
GEMEENTE ANDERLECHT
 

INNING VAN EEN HEFFING VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MASTEN,
NADARAFSLUITINGEN EN SIGNALISATIEMATERIEEL

 
ARTIKEL 1. – Toepassing.
Vanaf  1  januari  2020  en  voor  een  termijn  verstrijkend  op  31  december  2024,  wordt  ten  bate  van  de
gemeente  en  onder  de  hiernavolgende  voorwaarden  een  heffing  vastgesteld  die  overeenstemt  met  de
kosten van het materieel, van zijn onderhoud, het plaatsen, het wegnemen en het eventuele vervoer voor de
terbeschikkingstelling van :
1) masten ;
2) Veiligheidsbarelen ;
3) signalisatiematerieel.
 
Een “standaard” parkeerverbod kan gaan tot 25m. Als de aanvrager een langere afstand wenst, moet hij een
specifieke prijsaanvraag doen.
 
ARTIKEL 2. – Bewijs van reservatie
De aanvrager verkrijgt eveneens een document dat het bewijs van reservatie aantoont.
Als hij  ontdekt dat er voertuigen geparkeerd staan op de gereserveerde plaatsen, zal hij beroep moeten
doen op dispatching van de politie (101), die agenten zal sturen om de fout geparkeerde wagens weg te
laten halen.
De  aanvrager  kan  zich  ook  burgerlijke  partij  stellen  teneinde  het  tijdverlies  en  geldverlies  te  kunnen
recupereren  die  opgelopen  zijn  door  de  verloren  tijd  (bijvoorbeeld  de  vertraging  opgelopen  door  de
verhuizers)
Het is ten strengste verboden om een parkeerplaats te blokkeren met behulp van stoelen, paletten of andere
voorwerpen. Het betreft immers een overtreding van de wegcode en van het algemeen politiereglement.
 
ARTIKEL 3: De terbeschikkingstelling van afsluitingen, signalisatiematerieel en masten – Tarieven.
1°) Het bedrag van de vergoeding wordt als volgt forfaitair vastgesteld, per week (7 dagen) of per fractie van
de week :
 
wat betreft het ter beschikking stellen van afsluitingen en signalisatie :
 

• afsluitingen (maximum 5) :
1. voor  het  laden,  het  vervoer,  het

plaatsen  en  het  wegnemen  op  de
vereiste  plaatsen  van  het
desbetreffende signalisatiematerieel :

2. per periode van verhuur van 24 uur en
per afsluiting

 
 
– 75 EUR
 
 
 
 

• 5,00 EUR per afsluiting  per dag;
 

  

 

• signalisatiematerieel
(voorkomen van ongevallen) :

 
• 80,00 EUR per geheel.

 
• signalisatiematerieel
(voorbehouden parkeerplaatsen) :

 
1. voor  het  laden,  het  vervoer,  het

 
 
 
 



plaatsen  en  het  wegnemen  op  de
vereiste  plaatsen  van  het
desbetreffende signalisatiematerieel :

 
2. per periode van verhuur van 24 uur en

per  paneel  (met  een  minimum van  2
panelen – begin en einde)

 
 

• 75,00 EUR ;
 
 
 

• 5,00 EUR  per paneel per dag;
 

 
2°) Het bedrag van de vergoeding wordt forfaitair, per feestelijkheid, in volgende gevallen vastgesteld :
 

1. plaatsen en wegnemen van masten
toebehorend aan particulieren,
vervoer inbegrepen :

 
 
60,00 EUR per mast

 
2. plaatsen en wegnemen van masten

toebehorend aan de gemeente,
vervoer inbegrepen :

 
 
60,00 EUR per mast

 
3°) In geval van verhuis op dezelfde dag binnen in de gemeente moet de retributie maar 1 maal betaald
worden.
 
ARTIKEL 4. – Belastingplichtige.
De vergoeding is verschuldigd door de persoon die de aanvraag voor terbeschikkingstelling indient.
Wanneer  de  politiediensten  de  terbeschikkingstelling  van  afsluitingen  of  verkeerssignalisatie  aanvragen,
onder andere in het geval van een gebouw waar gevaar zou bestaan voor de openbare veiligheid, zullen de
kosten teruggevorderd worden bij de eigenaar van het gebouw.
 
ARTIKEL 5. – Gebruiksvoorwaarden van het goed.
De huurder moet het te zijner beschikking gestelde materieel  gebruiken als een goede huisvader; hij  is
verplicht een gebroken of ontbrekend voorwerp tegen de vervangwaarde terug te betalen.
De gemeente kan niet  verantwoordelijk  gesteld  worden in  geval  van  verplaatsing van de panelen door
derden.  Het  gemeentelijk  personeel  zal  met  behulp  van  vetkrijt  of  andere  tijdelijke  markeerder  op  de
ondergrond traceren waar de panelen geplaatst werden. De aanvrager zal belast worden met het regelmatig
controleren van de plaatsing van de panelen en zal hiervan verwittigd worden tijdens zijn aanvraag.
De aanvrager moet dus regelmatig de situatie ter plaatse nagaan en zijn aanvraag aanpassen als er reeds
andere panelen op dezelfde plaats staan, zelfs indien deze voor andere data zijn.  In dit  geval moet hij
onmiddellijk de gemeentelijke diensten verwittigen, die de situatie ter plaatse zullen aanpassen.
De standaard afstand van een reservatie is maximum 25 m voor de eerste 2 panelen, plus 25 meter per
extra  paneel.  In  functie  van de situatie  ter  plaatse of  van andere  reeds aanwezige panelen,  zullen  de
gemeentelijke diensten de plaatsing van de panelen echter aanpassen, of deze lengte inkorten, zonder dat
deze aanpassing recht geeft op een vermindering van de retributie.
De betaling van de retributie houdt geen onherroepbaar recht van concessie in, noch een dienstbaarheid op
de openbare weg, maar weerhoudt in tegendeel de mogelijkheid van de gemeentelijke overheid om deze te
annuleren of te verminderen op elk moment van het toegestane gebruik. In dit geval, zal het bedrag van de
retributie herzien worden prorata de werkelijk voorziene reservatie.
 
