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De vastgoedsector en de problematiek van de 

immoborden 

 

1 INLEIDING 

De aanwezigheid van publiciteitsborden van vastgoedmakelaars in het straatbeeld is de laatste 

maanden plots brandend actueel. Dat is het gevolg van de opvallende uitspraken van de eerste 

schepen van Oostende over de nefaste impact van de immoborden op de visuele aantrekkelijkheid 

van zijn stad. 

Op de nieuwjaarsreceptie van de lokale Open VLD-afdeling stelde Bart Tommelein, tevens 

fractieleider van Open VLD in het Vlaams Parlement, dat door de vele immoborden een complete 

wanorde nabij bepaalde invalswegen is ontstaan. Dit zou de perceptie hebben gevoed dat alles in de 

stad ofwel te koop, ofwel te huur zou staan. Er is dan ook esthetisch helemaal geen lijn meer in te 

trekken. De schepen riep de lokale immobiliënsector op om zelf voorstellen te formuleren. Indien de 

sector hier niet in slaagde, zou de schepen zelf actie ondernemen. 

Bart Tommelein werd in zijn pleidooi bijgetreden door graaf Leopold Lippens, burgemeester van 

Knokke-Heist, die ook de vooropgestelde aanpak om in eerste instantie in overleg met de sector tot 

een oplossing te komen onderschreef. 

Hoewel het (frequent en opvallend) voorkomen van immoborden in het straatbeeld zeker niet overal 

als problematisch wordt beschouwd – de andere burgemeesters van de kustgemeenten gaven in hun 

reacties aan andere prioriteiten te hebben of dit niet als problematisch te zien en de minister van 

Wonen haalde in het Vlaams parlement min of meer de schouders op1 – staat het vast dat in 

bepaalde gemeenten politici actie willen ondernemen. Daarom is het voor de sector van belang om 

tijdig met deze politici in dialoog te treden. Als reactie  op het pleidooi van Bart Tommelein gaf CIB 

                                                           

1 “Ikzelf vind niet dat de hogere overheid zich moet bezighouden met te zeggen welke kleur er op zo’n bord moet of hoe groot 
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allemaal verschillend uitzien en dat het al eens lelijk kan zijn – het is ook niet altijd mijn smaak -, tja. Ik heb niet de grote 
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Vlaanderen aan bereid te zijn de problematiek intern te bespreken en met eigen voorstellen te 

komen (mogelijks in de vorm van een ‘gedragscode’, van ‘best practices’). 

Via deze interne nota wil de CIB Studiedienst een bijdrage leveren tot het inhoudelijke werk van de 

stuurgroep rond de immoborden. Daartoe wordt de huidige stand van zaken in de regelgeving rond 

publiciteitsborden van vastgoedmakelaars weergegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de 

verplichtingen die de vastgoedmakelaar van overheidswege en vanuit de deontologie worden 

opgelegd om bepaalde informatie op de publiciteitsborden op te nemen. Die verplichtingen 

beïnvloeden het formaat dat het publiciteitsbord moet aannemen. 

 

2 REGELGEVING ROND IMMOBORDEN 

2.1 VANUIT RUIMTELIJKE ORDENING 

2.1.1 DE VERGUNNINGSPLICHTIGHEID VAN PUBLICITEIT EN UITHANGBORDEN 

 Basisprincipe 

De publiciteit die een vastgoedmakelaar bevestigt aan een onroerend goed in het kader van een te 

koop of te huur-stelling is vergunningsplichtig. Dat bepaalt het Decreet houdende de organisatie van 

de Ruimtelijke Ordening (DRO) van 18 mei 1999. Krachtens artikel 99 kan het aanbrengen van 

publiciteitsinrichtingen of uithangborden alleen mits daar een stedenbouwkundige vergunning voor 

werd uitgereikt.  

Art. 99, § 1 DRO 

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: 

8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen; 

Met de overgang naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (in werking getreden op 1 september 

2009) ontstond enige twijfel over de vergunningsplichtigheid van het plaatsen van 

publiciteitsinrichtingen en uithangborden. In het artikel 4.2.1. – dat de bepalingen van art. 99 DRO 

grotendeels overnam – was niets meer te lezen over publiciteitsinrichtingen en uithangborden. 

Aangezien deze uit de lijst van vergunningsplichtige handelingen waren verdwenen, gingen 

sommigen ervan uit dat de decreetgever de vergunningsplichtigheid had opgeheven. 

Een dergelijke interpretatie is evenwel gebaseerd op een onvolledige lezing van de Vlaamse Codex. 

Art. 4.2.1, §1, 1° VCRO bepaalt dat niemand zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning 

een constructie mag oprichten of plaatsen. Het gebruik van het begrip ‘constructie’ is een innovatie 

ten opzichte van de tekst van art. 99, §1, 1° DRO en dekt een veel ruimere lading, waaronder ook de 

publiciteitsinrichtingen en de uithangborden vallen. Dat blijkt uit de definitie van het begrip 

‘constructie’ in art. 4.1.1, 3° VCRO. 
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Art. 4.1.1 3° VCRO 

constructie: een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een 

publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de 

grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, 

en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen 

worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds; 

De overgang van DRO naar VCRO heeft dus geen afbreuk gedaan aan de vergunningsplichtigheid van 

publiciteitsinrichtingen en uithangborden. Wel wordt die vergunningsplichtigheid nu legislatief-

technisch anders geregeld. 

 Vrijstelling van vergunningsplichtigheid bij BVR 

Het Decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening (DRO) stelde de 

vergunningsplichtigheid van bepaalde handelingen vast. Daarnaast verschafte dit decreet meteen 

mogelijkheden om de vergunningsplichtigheid te verzachten. Via art. 99, §2 verleende de 

decreetgever de Vlaamse Regering de bevoegdheid om bepaalde in beginsel vergunningsplichtige 

handelingen vrij te stellen. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd deze optie behouden. 

Het uitvoeringsbesluit bij art. 99, §2 DRO dateert van 14 april 2000. In het besluit van de Vlaamse 

Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen 

en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, werd een oplijsting gemaakt 

van de werken en handelingen die van de vergunningsplicht werden vrijgesteld. Voor wat de 

uithangborden en de publiciteit van de vastgoedmakelaars betreft, is vooral art. 3, 4° f) relevant. In 

dit artikel wordt bepaald dat een uithangbord of andere vorm van publiciteit, dienende voor de 

aankondiging dat een onroerend goed te koop of te huur wordt gesteld, niet vergunningsplichtig is 

mits deze voldoet aan twee voorwaarden. Het uithangbord mag niet groter zijn dan 4 vierkante 

meter en moet ten laatste 14 dagen na de verhuring of de verkoop worden verwijderd. 

Art. 3, 4° 

f) publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt 

dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet 

meer bedraagt dan 4 vierkante meter en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na 

de verhuring of verkoping wordt verwijderd.  

Deze bepaling is van kracht sinds 2000 en geldt tot op vandaag. Bij het nieuwe uitvoeringsbesluit 

naar aanleiding van de inwerkingtreding van de VCRO van 16 juli 2010 werd de bepaling uit het 

voorgaande besluit identiek overgenomen (in art. 9, 7°). Voor uithangborden of voor publiciteit van 

vastgoedmakelaars die groter zijn dan 4 vierkante meter of die langer dan 14 dagen blijven hangen 

na de verkoop of de verhuring is dus een stedenbouwkundige vergunning vereist. Ontbreekt een 

dergelijke vergunning dan kan het aanbrengen (of laten hangen) van deze publiciteit beschouwd 

worden als een stedenbouwkundig misdrijf en als dusdanig worden bestraft. 
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 De vastgoedmakelaar en stedenbouwkundige misdrijven 

De vastgoedmakelaar die het stedenbouwkundig misdrijf begaat van het plaatsen of instandhouden 

van een onvergunde constructie kan in theorie zowel met strafrechtelijke sancties als met 

burgerrechtelijke herstelmaatregelen geconfronteerd worden. Op basis van art. 6.1.1 VCRO kan de 

persoon worden gestraft die bepaalde handelingen hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in 

strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de 

vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houdt. De 

straf kan een gevangenistermijn van acht dagen tot vijf jaar bedragen en/of een geldboete van 26 

euro tot 400.000 euro. Dit is de basisstrafmaat. Voor bepaalde personen en beroepen voorziet art. 

6.1.1 VCRO in een verhoogde straf indien zij zich schuldig maken aan het misdrijf van de uitvoering, 

de voortzetting of de instandhouding.  

