
 

 

  
 
 

Retributiereglement uitleen signalisatie 
 

 

Art. 1  De nodige verkeerssignalisatie, zoals vermeld in de vergunning opgemaakt door de 
dienst mobiliteit, zal door het lokaal bestuur ter plaatse worden gebracht en 
opgehaald, maar niet opgesteld. 

Art. 2 
 

Bij ter beschikkingsstelling van de in de vergunning voorziene verkeersborden wordt 
de retributie vastgesteld op een administratiekost van 25 euro. 
De beschadigde of verdwenen materialen kunnen worden aangerekend aan 
aankoopprijs. 

Art. 3 Voor grote werken (aannemers wegenwerken, nutsleidingen, bouwwerken, …) wordt 
geen verkeerssignalisatie ter beschikking gesteld. 

Art. 4 Bij vordering van de politie na opmaak van proces-verbaal zal de signalisatie in orde 
gebracht worden door de gemeente en wordt er een administratiekost per oproep 
van 50,00 euro aangerekend, bovenop de administratiekost uit artikel 2. 
Voor het maken van een overdekte voetgangersdoorgang zullen de gebruikte 
materialen aangerekend worden. 
De beschadigde of verdwenen materialen kunnen worden aangerekend aan 
aankoopprijs. 

Art. 5 Er wordt een vrijstelling verleend voor Berlaarse verenigingen, scholen en sport- en 
andere evenementen waaronder ook straat- en buurtfeesten. 

Art. 6 Het ter beschikking stellen van signalisatie wordt aangeboden indien de signalisatie 
beschikbaar is maar kan niet gegarandeerd worden. Het moet beschouwd worden als 
een gunst en niet als een verplichting. Indien er geen signalisatie kan aangeboden 
worden, dient de aanvrager zelf het nodige te doen. 

Art. 7 Deze retributies worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van 
de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd 
met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing 
was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt 
gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing 
was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende 
bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve euro. 
 
 

 
 
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022 
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