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Zitting van 16.02,23

#Onderwerp : De hoogdriugendheid werd gevraagd en unaniem aangenomen,- Beheer van het 
betalend parkeren.- Retributieverordening van 26 juni 2014 op het parkeren van motorvoertuigen in 
een openbare ruimte zoals gewijzigd op 28 oktober 2021.- Erratum. #

Openbare zitting 

De Raad,
Overwegende dat de gemeenteiaad in zitting van 26 juni 2014 een retributieverordening op het paikeren van 
motorvoertuigen in een openbare ruimte goedgekeurd heeft,
Dat deze verordenmg meermaals gewijzigd werd,
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 28 september 2017 de letnbutieverordenmg op het 
parkeren van motorvoertuigen in een openbare ruimte grondig gewijzigd heeft;
Dat in het leader van deze herziemng artikel 1 gewijzigd werd om de termijn vooi de opmaak van de 
retributie te verlengen;
Dat hij verschoven werd van 31 december 2019 naar 31 december 2022;
Dat het artikel met betrekkmg tôt de inwerkingtredmg ook gewijzigd werd zodat de vervaldatum van de 
ondeihavige verordening overeenstemt,
Dat de datum van 31 decembei 2019 dus gewijzigd werd zodat het leglement verstnjkt op 31 december
2022;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 27 september 2018 de retributieverordening op het 
paikeren van motorvoertuigen in een openbaie ruimte gewijzigd heeft;
Dat in dit geval noch artikel 1, noch het aitikel met betiekking tôt de inweikingtieding gewijzigd werden;
Dat de termijn die vermeld staat in artikel 1 en artikel 110 van de veroidening die gewijzigd werd op 
27 september 2018 dus 31 decembei 2022 was;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 28 oktober 2021 de retributieverordening op het 
paikeien van motorvoertuigen in een openbare mimte opnieuw gewijzigd heeft;
Dat hiervoor artikels gewijzigd, toegevoegd of geschrapt weiden en dat de stiuctuur van de veroidening 
bijgevolg ook aangepast werd;
Dat het voormalige artikel 110, dat artikel 122 geworden is, gewijzigd weid zodat de letributieveroidening 
veistnjkt op 31 december 2026;
Dat er echter vastgesteld weid dat artikel 1 met gewijzigd werd,
Dat het dus als volgt bleef luiden : "Vanaf 1 september 2014 wordt ten bâte van de gemeente Ukkel voor een 
termijn die afloopt op 31 december 2022 een retributie ingesteld op het parkeren van motorvoertuigen op
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gemeente- en gewestwegen op het grondgebied van de gemeente, zowel op plaatsen waar het parkeren 
geregeld wordt door het regelmatig gebruik van parkeermeters of parkeerautomaten als op plaatsen waar 
de regelgeving van de blauwe zone van toepassing is, overeenkomstig artikel 27 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975"',
Dat de wens van de gemeenteraad van 28 oktober 2021 om de verordening en bijgevolg de période waarin er 
een retributie opgesteld wordt te verlengen echter duidelijk is;
Dat de beraadslaging van de gemeenteraad van 28 oktober 2021 immers luidt: "Dat verschillende artikels als 
volgt gewijzigd moeten worden: (...) - artikel 110 : aangevuld met de verlenging van de vervaldatum van de 
retributieverordening";
Dat deze verduidelijking de wens van de gemeente om de opmaak van een retributie met betrekking tôt het 
parkeren van een motorvoertuig op de gemeente- en gewestwegen op het grondgebied van de gemeente te 
laten voortduren tôt 31 december 2026 dus voldoende bevestigt;
Dat het wenselijk lijkt akte te nemen van het onderhavige erratum om aile betrokkenen erover te informeren, 
Beslist dat in artikel 1 van de retributieverordening op het parkeren van motorvoertuigen in een openbare 
ruimte zoals gewijzigd op 28 oktober 2021 "2026" moet staan in plaats van "2022".

28 stemmers ; 28 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

De wnd. adjunct-gemeentesecretaris, De Voorzitter,
(g) Aron Misra (g) Yannick Franchimont

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
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