Art. 6.1.1 VCRO 

De minimumstraffen zijn echter een gevangenisstraf van vijftien dagen en een geldboete van 

2.000 euro, of één van deze straffen alleen, indien de in het eerste lid vermelde misdrijven 

gepleegd worden door instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere 

personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, 

verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare 

inrichtingen ontwerpen en/of opstellen of personen die bij die verrichtingen als 

tussenpersonen optreden, bij de uitoefening van hun beroep. 

De verhoogde strafmaat in art. 6.1.1 VCRO heeft de intentie om professionelen die medeplichtig zijn 

aan een stedenbouwkundig misdrijf of er zelf één plegen zwaarder aan te pakken. Daarbij lag de 

focus van de decreetgever uiteraard in eerste instantie op de zwaardere stedenbouwkundige 

misdrijven, zoals zonevreemde gebouwen, onvergunde veranda’s en terassen e.d. De publiciteit 

vormde niet meteen een prioriteit bij het opstellen van de regelgeving. Maar wettelijk gezien zijn 

deze bepalingen wel degelijk van toepassing. Theoretisch gezien zou eveneens een burgerlijke 

herstelmaatregel gevorderd kunnen worden. De enige van deze maatregelen die van toepassing zou 

kunnen zijn, is het staken van het strijdige gebruik. Men kan immers moeilijk veronderstellen dat het 

langer laten hangen van een publiciteitsbord een meerwaarde zou creëren voor het pand zodat het 

vergoeden daarvan als maatregel weinig relevant is. Hetzelfde geldt voor het herstel in de 

oorspronkelijke staat (de facto hetzelfde als het staken van het strijdige gebruik). 

In de praktijk gebeurt het evenwel nooit dat een vastgoedmakelaar strafrechtelijk wordt vervolgd of 

een burgerlijk herstelmaatregel opgelegd krijgt indien hij een publiciteitsbord langer dan 14 dagen 

laat hangen of een te groot formaat hanteert. Hoewel wettelijk gezien toepasbaar is het juridisch 

kader van de stedenbouwkundige overtreding vanzelfsprekend niet in eerste instantie gericht op 

overtredingen inzake de publiciteit bij de verkoop of verhuring van onroerend goed, welke 

handelingen zijn met een zeer beperkte stedenbouwkundige impact. Bovendien moet een 

strafrechtelijke vordering bij de correctionele rechtbank aanhangig worden gemaakt, hetzij op 

vervolging door het Openbaar Ministerie, hetzij door burgerlijke partijstelling voor de 

onderzoeksrechter door een benadeelde derde. Burgerrechtelijke herstelmaatregelen moeten voor 

de burgerlijke rechter worden gevorderd. De procedure voor het afdwingen van de regeling inzake 

bouwmisdrijven draagt te ver om deze in de praktijk bij overtredingen inzake de publiciteit voor de 
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verkoop of de verhuring van onroerend goed toe te passen. In de handhaving van 

stedenbouwkundige misdrijven vormt dit ook allerminst een prioriteit. 

 Publiciteitsborden en de vergunningsplichtigheid : de rol van de lokale besturen 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdt rekening met de lokale autonomie. Daarom krijgen de 

gemeenten en de provincies via art. 4.2.5 VCRO de bevoegdheid om handelingen die bij besluit van 

de Vlaamse Regering vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht meldingsplichtig maken. Concreet met 

betrekking tot het plaatsen van een publiciteitsbord voor de verkoop of de verhuring van een 

onroerend goed betekent dit dat de gemeenten zouden kunnen beslissen om aan deze handeling 

een meldingsplicht te verbinden. Geen enkele gemeente heeft hier tot op heden gebruik van 

gemaakt, gezien de beperkte stedenbouwkundige impact van het plaatsen van een immobord.  

Gemeenten hebben niet de bevoegdheid om een handeling die van de vergunningsplicht is 

vrijgesteld opnieuw vergunningsplichtig te maken. Borden en publiciteit voor de verkoop of de 

verhuring van een onroerend goed zijn dus enkel vergunningsplichtig indien zij groter zijn dan 4m² of 

indien zij langer dan 14 dagen na de verkoop of de verhuring (zullen) blijven hangen. Voor dat soort 

borden speelt het lokale vergunningenbeleid een rol.  

2.1.2 PUBLICITEITSBORDEN EN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN 

 

De publiciteitsborden van de vastgoedmakelaars zijn dan wel in beginsel niet-vergunningsplichtig (als 

ze aan de geschetste voorwaarden voldoen) maar dat betekent vanzelfsprekend niet dat zij niet 

onderworpen zijn aan de bepalingen die door middel van een stedenbouwkundige verordening 

kunnen worden vastgelegd. Art. 1.3 van het BVR van 16 juli 2010 stipuleert in deze dat de bepalingen 

[van het besluit] van toepassing zijn voor zover de handelingen niet strijdig zijn met de voorschriften 

van stedenbouwkundige verordeningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van 

stedenbouwkundige vergunningen. In bepaalde verordeningen wordt expliciet naar deze bepaling 

verwezen. Dat is bijvoorbeeld het geval in art. 5 van de verordening rond reclame van de gemeente 

Bilzen.  

Krachtens art. 2.3.1 VCRO kunnen onder andere stedenbouwkundige verordeningen worden 

opgelegd met betrekking tot 1°  de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid, de fraaiheid en de 

esthetische waarde van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving, en ook hun veiligheid, met 

name de beveiliging tegen brand en overstroming en 3°  de instandhouding, de gezondheid, de 

veiligheid, de bruikbaarheid en de schoonheid van de wegen, de toegangen en de omgeving ervan, 

evenals het ruimtelijk waarborgen van een adequate mobiliteit. Met een recent wijzigingsdecreet 

zullen deze mogelijkheden nog worden uitgebreid. Zowel het beschermen van de ‘fraaiheid van de 

gebouwen’ als van de ‘schoonheid van de wegen’ kunnen een basis vormen om verordend op te 

treden omtrent de publiciteit. Het gaat dus meer bepaald om het vrijwaren van de eenvormigheid 

van het straatbeeld en de esthetische bescherming van het uitzicht van de gemeente, zoals 

onderstaand voorbeeld illustreert. 

Verordening inzake publiciteitsinrichtingen – Gemeente Bilzen 

A. Doel van de verordening 
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Het stadsbestuur voerde reeds meerdere werken uit in functie van de vernieuwingen van het 

stadscentrum en de herinrichting van een aantal dorpskernen. Het opmaken van deze 

verordening kadert in het verder doordrijven van deze opwaardering. Het doel van de 

verordening is het nastreven van een eenvormig straatbeeld in het centrum van Bilzen en het 

behoud van de beeldkwaliteit van de dorpskernen. 

Stedenbouwkundige verordeningen kunnen zowel op gewestelijk als op provinciaal en gemeentelijk 

vlak worden vastgelegd. Daarbij geldt het cascade-effect waarbij de lagere besturen de normen van 

de hogere besturen moeten respecteren maar deze wel kunnen aanvullen. De bestuursniveaus 

kunnen algemene en/of specifieke stedenbouwkundige verordeningen uitvaardigen. Op heden 

bestaan er nog geen gewestelijke of provinciale stedenbouwkundige verordeningen met betrekking 

tot publiciteitsborden. Bijgevolg kan de lokale autonomie hier ten volle spelen en is het aan de lokale 

besturen om te beslissen om in deze bepaalde stedenbouwkundige voorschriften op te leggen. 

 Focus van de verordeningen 

Een aantal gemeenten (waaronder Brugge, Dendermonde, Ieper, …) beschikken over specifieke 

stedenbouwkundige verordeningen voor reclame-inrichtingen en uithangborden. Andere gemeenten 

hebben bepalingen inzake reclame opgenomen in de algemene bouwverordening. Vrijwel alle 

gemeenten hebben ergens wel via één van deze of een combinatie van beide instrumenten 

stedenbouwkundige voorschriften opgesteld voor reclamedragers. 

Globaal genomen komt uit deze stedenbouwkundige voorschriften in eerste instantie een 

bezorgdheid naar voren over de visuele impact van grote aanplakborden langs de openbare weg en 

van lichtreclames. De publiciteitsborden dienende voor de aankondiging van de verkoop of de 

verhuur worden zelden of nooit als echte prioriteit aangepakt; in sommige gemeenten worden de 

borden voor de aankondiging van een verkoop of verhuring zelfs expliciet vrijgesteld in de 

verordening (o.a. Oosterzele, …). 

