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De CDA-fractie stoort zich aan de expliciete reclame aan het Engelendaal (en op andere 
plekken) voor de Kamasutra beurs en vraagt zich af of deze reclame, naast ongepast en 
onsmakelijk, in strijd is met de Algemene plaatselijke verordening van Leiderdorp (APV). 
 
 

1. Is het college van mening dat deze reclameuiting in strijd is met onderstaande artikelen 
van de APV Leiderdorp, en dan met name de passages en ‘erotisch-pornografische aard 
openlijk ten toon te stellen’ in 3:11 en ‘ontsierende reclame’ in 4:15? 

 
 

Nee. Het college vindt niet dat de betreffende poster de grenzen van het toelaatbare overschrijdt. 
We realiseren ons natuurlijk wel dat bij de interpretatie van deze criteria persoonlijke opvattingen 
een belangrijke rol spelen. Daarom wordt in een dergelijk geval volstaan met de beoordeling van 
de vraag of de uiting naar huidige maatschappelijke opvattingen de grenzen van het toelaatbare 
overschrijdt. 
 
De reclame staat door het hele land en is ook op grotere billboards dan deze terug te vinden. De 
Reclame Code Commissie heeft nooit reden gezien de posters van deze exploitant te verbieden. 
 
Is het college voornemens de reclameuiting van deze beurs in het vervolg niet langer toe te 
staan? 
 
Het college is op de hoogte dat enkele gemeenten in Nederland ervoor hebben gekozen om alle 
uitingen van de Kama Sutra Beurs te verbieden. Wij zien daar geen reden toe.  
Het college heeft op 24 juni 2013 een overeenkomst van vijf jaar afgesloten met Hillenaar. In de 
overeenkomst is een bepaling opgenomen dat reclame-uitingen op de mediazuilen in 
overeenstemming zullen zijn met de Nederlandse Reclame Code. Op grond van artikel 3:11 van 
de APV is het verboden om een afbeelding van erotisch-pornografische aard openlijk tentoon te 
stellen, anders dan overeenkomstig de in het belang van de openbare orde of de woon- of 
leefomgeving gestelde regels. Volgens de Nederlandse Reclame Code mag reclame niet strijdig 
zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden. De posters voldoen aan de 
Nederlandse Reclame Code. 
 
 



2. Wat is de consequentie van het verbod aan de A4 bij Roelofarendsveen van dergelijke 
reclame voor deze specifieke casus in Leiderdorp? 

 
De huidige poster van de Kama Sutra beurs is nergens verboden. Hij is terug te vinden op grote 
billboards, ook langs de kant van de snelweg (bijvoorbeeld A12). Uit een artikel in het AD van 
vorige week blijkt dat er geen klachten over de poster waren binnengekomen bij de Reclame 
Code Commissie. 
 

 
Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, 
afbeeldingen en dergelijke 
1. 
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, 
aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard 
openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen: 

a. indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van 
tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar 
brengt; 
b. anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de 
woon- en leefomgeving gestelde regels. 
2. 
Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen 
van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen 
tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet. 

 
Artikel 4:15 Verbod hinderlijke, ontsierende of gevaarlijke reclame 
Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een 
opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht, de omgeving wordt 

ontsierd of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving. 

 
 


