplaatsen, galerijen en doorgangen op private grond die 
toegankelijk zijn voor het publiek, en over het algemeen elk deel van de openbare ruimte dat zich buiten de openbare weg bevindt, dat 
open is voor het personenverkeer en voornamelijk bestemd is voor het wandelen, ont- spannen of verfraaien. 
 

3. De treinstations, metrostations, de binnen- en buitenkant van voertuigen van het openbaar vervoer die bestemd zijn voor het 
personenvervoer en die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rijden, de perrons, de haltes en andere toebehoren van 
het openbaar vervoer, zowel ondergronds als bovengronds. 
 

4. De vensterbanken en deurdrempels die uitgeven op de openbare weg. 



 

§4. Op het grondgebied van de Stad Brussel is de neutrale zone het gedeelte van de Stad Brussel dat werd begrensd door de wet van 2 
maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten. 

§5. Voor de toepassing van dit reglement omvat het begrip ‘voor het publiek toegankelijke ruimte’ naast de werkelijke ruimten ook de 
virtuele ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals accounts op sociale media, forums en andere digitale platformen die niet 
beperkt zijn tot een klein aantal personen die gemeenschappelijke interesses delen. 

 

Artikel 38 van het APR vermeldt geen volledige opsomming van de gevallen bedoeld als 

aanplakking (affiches, pamfletten, stickers, enz.) en specificeert vervolgens het toepassingsgebied 

door aan te geven: op de openbare ruimte of op elke plaats, in de openlucht, zichtbaar vanaf de 

openbare ruimte. 

Art. 38 

§1. Onverminderd de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de ter zake bestaande bepalingen eigen aan de 

domeinen, het materieel en de uitrusting van de openbare vervoersmaatschappijen, is het verboden om affiches, pamfletten, stickers, 

plakbriefjes of richtingspijlen aan te brengen, te doen aanbrengen of te plakken op de openbare ruimte of op elke plaats, in de openlucht, 

zicht- baar vanaf de openbare ruimte, zonder toelating van de bevoegde overheid en de eigenaar van de plaats of zonder zich te schikken 

naar de door de bevoegde overheid in de toelatingsakte vastgestelde voorwaarden. 

 

Stricto sensu is er een toelating vereist voor een aanplakking op een raam of vitrine van een privé-

eigendom omdat dit in de openlucht is, zichtbaar vanaf de openbare ruimte, 

Omgekeerd is er geen vergunning vereist voor een aanplakking aan de binnenkant van privé-

eigendommen, waarbij de andere bepalingen van het gemeenrecht uiteraard van toepassing 

blijven. 

 

- Is er volgens de criteria een toelating vereist voor een tijdelijke wimpel op privéterrein? 

 

Volgens het toepassingsgebied van artikel 38 van het gemeenschappelijke APR van de 19 Brusselse 

gemeentes is de wimpel in de openlucht, zichtbaar vanaf de openbare ruimte.  

Inzake de inhoud is het de burgemeester die de discretie heeft om de aanplakking al dan niet goed te 

keuren 

 
 