De verordeningen richten zich meestal vrij specifiek op bijvoorbeeld bepalingen rond de kleur van 

lichtreclames, het vermijden van visuele hinder voor de omwonenden etcetera. Als er sprake is van 

een normering van uithangborden valt uit de taal en de omschrijving eerder op te maken dat dit 

gericht is op de uithangborden van handelszaken. In de meest voorkomende (standaard)definiëring 

vallen de publiciteitsborden van de vastgoedmakelaars voor de verkoop of de verhuur van een 

onroerend goed niet onder de categorie ‘uithangbord’. Een uithangbord wordt immers overwegend 

gedefinieerd als ieder opschrift, symbool of logo, aangebracht op een plaats om aan het publiek de 

handel, de nijverheid of het beroep dat er wordt uitgeoefend te kenmerken en te doen kennen. Het 

individualiseert het bedrijf waarop het is aangebracht en onderscheidt het van alle andere (door 

naam, merk, embleem,…). Het uithangbord sluit dus alle publiciteit uit van derden, dit wil zeggen in 

het voordeel van gelijk welke persoon die zijn bedrijvigheid elders uitoefent dan op de plaats waar het 

opschrift is aangebracht.  

De borden van makelaars maken veeleer deel van een eerder brede restcategorie ‘reclame’ : elke 

publiciteitsinrichting die niet als uithangbord kan worden beschouwd en waarop publiciteit wordt 

gevoerd ten voordele van een persoon of instelling die niet ter plaatse zijn bedrijvigheid uitoefent.  
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 Inhoud van de verordeningen 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen een hele waslijst aan regels en normen 

opleggen voor uithangborden en ‘reclame’. In hoofdzaak gaan de bepalingen echter over drie zaken : 

(1) het formaat van de borden (2), de plaats waar deze worden bevestigd en (3) de wijze waarop dat 

gebeurt.  

Niet alle gemeenten gaan even ver in het opleggen van een normering. In sommige gemeenten 

wordt ervoor gekozen zeer concrete en precies uitgewerkte normen toe te passen. De onderstaande 

verordening van de gemeente Zemst is daarvan een goed voorbeeld. De verordening stelt onder 

meer dat de borden die haaks op de voorgevel uitsteken maximaal één meter mogen uitsteken en 

aangebracht moeten worden op minstens 2,75 meter hoogte. Bovendien mogen de borden geen 

raam- en/of deuropeningen bedekken, zelfs niet gedeeltelijk. 

DE ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING VAN DE GEMEENTE ZEMST  

(Hoofdstuk over publiciteit en reclame) 

HOOFDSTUK II. ALGEMEEN 

Art. 78. In de ruimtelijk kwetsbare gebieden of in de onmiddellijke omgeving van een beschermd 

monument of gebouw met architecturale waarde, is het plaatsen van reclame, uithangborden, 

vrijstaande dragers en andere reclamedragers niet toegelaten. 

Mits de eigenaar kan motiveren waarom het plaatsen van een beperkte reclame, uithangbord en 

andere reclamedragers stedenbouwkundig verantwoord is, kan het college van burgemeester en 

schepenen hiervan afwijken. 

Art. 79. Voorwaarden met betrekking tot de inplanting en het uitzicht van reclame, uithangborden, 

vrijstaande dragers en andere reclamedragers kunnen door het college van burgemeester en 

schepenen worden bepaald op basis van sociale, economische en esthetische factoren. 

Art. 80. Verlichte uithangborden, reclame en vrijstaande dragers moeten worden voorzien van 

volledig afgeschermde armaturen zodat het te verlichten voorwerp uitsluitend van boven naar onder 

wordt bestraald. 

Art. 81. De verlichting van reclame, uithangborden, vrijstaande dragers en andere reclamedragers 

mag niet op aangrenzende percelen, gebouwen of op de openbare weg vallen, noch via weerkaatsing 

de nachtrust verstoren van omwonenden. 

Art. 82. Reclame, uithangborden, vrijstaande dragers en andere reclamedragers worden niet 

toegestaan ingeval de zichtbaarheid en de functie van verkeerslichten, wegwijzers, 

straatnaamborden of om het even welk voorwerp van openbaar nut wordt belemmerd. 

Art. 83. Reclame is niet toegestaan op verwaarloosde en/of verkrotte gebouwen. 

HOOFDSTUK III. OPRICHTINGSVOORWAARDEN 

Afdeling III.1 Reclame en uithangborden op gebouwen 

Art. 84. Reclame en uithangborden aangebracht op de voorgevel van een gebouw moeten beperkt 

blijven tot onder de raamdorpel van de eerste verdieping en tot maximaal 4 m boven het maaiveld. 
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Art. 85. Eén reclame- of uithangbord per inrichting is toegestaan. De bovenkant van het opschrift 

mag nooit boven de dakrand uitsteken. Indien het reclame- of uithangbord haaks op de gevel wordt 

geplaatst is de maximale oppervlakte beperkt tot 4m². Indien het reclame- of uithangbord in het vlak 

van de gevel wordt geplaatst dient de visuele impact op de omgeving en de verhouding ten opzichte 

van de gevel beperkt te blijven met een maximum van 10m². 

Art. 86. Uithangborden en reclame die evenwijdig met de gevel worden aangebracht mogen 

maximaal 15 cm uitsteken ten opzichte van de voorgevel. 

Art. 87. Uithangborden haaks op de voorgevel mogen tot maximum één meter uitsteken ten opzichte 

van de voorgevel. In dit geval moeten ze worden aangebracht op minstens 2.75 m hoogte. 

Art. 88. Reclame en uithangborden mogen geen raam- en/of deuropeningen bedekken, zelfs niet 

gedeeltelijk. 

Andere gemeenten kiezen er dan weer voor om eerder algemene formuleringen te hanteren die 

stellen dat de reclame niet schreeuwerig mag zijn (bvb. Geraardsbergen) of mag leiden tot 

onaanvaardbare visuele vervuiling of hinder. De concrete invulling van deze normen is in dit soort 

situaties onzeker. 

EXODUS : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Net zoals in Vlaanderen is het plaatsen van reclame- en uithangborden in beginsel 

vergunningsplichtig maar heeft de decreetgever de mogelijkheid voorzien voor de Regering om 

bepaalde handelingen van de vergunningsplicht vrij te stellen. Met het besluit van 13 november 2008 

heeft de Regering daarvoor geopteerd. Ingevolge art. 25, eerste lid, 1° van het voornoemde besluit 

wordt het plaatsen van werfpanelen of vastgoedpanelen van de vergunningsplicht vrijgesteld. Een 

vastgoedpaneel wordt daarbij (in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening) gedefinieerd  als 

een bord dat dient om vastgoedprestaties aan te kondigen (verkavelingen, verkopen, verhuringen, 

bouwwerken) betreffende het goed waar het op staat. Art. 25 bepaalt eveneens dat deze vrijstelling 

slechts geldt op voorwaarde dat de desbetreffende handelingen en werken niet afwijken van een 

bestemmingsplan, een stedenbouwkundige verordening of een verkavelingsvergunning. De 

vastgoedpanelen (panneau immobiliers) blijven dus net als in Vlaanderen expliciet onderworpen aan 

de bepalingen van stedenbouwkundige verordeningen. In tegenstelling tot in Vlaanderen moet men 

daarbij niet alleen met gemeentelijke verordeningen rekening houden. Er is immers een algemene 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening (ingevoerd via een Besluit van de Regering van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006) met bepalingen omtrent reclame, die staan 

opgelijst in titel VI. De bepalingen voor de vastgoedpanelen staan opgenomen in art. 44 van deze 

verordening :  

ARTIKEL 44 VASTGOEDPANELEN 

Vastgoedpanelen kunnen worden toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

1° in de verboden en beperkte gebieden: 

a) als de panelen gelijklopen met een gevel, steken ze maximaal 0,25 m uit, overschrijden ze de 

grenzen ervan niet en hebben ze een gecumuleerde totaaloppervlakte van maximaal 4 m²; 
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b) als de panelen haaks op een gevel staan, steken ze maximaal 1 m uit, hebben ze een 

gecumuleerde totaaloppervlakte van maximaal 4 m² en zijn ze geplaatst onder het niveau van de 

dakgoot; 

c) als de panelen per twee vastgemaakt zijn, wijken ze 45° af ten opzichte van de gevel, steken ze 

maximaal 0,50 m uit en hebben ze een gecumuleerde totaaloppervlakte van maximaal 2 m²; 

d) per gevel zijn één haaksstaand paneel of twee afwijkende panelen en maximaal drie gelijklopende 

panelen van dezelfde grootte toegelaten; 

e) als het paneel voldoende hoog geplaatst is opdat de onderste rand van de inrichting zich meer dan 

2,20 m boven de begane grond zou bevinden; 

2° in de algemene en uitgebreide gebieden: 

a) als de panelen gelijklopen met een gevel, steken ze maximaal 0,50 m uit en overschrijden ze de 

grenzen ervan niet; 

b) als de panelen haaks op een gevel staan, steken ze maximaal 1,20 m uit en zijn ze geplaatst onder 

het niveau van de dakgoot; 

c) als de panelen per twee vastgemaakt zijn, wijken ze 45° af ten opzichte van de gevel en steken ze 

maximaal 1,20 m uit; 

d) er zijn ten hoogste drie vastgoedpanelen toegelaten per gevel; zijn meerdere panelen 

aangebracht, dan moeten zij dezelfde grootte hebben; 

e) de gecumuleerde oppervlakte van de panelen bedraagt maximaal 16 m² en mag niet meer dan 5 % 

van de geveloppervlakte beslaan; 

f) als het paneel voldoende hoog geplaatst is opdat de onderste rand van de inrichting zich meer dan 

2,20 m boven de begane grond zou bevinden. 

