GEMEENTE UKKEL
Vernieuwing van het retributiereglement voor de reservering van parkeerplaatsen op de
openbare weg en toebehoren - Wijziging van de tarieven en van de tekst
Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 25 januari 2018
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet,
Gelet op de noodzaak om de behandeling van aanvragen voor de reservering van parkeerplaatsen
op de openbare weg te reglementeren en te vergemakkelijken;
Overwegende dat het passend is de reservering van parkeerplaatsen gratis toe te staan wanneer
die noodzakelijk is om de openbare veiligheid te bewaren;
Overwegende dat het eveneens passend is de plaatsen gratis toe te kennen in het kader van
aanvragen die uitgaan van de ordediensten alsook in het kader van de uitvoering van gewestelijke
veiligheidsmaatregelen;
Overwegende dat het noodzakelijk is het reglement aan te passen rekening houdend met de aard
van de ingediende aanvragen;
Overwegende dat de eventuele plaatsing van dranghekken verzorgd wordt door het
gemeentepersoneel,
Dat in dit opzicht het passend is rekening te houden met de kost van de prestaties alsook van het
vervoer van deze onderdelen bij de bepaling van het bedrag van de retributie;
Gelet op artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet die de gemeenten een begrotingsevenwicht
oplegt;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
REGLEMENT
Artikel 1: Tarieven:
Vanaf 1 april 2018 is de reservering van parkeerplaatsen op de openbare weg, op verzoek van een
particulier of van een privé- of openbare instelling, onderworpen aan de betaling van de volgende
retributie:
A) Een reservering van maximum 10 meter
€ 50 voor de eerste dag;
€ 15 per bijkomende dag;
B) Een reservering tot en met 25 meter
€ 75 voor de eerste dag;
€ 25 per bijkomende dag;
€ 500 per maand en per bijkomende maand.
C) Een reservering van 25 meter tot en met 50 meter
€ 85 voor de eerste dag;
€ 40 per bijkomende dag;
€ 750 per maand en per bijkomende maand.
D) Een reservering van 50 meter tot en met 100 meter
€ 100 voor de eerste dag;
€ 50 per bijkomende dag;
€ 1.000 per maand en per bijkomende maand.
E) Een reservering van 100 meter tot en met 200 meter
€ 150 voor de eerste dag;
€ 50 per bijkomende dag;

€ 1.250 per maand en per bijkomende maand.
F) Een reservering van meer dan 200 meter
€ 250 voor de eerste dag;
€ 75 per bijkomende dag.
G) Reservering met het oog op een rommelmarkt
€ 600 per rommelmarkt.
H) Straat afsluiten
€ 150 voor de eerste dag;
€ 50 per bijkomende dag.
I) Plaatsen van dranghekken
€ 3/hek voor de eerste dag;
€ 1,5/hek per bijkomende dag
De hierboven vermelde afstanden voor reservering zijn doorlopende afstanden en kunnen niet
opgesplitst worden in meerdere delen. Als een onderdeel van het stadsmeubilair het doorlopende
deel onderbreekt, wordt de totale afstand berekend zonder het stadsmeubilair mee te tellen.
Artikel 2: Aanvraag indienen:
1) De aanvraag voor de reservering van een parkeerplaats wordt ingediend via een formulier
(beschikbaar op de gemeentelijke website) of eenvoudigweg via mail. De mail wordt verstuurd
naar de gemeente via dit adres: reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels
2) Indien de aanvraag ten hoogste 5 werkdagen voor de eerste dag van de reservatieperiode van
de parkeerplaatsen wordt ingediend, is het tarief uit artikel 1 van toepassing;
3) Indien de aanvraag wordt ingediend tussen de 5e en de 3e werkdag voor de eerste dag van de
reservatieperiode van de parkeerplaatsen, wordt het tarief uit artikel 1 verhoogd met € 25 voor de
eerste dag;
4) Indien de aanvraag wordt ingediend minder dan 3 werkdagen voor de eerste dag van de
reservatieperiode van de parkeerplaatsen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Artikel 3: Verlenging:
1) De verlengingsaanvraag van een parkeerplaats moet ingediend worden ten minste 3 werkdagen
voor het einde van de lopende reservatieperiode. De tarieven voor elke bijkomende dag komen
overeen met de tarieven uit artikel 1 van dit reglement.
