
 

PLAATSEN VAN TIJDELIJKE SIGNALISATIE 

Zowel burgers als ondernemingen kunnen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van tijdelijke 

verkeersborden en dit naar aanleiding van een evenement, verhuis, werken, .... Ook de signalisatiediensten van 

steden en gemeenten plaatsen dergelijke borden.  

De politie controleert of deze borden regelmatig zijn naar vorm, voldoende zichtbaar en reglementair 

geplaatst. Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan is, zijn de borden niet rechtsgeldig. Dit houdt in dat de 

politie niet kan/zal optreden indien er nog voertuigen op de door u gereserveerde plaatsen staan. 

Algemeen: 

• Binnen de bebouwde kom  moet tijdelijke signalisatie minstens 24u voor de tijdelijke reglementering  

ingaat geplaatst worden. Dit moet gebeuren voor 12u 's middags. Wanneer het verbod ingaat op 

maandag moeten de borden echter reeds  op vrijdag voor 12u geplaatst zijn. Let ook op bij verlengde 

weekends, feestdagen, .... Buiten de bebouwde kom bedraagt deze termijn 48u. 

• Er moeten steeds 2 borden geplaatst worden (minimum hoogte 2m) op een oranje staander. Dit is de 

hoogte van de onderzijde van het verkeersbord, niet van het onderbord. 

• Bij evenementen worden de borden E1 (parkeerverbod) of E3 (stilstaan en parkeren verboden) 

geplaatst.  

• Bij een verhuis wordt het bord E9 (parkeren toegelaten) geplaatst. Het onderbord "Enkel 

vergunninghouders" voorzien van datum en tijdstip (= start- en eindperiode)  geeft aan waar en voor 

welke periode de vergunninghouder mag parkeren. 

• De verkeersborden gelden langs de kant van de openbare weg waar zij zijn geplaatst en dit vanaf het 

verkeersbord tot het volgende kruispunt of tot het bord hetgeen het einde van de reglementering 

aanduidt. De verkeersborden E1 en E3 gelden op de rijbaan en op de berm. 

• Het begin en einde van de reglementering wordt als volgt aangeduid: 

 

• Bij reglementering over een langere afstand (> 300 m) kan een herhalingsbord geplaatst worden: 

 

• Het onderbord bestaat uit een witte tekst op een blauwe achtergrond. Een gedrukte papieren versie 

wordt niet toegelaten. De tekst moet duidelijk leesbaar zijn (ook bij regenweer) en mag niet vervagen. 

• De periode vermeld op het onderbord moet identiek zijn aan de periode voorzien op de afgeleverde 

vergunning. 

• Schrappingen of aanpassingen van de datum op het onderbord zijn niet toegelaten. 



 

Visualisatie: 

Begin reglementering Herhaling reglementering Einde reglementering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verkeersbord E3 
Diameter bord minstens 60 cm 

Onderbord met blauwe achtergrond 
Opgaande pijl 

Oranje paal/steun 

Verkeersbord E3 
Diameter bord minstens 60 cm 

Onderbord met blauwe achtergrond 
Op- en neerwaartse pijl 

Oranje paal/steun 

Verkeersbord E3 
Diameter bord minstens 60 cm 

Onderbord met blauwe achtergrond 
Neerwaartse pijl 

Oranje paal/steun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: contacteer Politie Limburg Regio Hoofdstad via pz.lrh.verkeer@police.belgium.eu of 011/938.938 

Begin reglementering Einde reglementering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersbord E9a 
Onderbord minstens 40 x 60 cm 

Onderbord met blauwe achtergrond 
Opgaande pijl 

Oranje paal/steun 

Verkeersbord E9a 
Onderbord minstens 40 x 60 cm 

Onderbord met blauwe achtergrond 
Neerwaartse  pijl 

Oranje paal/steun 
 