De vastgoedmakelaar die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vastgoedpaneel plaats, zal met 

deze stedenbouwkundige voorschriften rekening moeten houden. 

2.2 VANUIT DE LOKALE FISCALITEIT 

De lokale besturen kunnen naast de stedenbouwkundige regelgeving ook gebruik maken van de 

fiscaliteit om sturend op te treden met betrekking tot de publiciteitsborden van de 

vastgoedmakelaars. De gemeenten beschikken over een ruime fiscale autonomie. Een aantal 

gemeenten hebben gekozen om deze fiscale autonomie aan te wenden om te interveniëren inzake 

de immoborden. Daarbij konden zij gebruik maken van een eerder traditionele lokale belasting, 

namelijk de belasting op reclameborden en reclamedragers. 

 Korte historiek van de lokale belastingen op reclamedragers 

De lokale belastingen op aanplakborden of reclameborden zijn een vrij traditionele vorm van lokale 

fiscaliteit. De oorsprong ervan is niet langer eenduidig te achterhalen maar oude bronnen geven aan 
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dat de belasting op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame verbonden was 

aan het zegelrecht, dat door het rijk eveneens werd geheven op de aanplakbiljetten. Daardoor 

konden de gemeenten de aanplakbiljetten zelf niet belasten waardoor men zich dan maar richtte op 

de borden.  

Andere motivatiebronnen die uit de oude omzendbrieven naar voren komen, situeren zich op het 

vlak van het gebruik van het openbaar domein, de verkeersveiligheid, het esthetisch aspect en het 

‘tegengaan van de plaag die reclame soms kan worden’. Gemeenten hebben ook vaak eigen 

aanplakborden. Voor het gebruik van die aanplakborden is vrijwel altijd een retributie vereist. Vanuit 

die optiek lijkt het logisch om ook andere aanplakborden te belasten. 

Deze korte historiek is van belang omdat daarmee kan worden geduid waar de oorspronkelijke focus 

van de lokale belastingen op reclameborden lag, met name bij het belasten van de borden die dienen 

voor de aanplak van biljetten, vanzelfsprekend een totaal andere vorm van publiciteit dan de borden 

die de vastgoedmakelaars hanteren. In heel wat van de gemeenten lijkt deze focus tot op vandaag 

onveranderd.  

Uit de belastingreglementen van de gemeenten valt meestal standaard niet op te maken of de 

publiciteitsborden van de vastgoedmakelaars al dan niet onderhevig zijn aan de gemeentelijke 

belasting op reclameborden. In een aantal gemeenten worden borden voor te-koop of te-

huurstelling expliciet vrijgesteld in de reglementen en verordeningen (Woluwe, Lebbeke, …). In de 

meeste belastingreglementen komt de kwestie echter gewoonweg niet ter sprake. Veel zal dus 

afhangen van de interpretatie van de lokale belastingdienst, het college en de gemeenteraad. Vanuit 

de leden zijn er in elk geval signalen dat in een (groeiend) aantal gemeenten effectief de 

publiciteitsborden voor de verkoop en de verhuring aan deze lokale belastingen worden 

onderworpen waarbij de vastgoedmakelaar volgens de bepalingen van het reglement zelf het 

belastbare feit aan de gemeente moet melden.   

De gemeenten waar de borden van de vastgoedmakelaars wel met zekerheid onderhevig zijn aan de 

lokale belasting op reclameborden zijn beperkt in aantal. Het gaat onder meer om een aantal 

gemeenten in Vlaams-Brabant en om her en der nog een gemeente. Uit opzoekingen van de 

studiedienst blijkt dat onder meer in de gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Schaarbeek, Oudergem, 

Watermael-Bosvoorde, Lier, Oostende en Zonhoven met zekerheid een belasting op immoborden 

wordt geheven. 

Opvallend daarbij is dat de fiscaliteit op de reclameborden van vastgoedmakelaars in deze 

gemeenten vooral sturend wordt gebruikt om vastgoedmakelaars ertoe aan te zetten kleinere 

formaten te hanteren of de borden snel te verwijderen. De belastingen lijken hier dus eerder een 

politiek-maatschappelijk dan een fiscaal doel te hebben. Anderzijds moet worden opgemerkt dat 

veelal enkel duidelijk wordt dat de publiciteitsborden in een bepaalde gemeente aan deze belasting 

onderhevig zijn doordat bepaalde specifieke regels zijn toegevoegd aan het belastingreglement.  

 Zonhoven 

In de gemeente Zonhoven wordt een belasting geheven van 30 euro per m² voor vergunde 

reclameborden en 40 euro per m² voor niet-vergunde reclameborden. De borden van 

vastgoedmakelaars of projectontwikkelaars die zijn geplaatst met de bedoeling de huur en/of 

verkoop van vastgoed aan te bieden zijn echter vrijgesteld, mits weliswaar aan één van de 

voorwaarden is voldaan :  
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1. De totale oppervlakte van de borden, geplaatst op het perceel waarop de verkoop of de 

verhuring betrekking heeft, is kleiner dan 4m². 

2. De totaaloppervlakte van de borden is groter dan 4m² en de eigenaar heeft voor de 

constructie een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd en bekomen. 

Bijgevolg worden alleen de niet-vergunde borden van vastgoedmakelaars met een oppervlakte van 

meer dan 4m² belast. De gemeente Zonhoven kiest er dus voor om bij overtredingen op de 

bepalingen van het BVR van 16 juli 2010 niet over te gaan tot een vervolging van het 

stedenbouwkundig misdrijf maar eerder om bij een niet-vergund bord van meer dan 4m² fiscaal op 

te treden. Daarmee worden enkel die vastgoedmakelaars belast die reeds in overtreding zijn met de 

wettelijke bepalingen. 

 Lier 

In de gemeente Lier wordt voor de belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden een tarief 

aangerekend van 25 euro per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter. Maar borden die 

enkel dienen voor aankondigingen zijn vrijgesteld indien ze voldoen aan de volgende voorwaarden :  

1. De borden mogen enkel de vermelding dragen ‘te koop’, ‘te huur’ of een soortgelijke 

vermelding, de naam en het telefoonnummer van de makelaar 

2. De borden mogen maximaal 1/3m² groot zijn 

3. De borden moeten aangebracht zijn op het betreffende pand zelf 

4. De borden mogen maximaal gedurende drie weken blijven hangen 

Wat de eerste voorwaarde betreft, mag worden verondersteld dat de wettelijke verplichtingen voor 

de vastgoedmakelaar om bepaalde informatie (huurprijs, EPC, …) op te nemen geen invloed heeft op 

de toepasbaarheid van de uitzondering gezien deze anders haar nut verliest. Wat de laatste 

voorwaarde betreft, is het onduidelijk of men drie weken na de verkoop of de verhuring of drie 

weken tout court beoogt. 

Opvallend is dat in Lier de belasting op reclame en in het bijzonder het uitzonderingsregime wordt 

gehanteerd op een zeer sturende wijze, met name om het formaat, de informatie op het bord en de 

termijn voor het verwijderen van het bord te beïnvloeden. De vastgoedmakelaar (en de particulier) 

die de richtlijnen van het uitzonderingsregime niet volgt, zal worden belast. 

 Oostende 

In Oostende wordt een belasting geheven van 25 euro per vierkante meter op de 

aankondigingsborden aangebracht op de te verhuren of te verkopen woningen, appartementen, 

bedrijfsruimten, handelspanden en gronden, of in de nabijheid daarvan, voor zover de gezamenlijke 

oppervlakte van de borden meer dan 1m² bedraagt. De totale oppervlakte wordt daarbij beschouwd 

als één bord. De enige uitzondering daarbij is als het bord kleiner is dan 2 dm². Het tarief wordt 

bovendien naar boven afgerond. De belasting wordt in Oostende dus niet sturend gebruikt : vrijwel 

elk publiciteitsbord van de vastgoedmakelaar is eraan onderhevig. 