ARTIKEL 6. - Zelf panelen plaatsen (aanvraag en plaatsing)
De aanvraag moet op hetzelfde moment ingediend worden als de aanvraag voor inname openbaar domein.
De E1/E3 panelen moeten minimum 2 kalenderdagen voor het begin van de ingang van het parkeerverbod
geplaatst worden.
De nummerplaten van de reeds aanwezige voertuigen worden opgenomen (in de betreffende zone) op het
moment van de plaatsing van de panelen. Deze informatie moet doorgestuurd worden naar de technische
dienst van de politizone Zuid.



Als er zich op het moment van het plaatsen van de panelen geen voertuig bevindt op de parkeerzone, moet
er toch een formulier doorgestuurd worden naar de politie met “Er was geen voertuig geparkeerd in de
voorziene zone)
De derde heeft dus de verplichting om 

1. De E1/E3 panelen minstens 48 h op voorhand te plaatsen
2. De nummerplaten van de geparkeerde voertuigen op te nemen die aanwezig waren op het moment

van de plaatsing van de panelen
3. de informatie van de nummerplaten van de voertuigen door te geven op de dag van de plaatsing zelf

aan de technische dienst van de politie.
Als één van deze drie punten niet gerespecteerd werd, zijn de kosten voor het wegtakelen van de voertuigen
volledig op kosten van de derde die de signalisatie plaatste.
De data en uren van het parkeerverbod moeten leesbaar op de panelen voorzien zijn (met behulp van een
onderbord) in witte cijfers op een blauwe ondergrond.
 
ARTIKEL 7. – Verantwoordelijkheid.
De gemeente is niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen, ingeval van het niet respecteren door de
automobilisten van de geplaatste signalisatie, of ingeval van het niet tussenkomen door de politie voor het
weghalen van de voertuigen in overtreding.
 
ARTIKEL 6. – Betalingsmodaliteiten.
De vergoeding is vooraf betaalbaar op de datum van de terbeschikkingstelling van het materieel en wat het
signalisatiematerieel betreft voor het voorbehouden van parkeerplaatsen, moet de betaling 10 werkdagen
voor het plaatsen gebeuren.
Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal de invordering langs burgerlijke weg geschieden.
Wanneer de aanvraag voor het ter beschikking stellen ingediend is via een opdracht van de Politie en/of
door een besluit van de Burgemeester, zal de vergoeding gebeuren op het einde van de maand van de
verhuur van het geplaatste materieel.
De betaling kan niet met cash geld gebeuren. Tijdens de reservering van het parkeerverbod, ontvangt de
aanvrager  het  rekeningnummer  van  de gemeente  zodat  hij  de  betaling kan  uitvoeren  (bijvoorbeeld  via
overschrijving). Hij verzendt het bewijs van betaling naar de gemeentelijke administratie, of hij kan zich naar
het loket ter plaatse begeven (bij voorkeur op afspraak) en de betaling uitvoeren per bankcontact.
 
ARTIKEL 9. – Vrijstelling.

Indien  werken worden uitgevoerd voor  rekening van het  Gemeentebestuur  van Anderlecht  of  van  het
Openbaar  Centrum voor  Maatschappelijk  Welzijn  van  Anderlecht  wordt  de  aannemer  van  de betaling
vrijgesteld.
Zijn verder vrijgesteld van retributie :

• de  bezettingen  van  het  openbaar  domein  door  een  openbare  instelling  in  het  kader  van  een
beveiligings- of onderhoudsopdracht van het openbare domein;

• de gewestelijke of plaatselijke erkende ondernemingen die als doelstelling de bouw of verhuur van
sociale woningen hebben, of de bouwwerken bestemd als woning; 

• de Staat,  de provincies,  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest,  Citydev.brussels,  de BGHM en de
gemeentes, voor de bouwwerken bestemd als woning

• een  privaatrechterlijk  of  natuurlijk  persoon  handelend  zonder  winstoogmerk  met  de  zetel  in  de
gemeente Anderlecht

 
ARTIKEL 10: sancties

Een sanctie  kan  worden  gegeven aan elke  persoon of  aannemer  die  de  materiaal  (stoelen,  banken,
zakken,...)  op het  openbaar domein plaatst  met als doel een parkeerplaats te reserveren zonder een
voorafgaandelijke aanvraag aan de dienst openbare werken te hebben gedaan..  Bovendien zijn voor de
werven  onderworpen  aan  de  ordonnantie  betreffende  de  bouwplaatsen  op  de  openbare  weg
sanctioneerbaar conform deze ordonnantie. 

 
 
ARTIKEL 11. – Goedkeuring.
Onderhavig reglement zal worden voorgelegd aan de bevoegde toeziende overheid.
 
ARTIKEL 12. – Inwerkingstelling.

Huidig reglement vervangt en heft op, vanaf zijn inwerkingtreding, het reglement tot vaststelling
van  de  retributie  voor  het  plaatsen  van  signalisatieborden,  vastgesteld  bij  besluit  van  de
Gemeenteraad van 28 november 2019 voor de dienstjaren 2014 tot 2019 inbegrepen.


