Wie is bevoegd voor aanvullende en tijdelijke verkeersreglementen?
Aanvullende verkeersreglementen
Aanvullende reglementen vormen, het woord zegt het zelf, een aanvulling op het
wegverkeersreglement1. In het wegverkeersreglement bepaalt de federale overheid de algemene
verkeersregels, zoals voorrang van rechts, algemeen geldende snelheidsregimes. Gemeenten kunnen
afwijkend hiervan of verfijnend een aanvullend reglement goedkeuren. Het gaat hierbij steeds om
‘blijvende of periodieke toestanden’. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld een steeds geldende
parkeerreglementering, een zone 30, of een wekelijkse marktdag.
Tot eind vorig jaar gold een federaal voorafgaand goedkeuringstoezicht. Vanaf 1 januari 2008 is de
Vlaamse overheid de toezichthoudende overheid. Omdat gaandeweg steeds minder steden en
gemeenten de administratieve procedure helemaal volgden, wegens te omslachtig, heeft de Vlaamse
overheid in mei 2008 een vereenvoudiging doorgevoerd2:
- de voorafgaande goedkeuring werd afgeschaft voor aanvullende reglementen voor
gemeentewegen (logischerwijs niet voor gewestwegen). Van zodra de gemeente het nieuwe
aanvullende reglement meedeelt aan de Vlaamse overheid, kan de nodige signalisatie
aangebracht worden;
- om als gemeente korter op de bal te kunnen spelen heeft de gemeenteraad – die in principe
bevoegd blijft – de mogelijkheid om haar bevoegdheid door te geven aan het
schepencollege.
In de toekomst zal de melding aan de Vlaamse overheid gebeuren via verkeersbordendatabank. Deze
databank zal zorgen voor een zo verregaand mogelijke automatisering van de opmaak van
aanvullende reglementen, vlotte weergave op kaart en diverse andere nuttige functies voor lokale
besturen en politie.
Tijdelijke politiereglementen
Voor andere dan ‘blijvende of periodieke toestanden’ maakt het college van burgemeester en
schepenen een gemeentelijk politiereglement op3. Deze verordeningen zijn noodzakelijk voor het
organiseren van verschillende manifestaties, zoals een straatfeest, dat in tegenstelling tot een
wekelijkse markt geen vaste regelmaat heeft. Veel van deze manifestaties worden echter vrij laat
medegedeeld aan de lokale overheid zodat het soms niet meer mogelijk is voor de gemeenteraad om
tijdig op te treden. Daarom werd hiervoor een uitzondering voorzien op het principe dat het de
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gemeenteraad is die de gemeentelijke reglementen goedkeurt: de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat
het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het
wegverkeer4.
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