HET BELASTINGREGLEMENT VAN OOSTENDE 

ARTIKEL 1 

Voor een termijn die aanvangt op 01 januari 2014 en die eindigt op 31 december 2019 wordt een 

belasting geheven op borden geplaatst op het grondgebied van de stad, langs de openbare weg of op 
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een plaats in de open lucht zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van 

reclame. 

Onder reclamebord wordt verstaan : 

4) de aankondigingsborden aangebracht op de te verhuren of te verkopen woningen, 

appartementen, bedrijfsruimten, handelspanden en gronden, of in de nabijheid ervan, voor zover de 

gezamenlijke oppervlakte van de borden meer dan 1 m² bedraagt. De totale oppervlakte wordt 

beschouwd als één bord. 

De reclameborden zoals bovenvermeld gedefinieerd zijn belastbaar voor zover zij niet onder de 

toepassing van de verordening op de uithangborden vallen. 

ARTIKEL 2 

Wordt als belastingplichtige beschouwd: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de 

beschikking (vrij gebruik) heeft over het reclamebord. Is die niet gekend, dan is de eigenaar van de 

grond waarop het bord is geplaatst of de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is 

aangebracht de belastingschuldige. 

ARTIKEL 4 

De belasting wordt bepaald per bord en is vastgesteld op 25,00 euro per m², met een minimum van 

25,00 euro. 

De gedeelten van 1m² worden naar boven afgerond. Gezamenlijke borden en afbeeldingen met een 

oppervlakte van minder dan 2 dm² worden niet belast. 

Voor een bord wordt als belastbare oppervlakte, de nuttige oppervlakte in aanmerking genomen, 

zijnde de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting. 

Voor muren en afsluitingen is de belastbare oppervlakte het beschilderde of beplakte deel ervan, of 

de oppervlakte van de rechthoek waarbij de uiterste punten van een op een andere wijze 

vastgehechte reclame, de raakpunten vormen. Voor constructies waarvan beide zijden zichtbaar zijn, 

moet de oppervlakte van deze zijden worden samengeteld. 

 Sint-Agatha-Berchem 

In Sint-Agatha-Berchem wordt dezelfde techniek gehanteerd als in Lier. Ook hier wordt een 

vrijstelling voorzien voor de belasting, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Ieder eerste 

bord met een oppervlakte van minder dan 0,25m² dat een verkoop of een verhuur van een 

onroerend goed aankondigt wordt vrijgesteld. Een bijkomende voorwaarde is dat minstens 1/3de van 

de oppervlakte van het bord moet worden gebruikt om het goed te beschrijven. 

 Schaarbeek, Jette, Oudergem en Watermael-Bosvoorde 

In deze drie gemeenten wordt niet gewerkt via het uitzonderingsregime maar wordt eerder gekozen 

voor een expansieve interpretatie van de toepasbaarheid van de belasting op reclameborden. 

Bijgevolg wordt eveneens een belasting geheven op de borden van de vastgoedmakelaars. De 

tarieven zijn vaak bijzonder hoog (vb. Watermael-Bosvoorde : 36€ per begonnen m² per maand). De 

taksen moeten maandelijks worden betaald aan hoge tarieven. In het verleden is de prominentie van 

borden in het straatbeeld in Brussel duidelijk als een probleem ervaren en daar betaalt men nu voor 

een stuk de prijs voor. 
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2.3 POLITIEVERORDENINGEN EN GAS-REGLEMENTERING 

Naast de fiscaliteit beschikken de gemeenten over het instrument van de politieverordeningen en de 

GAS-reglementering om in te grijpen in het gebruik van publiciteit en uithangborden door 

vastgoedmakelaars. Met het instrument van de gemeentelijke administratieve sanctie kunnen 

gemeenten administratief optreden tegen handelingen die openbare overlast veroorzaken. Indien de 

gemeenten van oordeel zijn dat bepaalde problemen inzake het gebruik van immoborden effectief 

leiden tot overlast kunnen zij bepaalde beperkingen en verplichtingen in hun algemeen 

politiereglement of in een specifiek GAS-reglement opnemen en overtredingen bestraffen met 

administratieve boetes. Vastgoedmakelaars dienen zich er dus van bewust te zijn dat het lokale GAS-

reglement hen bepaalde verplichtingen kan opleggen inzake het gebruik van hun publiciteitsborden, 

net zoals veel GAS-reglementen hen vandaag reeds verplichten om de huurprijs te vermelden bij de 

affichage.  

Een goed voorbeeld van de wijze waarop de gemeenten het GAS-reglement kunnen hanteren is de 

gemeente Tongeren. In artikel 57quater van het nieuwe gecoördineerde Tongerse reglement wordt 

bepaald dat in het centrum van de stad Tongeren het plaatsen van te koop- of te huurborden aan 

een aantal normen is onderworpen :  

1. Er mag slechts één te koop- of te huurbord per verkopende of verhurende instantie aan de 

voorgevel bevestigd worden. 

2. De oppervlakte van een bord mag maximaal 0,40m² bedragen. 

3. Het bord moet evenwijdig met en tegen de voorgevel bevestigd worden 

4. De borden mogen niet uitsteken boven het openbaar domein. Ze mogen eveneens geen 

enkele belemmering vormen voor de openbare veiligheid of storend zijn of de vlotte of 

veilige doorgang in het gedrang brengen. 

De burgemeester kan bevelen om de borden weg te nemen of te laten wegnemen op kost van de 

overtreder indien de plaatsing een privatief gebruik van de openbare weg uitmaakt op de begane 

grond alsook erboven of eronder, dat een gevaar kan betekenen voor de veiligheid of het gemak van 

doorgang en waarvan de plaatsing niet voldoet aan de voorschriften. 

Kortrijk is een ander voorbeeld van een gemeente met bepalingen rond publiciteitsborden in het 

politiereglement. Sinds 2009 bepaalt art. 189bis van het algemeen politiereglement van Kortrijk dat 

tijdelijke reclameborden betreffende de verkoop en de verhuur van onroerend goed enkel nog 

toegelaten zijn op de muren en deuren van de te verkopen of te verhuren onroerende 

eigendommen. 

3 DE PUBLICITEITSVERPLICHTINGEN VAN DE 

VASTGOEDMAKELAAR 

De bezorgdheid in sommigen gemeenten over de prevalentie van de publiciteitsborden van 

vastgoedmakelaars in het straatbeeld is zowel gekoppeld aan de hoeveelheid aan borden als aan het 

formaat van de borden. Door in te grijpen via de fiscaliteit of via de politieverordeningen willen 

sommige gemeenten het formaat inperken. Enigszins contradictorisch in deze is dat de overheid aan 

de andere kant zelf een niet-onbelangrijke rol speelt in de toename van het formaat. Zowel de 
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federale als de gewestelijke overheden hebben regelgeving uitgevaardigd die vastgoedmakelaars 

verplichten om bepaalde informatie in de publiciteit op te nemen en op het bord te vermelden. De 

cumulatie van deze verplichtingen dwingt de makelaars tot het gebruik van steeds grotere formaten.  

In dit onderdeel van de nota wordt een overzicht gegeven van de diverse verplichtingen die aan de 

vastgoedmakelaar met betrekking tot de publiciteit worden opgelegd. Zodoende wordt getracht een 

goed beeld aan te reiken van de omvang die een immobord zou moeten aannemen opdat al deze 

informatie voldoende leesbaar en opvallend zou zijn. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt. 

Indien de gegevens onvoldoende leesbaar zouden zijn, zou de communicatie en de verplichte 

opname van informatie bij de publiciteit haar nut verliezen. In dat geval wordt de intentie van de 

wetgever niet gerealiseerd. 

Dat was ook de teneur van een antwoord van minister van Justitie Annemie Turtelboom op een 

schriftelijke vraag over het te hanteren lettertype bij de affichage van de huurprijs.2 In die vraag werd 

opgemerkt dat het problematisch kan zijn bij de verhuring van een pand op bijvoorbeeld de achtste 

verdieping van een grote mede-eigendom de huurprijs op een leesbare wijze te vermelden op het 

publiciteitsbord. In haar antwoord stelde de minister dat de wet het aan de vrijheid van de 

verhuurder overlaat om te bepalen hoe mededelingen en aankondigingen worden opgesteld. 

