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"De wetgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een beperking van het aantal bewo-

nerskaarten (2 per gezin) maar in uitzonderlijke gevallen kan de gemeente via een bijzondere proce-

dure een derde kaart toekennen. De gemeente Ukkel past deze uitzondering toe. Het is aldus mogelijk 

om een derde bewonerskaart aan te vragen zolang de aanvrager aantoont te voldoen aan de criteria 

die vooraf en in overleg met het Gewestelijk Parkeeragentschap vastgelegd werden." 

 

DIENST PARKING 
Auguste Dansestraat 3 - 2de verdieping - 1180 Ukkel 

E-mail: parkeerkaarten@ukkel.brussels - Tel.: 02/852.94.23 

 

1. RUIMTE VOORBEHOUDEN AAN HET BESTUUR 

 

Nr. van de aanvraag:  ...................................................................................................................  

Ontvangstdatum:  .........................................................................................................................  

 

2. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

 

NAAM, voornaam:  .......................................................................................................................  

ADRES:  .........................................................................................................................................  

Telefoon:  ......................................................................................................................................  

E-MAIL:  ........................................................................................................................................  

Parkeersector:  .............................................................................................................................  

Nummerplaat:  .............................................................................................................................  

 

3. VRAGEN BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DERDE KAART 

 

MOTIVERING: Om welke reden(en) heeft u een derde bewonerskaart nodig? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

               AANVRAAGFORMULIER 

VOOR DE TOEKENNING VAN EEN DERDE BEWONERSKAART 
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VRAGEN   

Bent u eigenaar of huurder van een parkeerplaats vlakbij uw 
woning? 

Ja Neen 

Heeft u een vlotte toegang tot het openbaar vervoer? Dit 
criterium zal beoordeeld worden op basis van de kaart op pagina 
4|5 van https://urbanisme.irisnet.be/nl/pdf/RRU_Titre_8_NL.pdf 

Ja Neen 

Beschikt uw gezin over meer dan twee rijbewijzen B? Ja Neen 

Kost het tijd (± 10 min.) om een parkeerplaats te vinden vlakbij 
uw woning? Het bestuur analyseert de parkeerdruk in uw straat, 
op basis van de verhouding aantal parkeerplaatsen / aantal 
parkeerkaarten dat voor deze straat uitgereikt werd. 

Ja Neen 

 

OPMERKING:  ...............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

4. VERKLARING OP EREWOORD 
 

Ik, ondergetekende, verklaar dat de bovenstaande inlichtingen correct zijn, verklaar kennis 

te hebben genomen van het vergoedingsreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad, en 

verbind mij ertoe: 

 een bedrag van € 250 ter plaatse te betalen om de derde bewonerskaart te kunnen 

verkrijgen (*), zodra de goedkeuring van deze dienst werd ontvangen (*); 

 een bedrag van € 250 over te schrijven op de rekening van de dienst Parking (BE87 

0910 1976 5494) om de derde bewonerskaart te kunnen verkrijgen, zodra de 

goedkeuring van deze dienst werd ontvangen (*). 

 

Opgemaakt te  .....................................................................................   op ………/………./201.. 

 

Naam en handtekening van de aanvrager 

 

 

 

De inlichtingen op dit formulier zijn vertrouwelijk. De behoorlijk ingevulde aanvragen worden geanalyseerd 

door de dienst Parking. De aanvragen zijn voor intern gebruik en worden niet aan derden overhandigd. 

https://urbanisme.irisnet.be/nl/pdf/RRU_Titre_8_NL.pdf

