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Belangrijk bericht 

Wanneer je als particulier of als bedrijf zelf verkeersborden plaatst om tijdelijk enkele parkeerplaat-

sen vrij te houden, moet je nauwgezet onderstaande stappen volgen.   

Als je deze niet volgt zal politie niet kunnen optreden indien er nog voertuigen, op de door jou 

gereserveerde plaatsen, staan. 

Stap 1: Parkeerverbod plaatsen 

− Het parkeerverbod moet ten laatste 24 uur voor de aanvangsdatum van de inname geplaatst 

worden. 

− Er moeten steeds 2 borden (bord min.  0,40 m en min. hoogte 1,50 m) geplaatst worden. 

− Wanneer de afstand tussen het begin- en eindbord groter is dan 50 m moet er een tussenbord 

geplaatst worden waarvan de pijl op- en neerwaarts wijst. 

− De borden moeten gericht worden naar het verkeer dat aan de kant van het verbod rijdt. 

− De borden moeten van het type E1 zijn. (parkeren verboden).   

• De schuine streep gaat van linksboven naar rechtsonder. 

• De staanders, steunen en achterzijde van de borden hebben een oranje kleur. 

• Kartonnen en/of geschilderde borden zijn niet wettelijk. 

− Het onderbord is in principe een witte tekst op een blauwe achtergrond.  Een papieren versie 

met een witte achtergrond en gedrukte (niet geschreven) zwarte tekst (zonder schrappingen of 

aanpassingen) wordt toegelaten. De tekst moet groot genoeg en duidelijk leesbaar zijn. Het 

onderbord moet onder alle verkeersborden E1 geplaatst worden en ook goed leesbaar zijn bij 

regenweer.  De nummer van de vergunning moet op het onderbord duidelijk vermeld worden. 

− Vorm 

Bord E1 Beginbord Eindbord Pijlen   

 

Min.  0,40 m  
  

Begin 

Opwaartse pijl 

Tussen 
 

 

 
 

Op- en neer-

waartse pijl 

Einde 

Neerwaartse 

pijl 

 Hoogte = min. 1,5 m Pijl is van zwarte kleur op een witte achtergrond. 

De pijl moet naast of onder het bord hangen. 

Borden zonder pijlen zijn ongeldig ! 
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Stap 2: Foto’s nemen – !!! Belangrijke wijziging !!!  

Neem DIRECT na de plaatsing een aantal foto’s: 

 1. Een overzichtsfoto van de parkeerverbodszone die afgebakend is met borden. 

 2. Een aparte foto van de locatie van het begin-, het eindbord  en tussenbord(en). 

 3. Een foto waarop het onderbord zichtbaar en leesbaar is. 

 4. Een foto van de achterzijde van elk voertuig dat tussen de borden geparkeerd staan.   
De nummerplaat moet op de foto duidelijk leesbaar zijn. 

 

Overzichtsplan 

 

Foto 1: zicht op begin en 

eind-bord (1 foto) 

 

 

Foto 2: Plaats borden 

begin- & einde (2 foto’s) 

 

Foto 3: Onderbord (1 foto) 

 

Foto 4: achterzijde 

geparkeerde voertuigen 

(meerdere voertuigen = 

meerdere foto’s) 

 

Stap 3: Foto’s verzenden 

BELANGRIJK:  

Stuur via mail de foto’s uit stap 2, ALS BIJLAGE  aan de mail en niet in de mail zelf, naar 

pz.leuven.vergunningen@police.belgium.eu., Doe dit ook nooit via WeTransfer. 

Onderwerp mail = Nummer vergunning 

Vermeld verplicht in de mail het nummer van de vergunning als onderwerp zodat politie deze foto’s 

snel kan terugvinden wanneer zij moeten optreden. 

Stap 4: Optreden politie 

Wanneer de foto’s uit stap 2, als een bijlage, tijdig gemaild werden naar bovenstaand mailadres, 

dan zal politie het nodige doen om de voertuigen te verwijderen.  Zonder de bovenstaande foto’s 

heeft politie geen bewijsgrond om de voertuigen te verwijderen. 

Telefoon politie:  016 210 610  
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