Logischerwijs kan dan worden aangenomen dat de verhuurder de mededeling vormgeeft met de 

intentie begrepen te worden en dat hij daartoe de grootte van het lettertype zal aanpassen. De 

minister geeft aan dat er enkel een probleem kan zijn indien de verhuurder ervoor kiest om voor de 

mededeling van de huurprijs een kleiner lettertype te gebruiken dan voor de andere informatie op 

het bord. Dat zou er immers op wijzen dat hij de verplichting wil omzeilen. Indien er bijzondere 

omstandigheden zijn (zoals de verhuur van een appartement op de achtste verdieping) moet volgens 

de minister worden aangenomen dat de verhuurder zijn communicatie zal aanpassen opdat deze zijn 

nut niet zou verliezen. 

Met andere woorden moet de verhuurder in geval van de affichage van de huurprijs en andere 

wettelijk verplichte informatie dit op een dusdanige wijze vermelden dat de communicatie nuttig 

blijft en leesbaar is. Het gevolg daarvan is uiteraard dat het formaat van het immobord zodanig moet 

worden gekozen dat alle informatie er op een leesbare wijze op wordt vermeld. Indien het bord zich 

hoger bevindt, zullen ook het gekozen lettertype en het formaat dus groter moeten zijn. 

3.1 VERPLICHTINGEN OP BASIS VAN DE DEONTOLOGIE 

Een andere belangrijke bemerking is dat de vastgoedmakelaar deontologisch verplicht is om 

transparant te zijn en duidelijk te maken dat de advertenties en de publiciteit die hij plaatst 

afkomstig zijn van een vastgoedmakelaar. Zodoende kan de consument onmiddellijk kennis nemen 

van de identiteit van de bemiddelende persoon en kan hij controleren of het effectief gaat om een 

bemiddelaar die erkend is door het BIV. De consument kan aldus verifiëren in welke mate hij 

garanties heeft over de professionele uitoefening van het beroep door de bemiddelaar. 

                                                           

2  Schriftelijke vraag nr. 1182 van mevrouw Ann Vanheste van 22 november 2013 aan minister van Justitie Annemie 

Turtelboom. 
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Daarom moet de vastgoedmakelaar steeds minstens zijn naam of zijn handelsbenaming vermelden 

bij de affichering, op de informatieborden of bij elk ander promotiemiddel dat de vastgoedmakelaar 

gebruikt of waar hij beroep op doet. Dat bepaalt art. 21 van de bij Koninklijk Besluit vastgelegde 

plichtenleer. 

Art. 21 van de Plichtenleer van de Vastgoedmakelaar. 

Uit de advertenties die hij publiceert en die zichtbaar zijn voor het publiek, moet duidelijk 

blijken dat ze afkomstig zijn van een vastgoedmakelaar. 

Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 20, maakt de vastgoedmakelaar bij de affichering, 

op de informatieborden of elk ander promotiemiddel dat hij gebruikt of waarop hij een beroep 

doet, minstens melding van zijn naam of van zijn handelsbenaming. 

Men moet er dan ook vragen bij stellen in welke mate de publiciteitsborden van de 

vastgoedmakelaars zomaar systematisch kunnen worden bestempeld als reclame. Zelfs in de mate 

dat de makelaar ervoor wil opteren het bord zo eenvoudig mogelijk te houden zal hij immers nog 

steeds zijn naam moeten vermelden. De makelaar kan niet kiezen voor een ‘reclameloos’ bord. Het is 

vanuit die optiek logisch dat de vastgoedmakelaar in het kader van een duidelijke communicatie naar 

potentiële klanten, opdrachtgevers en kandidaat-kopers toe consistent gebruik maakt van het eigen 

logo en de huisstijl. 

3.2 VERMELDINGEN ALS GEVOLG VAN WETTELIJKE 

INFORMATIEPLICHTEN 

3.2.1 ARTIKEL 5.2.6 VCRO 

 

De Vlaamse Codex  Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat iedereen die voor eigen rekening  of als 

tussenpersoon  een onroerend goed verkoopt of verhuurt voor meer dan negen jaar, inbrengt in 

een vennootschap,  een erfpacht of opstalrecht overdraagt of op andere wijze de 

eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed bewerkstelligt,  de verplichting 

heeft om  een aantal vermeldingen op te nemen in de hieraan verbonden publiciteit. 

 Welke informatie moet worden opgenomen? 

In de publiciteit wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de gemeente beschikt over een 

goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Is dat het geval dan moet met de bijzondere 

informatieverplichting rekening gehouden worden. Krachtens art. 5.2.6 VCRO moet dan de volgende 

informatie in de publiciteit worden opgenomen :  

 Is er een stedenbouwkundige vergunning uitgereikt 

 De meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed met de 

benamingen gebruikt in het plannenregister 
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 Werd er voor het goed een dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 

6.1.41 tot en met 6.1.43 en iedere in de zaak gewezen beslissing 

 Rust er een voorkooprecht op het goed, vermeld in artikel 2.4.1 

 Is er voor het goed een verkavelingsvergunning (met naam van de gemeente en datum 

en  nummer van de vergunning) van toepassing 

 Is er krachtens artikel 4.2.12, §  2, 2°, voor de overdracht een as-builtattest uitgereikt en 

gevalideerd? 

 

Wanneer het te verkopen goed gelegen is in een gemeente die nog niet beschikt over een 

goedgekeurd plannen-  en vergunningenregister, dan geldt de bijzondere informatieplicht niet.  

 Overzicht afkortingen voor in de geschreven pers 

Voor het opmaken van advertenties in de geschreven pers, mag  gebruik  gemaakt worden van de 

volgende afkortingen: 

Stedenbouwkundige vergunning   

Vergunning uitgereikt  Vg  

Geen vergunning uitgereikt Gvg 

 Verkavelingsvergunning    

Verkavelingsvergunning  Vv  

Geen verkavelingsvergunning  Gvv  

Stedenbouwkundige bestemming   

Woongebied Wg 

Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde  Wche 

Woonpark Wp 

Woonuitbreidingsgebied Wug 

Industriegebied Igb 

Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote 

ondernemingen 
Iab 

Gebied voor dagrecreatie Gdr 

Gebied voor verblijfrecreatie Gvr 
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Stedenbouwkundige vergunning   

Agrarisch gebied Ag 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied Lwag 

Bosgebied Bg 

Natuurgebied Ng 

Natuurreservaat Nr 

Parkgebied Pg 

 Dagvaarding en herstelvordering    

Dagvaarding uitgebracht  Dv 

Geen dagvaarding uitgebracht  Gdv  

 Voorkooprecht    

Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig  VKr  

Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig  Gvkr  

  

Voor een advertentie op internet mogen geen afkortingen worden gebruikt. 

 Versoepeling ogenblik van publiciteit 

Uit praktische noodzaak werd voormeld artikel 5.2.6 aangepast via decreet van 16 juli 2010 in die zin 

dat, indien voor deze informatie een stedenbouwkundig uittreksel als bedoeld in artikel 5.2.7 moet 

worden aangevraagd, de publiciteit mag worden  gestart  van zodra het uittreksel is aangevraagd.  

Zo  wordt het  voor  de vastgoedmakelaar mogelijk om publiciteit te voeren  voordat  hij de vereiste 

inlichtingen vanwege de gemeenten verkregen heeft, maar nadat hij het stedenbouwkundig 

uittreksel heeft aangevraagd.  De vastgoedmakelaar moet dan wel in zijn publiciteit vermelden dat 

de stedenbouwkundige informatie werd aangevraagd. 

 Sancties 

De niet-naleving van de informatieverplichtingen is een misdrijf, dat overeenkomstig art. 6.1.1 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gesanctioneerd wordt met zware straffen, die kunnen oplopen 

tot een geldboete van € 400.000 en/of een gevangenisstraf van 5 jaar.  

3.2.2 EPC 
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Sinds 1 januari 2012 is het verplicht om een aantal verwijzingen naar het EPC te vermelden in de 

advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het Vlaams 

energieagentschap publiceerde algemene richtlijnen met betrekking tot de advertentieplicht van het 

kengetal en het adres of  de unieke code van het EPC voor verkoop en verhuur vanresidentiële 

gebouwen. 

 Wat moet vermeld worden? 

1. Voor bestaande woningen 

Het kengetal of de energiescore (in kWh/m²) 

Bijvoorbeeld: EPC XXXX kWh/m² 

Het volledige adres moet in de advertentie vermeld worden, inclusief bus- en/of bisnummer. 

Bijvoorbeeld: Koning Albert II-laan 20 bus 17 

Indien men het adres niet wenst te publiceren kan men de unieke code van het EPC publiceren. De 

unieke code is een deel van het certificaatnummer dat op ieder EPC vermeld wordt. Het bestaat uit 

het tweede groepje van maximum tien cijfers van het certificaatnummer. De nullen vóór het 

eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden.  

