
Taal van de affiche. 
 
In de regel worden de affiches door het FAVV steeds en uitsluitend afgeleverd in de 
taal van het gewest waar de vestigingseenheid zich bevindt. 
Alleen in gemeenten met een bijzonder taalregime wordt de taalkeuze bepaald door de 
operator. Om deze operatoren in de mogelijkheid te stellen hun cliënteel zo goed 
mogelijk te informeren kan op uitdrukkelijke vraag van deze operatoren een 
bijkomend exemplaar in een andere landstaal worden bezorgd. Zij dienen zich 
hiertoe te wenden tot de Provinciale Controle-eenheid van de provincie waar de 
betrokken vestigingseenheid zich bevindt : http://www.favv.be/pce/  
 
 
Volgende regels zijn hierbij van toepassing: 
 

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeenten Anderlecht, Brussel, Elsene, 
Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Schaarbeek, Sint-
Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-
Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst en Watermaal-
Bosvoorde): de operatoren ontvangen de affiche in het Nederlands of het 
Frans, naargelang de taalkeuze die zij zelf hebben aangeduid. Zij kunnen een 
bijkomende affiche ontvangen in de andere taal (Nederlands of Frans). 

 
- Vlaams Gewest: operatoren gevestigd in het Vlaams Gewest ontvangen de 

toelating steeds in het Nederlands.  Een bijkomend document kan enkel in het 
Frans aangevraagd worden door: 
 

- Operatoren gevestigd in de faciliteitengemeenten rond Brussel: 
Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, 
Drogenbos en Linkebeek. 

 
- Operatoren in de Vlaamse taalgrensgemeenten: Bever, Helkijn, Spiere, 

Herstappe, Mesen, Moelingen, Remersdaal, Ronse, ’s-Gravenvoeren, 
Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren en Teuven 

 
- Waals Gewest: operatoren in het Waals Gewest ontvangen de toelating steeds 

in het Frans. 
Een bijkomend document kan enkel in het Nederlands aangevraagd worden 
door: 

 
o Operatoren in de Waalse taalgrensgemeenten: Edingen, Dottenijs, 

Herseaux, Houthem, Komen, Lettelingen, Luingne, Waasten, Mark, 
Moeskroen, Neerwaasten, Ploegsteert en Vloesberg 

 
Een bijkomend document kan enkel in het Duits aangevraagd worden door: 
 

o Operatoren in de Waalse taalgrensgemeenten: Bellevaux-Ligneuville, 
Bevercé, Faymonville, Malmédy, Robertville en Waimes 

 
- Duitstalige Gemeenschap (Eupen, Eynatten, Hauset, Hergenrath, Kelmis, 

Kettenis, Lontzen, Neu-Moresnet, Raeren, Walhorn, Amel, Büllingen, 



Butgenbach, Crombach, Elsenborn, Heppenbach, Lommersweiler, 
Manderfeld, Meyerode, Recht, Reuland, Rocherath, Schoenberg, Thommen en 
Sankt Vith): deze operatoren krijgen het document in het Duits.  Zij kunnen 
een bijkomend document in het Frans vragen. 

 
 


