
Uittreksel uit de notulen van het
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN op 22 december 2020

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Marc Desloovere, 
Marc Claeys, schepenen;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Raf Deprez, schepen

Onderwerp: Goedkeuren aanvullend verkeersreglement gemeentewegen 12/2020.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 56.

Juridische grond
- De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 

1968.
- Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing 

en bekostiging van de verkeerstekens.
- Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.   
- Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 

het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
- De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
- De gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2009 waarbij de bevoegdheid in het kader van het vaststellen 

van aanvullende reglementen op het wegverkeer overgedragen werd aan het college van burgemeester 
en schepenen.

- Het aanvullend verkeersreglement wegverkeer, met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2020.

Verwijzingsdocumenten
Aanpassingen van AVR december 2020 Gemeentewegen. (bijlage_2020_29) 

Situering
Wanneer een bevoegde overheid – hetzij een gemeente, hetzij het gewest – beslist om op een bepaalde 
plaats een welbepaalde verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan met het 
plaatsen van de correcte verkeerstekens. Voor het plaatsen van verkeerstekens die verplichtingen opleggen 
aan weggebruikers, moet een politieverordening worden genomen door een bevoegde overheid. Die 
politieverordening wordt een aanvullend reglement genoemd. Wat een aanvullend reglement precies is en 
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waartoe het dient, kan afgeleid worden uit arrest nr.174/2004 van 3 november 2004 van het Arbitragehof 
(hernomen in Arrest nr. 59/2010 van 27 mei 2010 van het Grondwettelijk hof). Dat arrest bepaalt het 
volgende: “De aanvullende reglementen hebben (…) een bijzonder toepassingsgebied en strekken ertoe de 
verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden. Uit hun aard zelf 
kunnen aanvullende verkeersreglementen geen regels van algemene politie bevatten.”

Verzoek
Vraag aan het college van burgemeester en schepenen om het bestaand “Aanvullend verkeersreglement met 
toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem”, door het college laatst gewijzigd door de gemeenteraad 
in zitting van 28 september 2020, op te heffen en het nieuw aangepast aanvullend reglement met als titel 
“Aanvullend verkeersregelement aanpassing 12/2020” goed te keuren en te ondertekenen.

Motivering
Ingevolge een aantal infrastructuurwerken ter verbetering van de verkeersveiligheid is het noodzakelijk om 
het aanvullend reglement aan te passen. De verkeerscirculatie werd in enkele straten gewijzigd in het kader 
van de verkeersveiligheid en leefbaarheid met gevolgen voor de aanpalende woongebieden. Door deze 
wijzigingen is het noodzakelijk om het aanvullend reglement aan te passen aan de huidige situatie.

BESLUIT

Artikel 1
Het “Aanvullend verkeersreglement met toepassing op de gemeentewegen van Zwevegem”, door de 
gemeenteraad laatst gewijzigd op 28 september 2020, wordt aangepast conform de bijlage bij deze 
beslissing. (bijlage_2020_29)
Artikel 2
De aanpassingen (gecoördineerde tekst) worden ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams 
Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken.
Artikel 3
Het Aanvullend vekeersregelment Gemeentewegen aanpassing 12/2020 wordt bekendgemaakt.

Namens het College,
(get.) Jan Vanlangenhove
algemeen directeur

(get.) Marc Doutreluingne
burgemeester

Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 23 december 2020

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne
algemeen directeur burgemeester
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Handtekening(en) 
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