Bijvoorbeeld als het certificaatnummer gelijk is aan 20081101-0000000245-00000015, dan is de 

unieke code 245. Om een mogelijke verwarring met de vermelding van het kengetal van het EPC of 

andere informatie te vermijden, moet voor de unieke code “UC” worden vermeld, dus: UC: 245. 

Het is ook toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren. 

2. Voor nieuwe woningen 

Zowel het E-peil als kengetal of de energiescore (in kWh/m²) 

Bijvoorbeeld: Exxx (xxx kWh/m²) 

Het volledige adres moet in de advertentie vermeld worden, inclusief bus- en/of bisnummer. 

Bijvoorbeeld: Koning Albert II-laan 20 bus 17 

Indien men het adres niet wenst te publiceren kan men de unieke code van het EPC publiceren. De 

unieke code is een deel van het certificaatnummer dat op ieder EPC vermeld wordt.  

Bijvoorbeeld Van de identificatiecode 23094-G-B.8262/EP02007/W445/D01/SD001, kan enkel de 

verslaggeverscode weggelaten worden, zijnde ‘EP’ gevolgd door 5 cijfers. De unieke code wordt 

dan 23094-G-B.8262/W445/D01/SD001. Te noteren in de advertentie: UC: 23094-G-

B.8262/W445/D01/SD001 

 Waar moet dit gepubliceerd worden? 

Onder publiciteit wordt het volgende verstaan : 

 Advertenties in gedrukte media zoals folders, tijdschriften, kranten  
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 Online advertenties op websites, nieuwsbrieven, in mailings 

 Advertenties op TV of radio 

 Bekendmakingen in de etalages van makelaars en op affiches omtrent openbare 

verkoop 

 Informatie op beurzen. 

De wetgeving voorziet een aantal uitzonderingen op deze regeling. Het kengetal en het adres of de 

unieke code moeten niet gepubliceerd worden op de (kleine) panelen aan de woning zelf waar 

enkel een verwijzing naar het immokantoor staat of een kleine raamaffiche met te koop/te huur 

zonder verdere informatie. In kleine zoekertjes (zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit 

afkortingen) in gedrukte media moet enkel het EPC-kengetal gepubliceerd worden. 

 Specifieke situaties 

Voor woningen waarvoor geen EPC bij verkoop of verhuur vereist is, kan men opteren om ofwel 

niets te vermelden ofwel EPC: / en UC: / in de advertenties. In geen geval mag EPC: 0 worden 

vermeld. 

Voor nieuwbouwwoningen moet uiterlijk zes maanden na datum van ingebruikname een EPB-

aangifte elektronisch worden ingediend door de verslaggever. Samen met de EPB-aangifte wordt het 

EPC bij bouw afgeleverd. Door de wettelijk toegelaten periode van zes maanden tussen datum van 

ingebruikname en indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouwwoningen te koop of 

te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is. Gedurende deze periode 

is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient 

men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is. 

Voor appartementen moet, ingeval er meerdere wooneenheden te koop of te huur staan, duidelijk 

aangegeven worden welke score bij welk appartement hoort. 

 Wie moet het kengetal en het adres of de unieke code publiceren? 

Indien de eigenaar zelf zijn woning/appartement verkoopt of verhuurt, moet hij bij het adverteren 

het kengetal en adres/unieke code vermelden. Indien de eigenaar beroep doet op een 

gevolmachtigde (vastgoedmakelaar, notaris, … )  dan is de gevolmachtigde verantwoordelijk om het 

kengetal en adres/unieke code te vermelden bij de publiciteit. 

 Sancties 

De eigenaar riskeert een sanctie indien geen EPC aanwezig is. Nieuw is dat er nu ook een sanctie is 

voorzien indien er niet aan de advertentieverplichting van het kengetal en adres/unieke code wordt 

voldaan. Indien er geen (correcte) vermelding is van het kengetal en adres of unieke code riskeert 

ofwel de eigenaar  een boete indien hij zelf zjjn woning te koop/te huur aanbiedt, ofwel de 

gevolmachtigde (notaris, immo) indien de woning via de gevolmachtigde te koop of te huur wordt 

gesteld.  

Indien de eigenaar zelf zijn woning te koop of te huur aanbiedt, is er geen cumulatie van de boetes 

mogelijk. Indien de woning wordt aangeboden  door een gevolmachtigde kan er dus zowel een boete 
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opgelegd worden aan de eigenaar (omwille van het ontbreken van een EPC) als aan de 

gevolmachtigde (omwille van het niet voldoen aan de advertentieverplichting). 

3.2.3 OVERSTROMINGSGEVOELIGHEID 

 

Wie een onroerend goed te koop of te huur aanbiedt in het Vlaamse Gewest, is gebonden aan enkele 

verplichtingen. Eén daarvan is de informatieplicht over de ligging van het onroerend goed in 

overstromingsgevoelig gebied. De informatieplicht van de verkoper/verhuurder start al bij de 

publiciteit over het onroerend goed en wordt via een waterparagraaf ook opgenomen in de 

vastgoedakte. 

 Voor wie geldt de informatieplicht ? 

Iedereen die voor eigen rekening of als tussenpersoon een goed verkoopt of verhuurt voor meer 

dan 9 jaar : De informatieverplichting geldt zowel voor de vastgoedmakelaar als voor de notaris en 

de eigenaar. Wie een onroerend goed inbrengt bij een vennootschap alsook een vruchtgebruik, 

erfpacht of een opstalrecht overdraagt, valt eveneens onder de informatieverplichting. 

 Welke informatie moet de vastgoedmakelaar opnemen? 

De volgende informatie moet worden vermeld :  

 Effectief overstromingsgevoelige gebieden 

 Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden   

 Afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones 

 Hoe moet de informatieplicht in de publiciteitsfase uitgevoerd worden? 

Onder publiciteit wordt het volgende verstaan: 

 Advertenties in gedrukte media zoals kranten, tijdschriften, folders 

 Advertenties in digitale media zoals websites, nieuwsbrieven, mailings 

 Op affiches omtrent openbare verkoop 

 Bekendmakingen in de etalages van makelaars 

 Informatie op beurzen 

 

Afhankelijk van het type publiciteit moet de informatie voluit geschreven worden, wordt  het 

symbool voor overstromingsgevoelig gebied gebruikt of hoeft de informatie niet vermeld te 

worden.  

Voor een onroerend goed dat niet in overstromingsgevoelig gebied ligt, noch in een afgebakend 

overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone moet niets vermeld worden. 

 Overzichtstabel 
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3.2.4 ONROEREND ERFGOED 

 

Door het Vlaams Parlement  is een nieuw ‘onroerenderfgoeddecreet’ (OED)  goedgekeurd, dat op 17 

oktober 2013 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. De nieuwe regels zullen in werking 

treden op 1 januari 2015. 

Voor de vastgoedmakelaar zal een vergaande informatieplicht gelden bij zowel de verkoop als de 

verhuur voor meer dan 9 jaar. Deze informatieplicht zal zowel slaan op publiciteitsfase als de 

opname van het beschermingsstatuut in de verkoop- of verhuurovereenkomst.  

 Informatieplicht m.b.t. beschermd erfgoed in de publiciteitsfase 

De vastgoedmakelaar die bemiddelt bij de verkoop of de verhuur voor meer dan negen jaar van een 

beschermd  goed  (opname op de voorlopige of definitieve lijst), dient in de publiciteit te vermelden 
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dat het onroerend goed beschermd is en welke de rechtsgevolgen zijn die aan de bescherming 

verbonden zijn. 

De Vlaamse Regering dient de nadere regels met betrekking tot de vorm en de modaliteiten van de 

vermeldingen in de publiciteit en voor de vrijstelling van deze bepalingen voor bepaalde vormen van 

publiciteit nog vast te stellen. 

 Informatieplicht m.b.t. geïnventariseerd erfgoed in de publiciteitsfase 

Door de decreetgever worden er in het geval van geïnventariseerd erfgoed geen specifieke 

publiciteitsvereisten opgelegd. 

 Sancties 

Wat betreft de handhaving, voorziet het OED enkel in specifieke sancties bij inbreuk op de 

informatieplicht m.b.t. beschermd onroerend erfgoed in de publiciteitsfase, alsook bij inbreuk op de 

informatieplicht m.b.t. geïnventariseerd erfgoed in de onderhandse verkoopovereenkomst. Bij 

miskenning van deze informatieplichten riskeert de vastgoedmakelaar een exclusieve bestuurlijke 

geldboete van maximaal 10.000 euro. 

3.2.5 HUURPRIJS EN HUURLASTEN 

 

Op grond van artikel 1716 BW moet bij elke verhuring van een goed dat bestemd is voor bewoning 

in de ruime betekenis, in elke officiële of publieke mededeling onder meer het bedrag van de 

gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten worden vermeld.  

