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Waren aanwezig : De h. Cools, eerste schepen-voorzitter; 
De hh. Cools, Dilliès, Sax, Mevr. Maison, Gol-Lescot, de h. Biermann, Mevr. Delwart,  

Roba-Rabier, schepenen; 
Mevr. Gustot, de h. Martroye de Joly, Mevr. Fraiteur, Verstraeten, de h. Wyngaard,  

Mevr. Fremault, de h. De Bock, Vanraes, Mevr. François, de h. Toussaint, Mevr. de T’Serclaes, 
Bakkali, de hh. Desmet, Hayette, