
GEMEENTE ANDERLECHT.  

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

ARTIKEL 1. – Toepassing.  

Vanaf 1 januari 2015 en voor een termijn verstrijkend op 31 december 2019, 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) Nadarafsluitingen en Herasafsluitingen ;
3) signalisatiematerieel.

ARTIKEL 2. – De terbeschikkingstelling van afsluitingen, signalisatiematerieel en masten.  

1°)  Het  bedrag  van  de  vergoeding  wordt  als  volgt  forfaitair  vastgesteld,  per  week 
(7     dagen) of gedeelte van de week   :

wat betreft het ter beschikking stellen van afsluitingen en signalisatie :

- afsluitingen (maximum 5) : - 15,00 EUR per afsluiting ;
- 10,00 EUR vanaf de 2de week

(of gedeelte van de week)

- signalisatiematerieel
(voorkomen van ongevallen) : - 70,00 EUR per geheel.

- signalisatiematerieel
(voorbehouden parkeerplaatsen) :

a) voor  het  laden,  het  vervoer,  het 
plaatsen  en  het  wegnemen  op  de 
vereiste  plaatsen  van  het 
desbetreffende signalisatiematerieel :

b) per periode van verhuur van 24 uur :
-voor het voorbehouden van een zone 

van 25 m. ;
-per bijkomende 5 m. ;

- 65,00 EUR ;

-   10,00 EUR ;
-   1,00 EUR.

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

a) plaatsen en wegnemen van masten
toebehorend aan particulieren,
vervoer inbegrepen : 50,00 EUR per mast

b) plaatsen en wegnemen van masten
toebehorend aan de gemeente,
vervoer inbegrepen : 50,00 EUR per mast



ARTIKEL 3. – Inning van de vergoeding.  

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 4. – 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.

ARTIKEL 5. – 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 3 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.

ARTIKEL 7. – Vrijstelling.  

De sociale gebruikers die van een integratie-inkomen of van een sociale bijstand genieten 
zijn vrijgesteld van deze vergoeding op basis van een attest van de dossierbeheerder  van 
de  aanvrager bij het O.C.M.W.

De College van Burgemeester en Schepenen kan een vrijstelling van heffing verlenen 
voor de privaatrechterlijk of natuurlijk persoon handelend zonder  winstoogmerk.

ARTIKEL 8. – Goedkeuring.  

Onderhavig reglement zal worden voorgelegd aan de bevoegde toeziende overheid.

ARTIKEL 9. – Inwerkingstelling.  

Huidig reglement zal van toepassing zijn vanaf de 5de dag die volgt op de publicatie.