De omschrijving “bewoning in de ruime betekenis” is zeer ruim en vaag. Het huurregime is irrelevant. 

Het hoeft niet te gaan om een huur die onderworpen is aan de woninghuurwet. Ook de bewoning als 

tweede verblijf wordt hierbij geviseerd. Er wordt ook niet als vereiste gesteld dat het te huur 

gestelde goed uitsluitend of hoofdzakelijk voor bewoning moet gebruikt worden. Bijgevolg volstaat 

het dat het te huur gestelde goed gedeeltelijk voor bewoning zal gebruikt worden. 

De wet bepaalt een verplichte vermelding van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten ‘bij elke 

officiële of publieke aankondiging van de verhuring van een voor bewoning bestemd goed’. Deze 

omschrijving omvat alle vormen van aankondigingen, ongeacht de materiële drager: affiches of 

panelen met vermelding “te huur”, annonces, aankondigingen in dagbladen en tijdschriften, op het 

internet, enz. 

Als de verhuurder of zijn  gevolmachtigde  deze verplichting niet naleeft, kan een  administratieve 

boete  volgen  die is vastgelegd tussen 50 en 200 euro.  Het is de gemeente die het initiatief kán 

nemen om ter zake een gemeentelijk reglement uit te werken, doch zij is hiertoe niet verplicht. Het 

resultaat is een ongelijke behandeling van de verhuurders al naar gelang de gemeente waarin het 

onroerend goed verhuurd wordt. 
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3.2.6. BESLUIT WETTELIJKE INFORMATIEPLICHTEN 

 

CIB Vlaanderen stelt vast dat er een algemeen probleem is inzake de informatieverplichtingen die bij 

de transactie van een onroerend goed worden opgelegd, met name het ontbreken van een 

overkoepelende en coherente visie op het totaalpakket aan informatieplichten. Vanuit elk specifiek 

beleidsdomein worden bepaalde prioriteiten geformuleerd die dan moeten worden verwezenlijkt via 

een informatieplicht, liefst met vermelding in de publiciteit. Dat is op zich begrijpelijk : men wil 

immers vanuit zijn eigen beleidsdomein de consument zo goed mogelijk beschermen. Het resultaat 

van deze verkokerde benadering is echter dat de praktische haalbaarheid van de informatielichten 

uit het oog wordt verloren.  

De publiciteit van de vastgoedmakelaar is een aspect waar deze problematiek duidelijk speelt. De 

befaamde immoborden worden overbevraagd : steeds meer symbolen, afkortingen, scores, etcetera 

moeten worden vermeld. Het is dus niet verbazingwekkend dat de borden een steeds groter formaat 

moeten aannemen. De toename aan wettelijke verplichtingen alleen al maakt dit noodzakelijk.  

Door het cumuleren van de vereisten om diverse informatiestromen in de publiciteit te vermelden 

zijn de immoborden verworden tot een preferentieel informatiekanaal voor allerhande 

noodzakelijke informatie over het goed terwijl de ruimte daarvoor niet voorhanden is en elke logica 

ontbreekt. Er is immers geen eenvormigheid over de wijze waarop de informatie moet worden 

vermeld. Immoborden verliezen door dit alles compleet hun oorspronkelijke functionaliteit, zijnde 

een eenvoudige aanduiding dat het goed te koop of te huur staat en een verwijzing naar de persoon 

of instantie bij wie men terecht kan voor verdere informatie. 

Er is zonder meer nood aan een fundamenteel en overkoepelend debat over een uniformisering van 

de informatieverplichtingen én over een kritische herwaardering van de rol van de publiciteit. Bij 

voorkeur zou het bord daarbij teruggebracht worden tot de oorspronkelijke functionaliteit, zijnde de 

aanduiding dat het goed te koop of te huur staat, met vermelding van waar men meer informatie kan 

verkrijgen. 

 

4 DE POSITIE VAN DE PROFESSIONELE SYNDICUS 

 

In het kader van mede-eigendom kan het aanbrengen van uithangborden gebonden zijn aan de in 

het reglement van mede-eigendom en/of het huishoudelijk reglement gestipuleerde voorschriften. 

Deze voorschriften kunnen zowel betrekking hebben op de gemeenschappelijke als op de privatieve 

delen. Indien geen voorschriften in het reglement van orde zijn opgenomen worden deze niet zelden 

in een later stadium aan het huishoudelijk reglement toegevoegd. 

Wat de gemeenschappelijke delen betreft, beschikt de mede-eigenaar over het recht de 

gemeenschappelijke delen te gebruiken voor de accessoire behoeften van het privatieve gedeelte. 

Daaronder wordt traditioneel begrepen dat de mede-eigenaar aanplakbiljetten en uithangborden 

kan aanbrengen op de gemeenschappelijke delen, voor zover deze relevant zijn voor het 

privégedeelte. Hierbij is de mede-eigenaar evenwel gebonden aan de bepalingen van het reglement 
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van mede-eigendom en/of het huishoudelijk reglement dat in deze zowel een verbod als bepaalde 

beperkingen kan opleggen. 

In sommige mede-eigendommen wordt duidelijk gekozen voor een verbod op het aanbrengen van 

affiches in de inkomhal en/of op andere plaatsen binnen de gemeenschappelijke delen.  

Voorbeeld 

Het is eveneens verboden in de inkomhallen aanplakbrieven aan te brengen voor de verkoop of het te 

huur stellen van appartementen. 

Veel frequenter is evenwel dat de aanplakbrieven of affiches inzake de te-koop of te-huurstelling wel 

toegestaan zijn, doch dat een aantal regels/beperkingen worden opgelegd. Een veel voorkomende 

bepaling laat het aanbrengen van aanplakbrieven inzake de te-koop of te-huurstelling in de inkomhal 

of de gemeenschappelijke delen toe maar verleent aan de syndicus het voorrecht om de afmetingen 

van deze aanplakbrieven vast te leggen en om de plaats te bepalen waar deze mogen worden 

opgehangen. 

Voorbeeld 1 

Op de gemeenschappelijke delen van het gebouw, nl. op de gevels van de gelijkvloerse verdieping vlak 

naast de algemene inkom, of op de voordeur en de zijpanelen ervan, zal het eveneens toegelaten zijn 

dergelijke aanplakbrieven aan te brengen. In dit laatste geval behoudt de syndicus zich echter het 

recht voor de afmetingen van de aanplakbrieven vast te stellen, en de plaats te bepalen waar zij 

aangebracht zullen kunnen worden. 

Voorbeeld 2 

Zijn echter wel toegelaten de panelen of aanplakbrieven betreffende de verhuring of de verkoop van 

een privatief. Het model en de grootte van deze panelen of aanplakbrieven alsmede de plaats waar 

deze moeten aangebracht worden zal bepaald worden door de syndicus. 

De syndicus verkrijgt door deze bepaling de bevoegdheid van de algemene vergadering om de vorm, 

het model te reguleren en zich uit te spreken over de plaats in de gemeenschappelijke delen waar 

een bord of een affiche mag worden bevestigd. 

Het reglement van mede-eigendom en/of het huishoudelijk reglement kan eveneens regels 

vastleggen voor het plaatsen van uithangborden op de privatieve delen. De algemene vergadering 

kan zich immers uitspreken over het uitzicht van het gebouw. Sommige VME’s leggen (verregaande) 

regels op, gaande van de stevige bevestiging van de borden (om geen schade te veroorzaken aan 

derden), een beperking van het aantal (één of twee borden) tot regels omtrent het formaat. Soms 

wordt de syndicus in deze de bevoegdheid verleend om een model op te stellen of nadere regels vast 

te leggen. 

Voorbeeld 1 

Deze mededelingen mogen slechts aangebracht worden aan de binnenkant van de vensters van de 

privatieven. Zij mogen echter de totale oppervlakte van 0,35m² in vlakke toestand of 0,7m² in 

geplooide toestand per privatief niet overschrijden. 

Voorbeeld 2 
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Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop mogen door de mede-eigenaars slechts worden 

aangebracht indien ze beantwoorden aan een eenvormig model, dat desgevallend door de syndicus 

zal worden bepaald. 

Anders dan bij de gemeenschappelijke delen kan de syndicus een aanstootgevende affiche, 

aangebracht aan een privatief deel, niet zomaar verwijderen. De syndicus heeft immers niet het 

recht zomaar een privé-appartement te betreden. De syndicus zal in deze de betrokken eigenaar 

moeten herinneren aan de regels van de mede-eigendom en indien noodzakelijk deze via de 

juridische weg afdwingen. 

 

 

 

 

 

 