2) Indien de aanvraag wordt ingediend minder dan 3 werkdagen voor het einde van de lopende
reservatieperiode van de parkeerplaatsen, wordt het tarief uit artikel 1 verhoogd met € 25 voor de
eerste dag.
3) De goede uitvoering van elke aanvraag die minder dan 48 uur voor het einde van de
reservatieperiode wordt ingediend, kan niet gegarandeerd worden.
Artikel 4: Annulering of wijziging van de datum
Elke aanvraag tot annulering of wijziging van de reservering van parkeerplaatsen moet schriftelijk
ingediend worden.
Als de aanvraag tot annulering ingediend wordt voor de plaatsing, worden er geen kosten
aangerekend voor het plaatsen van de signalisatie.
Als de aanvraag ingediend wordt na het plaatsen van de signalisatie, is de reservatie en de
volledige retributie verschuldigd.
Ter informatie: de parkeerborden worden minstens 48 uur voor het begin van de reservatie
geplaatst.

Artikel 5: Specifieke toelatingen:
Elke aanvraag voor een reservering voor een afstand van meer dan 100 meter of voor het afsluiten
van een straat moet het voorwerp uitmaken van een advies van de politiediensten en van een
toelating van de burgemeester. Deze aanvraag tot reservering moet per mail
reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels gebeuren minstens 14 kalenderdagen voor de
gewenste datum van reservatie.
Artikel 6: Verschuldigde:
De retributie is verschuldigd door de persoon of de privé- of openbare instelling die het bestuur de
getarifeerde dienst vraagt en is betaalbaar aan de gemeenteontvanger, aan zijn aangestelden of
aan regelmatig hiertoe gemachtigde ambtenaren.
Artikel 7: Betaling:
De retributie moet betaald worden bij het indienen van de aanvraag tot reservatie van een
parkeerplaats. Bij gebrek aan voorafbetaling zal de dienst niet gegarandeerd worden.
In geval het dossier overgemaakt wordt aan de juridische dienst, zal er € 25 aanmaningskosten
aangerekend worden bovenop de retributie en afgezien van de eventuele deurwaarderskosten.
Artikel 8: Vrijstellingen en kortingen:
1) Zijn volledig vrijgesteld van de retributie, elke aanvraag uitgaande van:
- scholen op het grondgebied van de gemeente Ukkel wanneer dit vereist is voor de veiligheid van
de kinderen of een keer per jaar bij het schoolfeest;
- de politie in het kader van de openbare en verkeersveiligheid (ambassades, plaatsen van flitsers,
plaatsen van eredienst, 20 km door Brussel, 50 km van Brussel);
- een natuurlijk of rechtspersoon, wanneer de aanvraag gemotiveerd is met maatregelen voor de
openbare veiligheid en het bijhorende risico naar behoren gestaafd wordt met een verslag van de
politie;
- een OCMW of sociale dienst in het kader van een verhuizing of een betrekking;
- een of meerdere natuurlijke personen in het kader van de organisatie van een buurtfeest,
wanneer dit vereist is voor de veiligheid en maximum een keer per jaar.
2) Een korting van 50 % wordt toegekend op de onder artikel 1 punten a, b, c, d en h vermelde
bedragen voor twee aanvragen voor de reservatie van parkeerplaatsen ingediend door dezelfde
verschuldigde voor dezelfde dag op 2 verschillende plaatsen in de gemeente Ukkel in de
hypothese dat het gaat om een verhuizing van een adres naar een ander.
Artikel 9: Invordering:
Bij gebrek aan minnelijke schikking wordt de invordering van de retributie voortgezet op basis van
artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet of eventueel langs gerechtelijke weg.
Artikel 10: Slotbepaling:
Het onderhavige goedgekeurde reglement trekt het vorige reglement in.

