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Interpellatie van mevr. Vanneste: parkeerbeheer. 

 
Mevr. Vanneste deelt mee dat 10 gemeentes (Vorst, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Elsene, 

Molenbeek, Jette, Ganshoren, Anderlecht, Evere en Koekelberg) de controle op het parkeren al hebben 
overgedragen aan Parking.Brussels. Dit lijdt tot een betere gewestelijke coördinatie van het parkeerbeheer. 

 
Er zijn nog veel verschillen tussen de gemeentes, zowel qua zones als tarieven. Zouden de tarieven en 

voorwaarden niet beter geharmoniseerd worden in het belang van de burger? Wat zouden voor Ukkel de 
voordelen en nadelen zijn van een dergelijke overdracht? 

 
De h. Cools is geen voorstander van een overdracht. Het parkeerbeleid hangt af van de realiteit binnen een 

gemeente en dit verschilt van gemeente tot gemeente. De meeste gemeentes die de controle hebben 
overgedragen, hadden zelf geen parkeerreglement noch parkeermeters en personeelsleden hiervoor. Ukkel 
beschikt wel over de nodige personeelsleden en parkeermeters. De stewards beperken zich ook niet tot 
verbaliseren maar kunnen ook allerlei problemen op het gemeentelijke grondgebied opsporen. 

 
Schepen Wyngaard antwoordt dat er momenteel geen overdracht is voorzien. Het college zal zijn 

standpunt aanpassen op basis van de evolutie van de toestand. 
 
De goedkeuring van een ordonnantie inzake parkeren meer dan 10 jaar geleden toont de wil aan om het 

parkeerbeleid te harmoniseren. De gemeentes beschikken over enige speelruimte binnen het vastgelegde 
gewestelijke kader, zoals hogere tarieven voor bewonerskaarten en specifieke uurregelingen (aanwezigheid van 
een stadion, een concertzaal, …). De overdracht naar Parking.Brussels bleek ook niet altijd de nodige voldoening 
te hebben geschonken. 

 
Ukkel beschikt al lang over een vergoedingsreglement, een parkeerplan en een team stewards dat 

uitstekend werk verricht. Wat zou er gebeuren met deze stewards bij een overdracht naar het gewest? Er zijn ook 
nog onduidelijkheden op financieel vlak. De gemeente controleert nu zowel kosten als inkomsten. Enkel een deel 
van de inkomsten wordt afgestaan aan het agentschap. Sommige betrokken gemeentes zijn ontgoocheld over de 
bedragen die zij innen, vergeleken met de cijfers die hen voorgeschoteld werden bij de aanvang. Een overdracht 
moet grondig geanalyseerd worden en het college zal hierover te gepaste tijde nadenken. 


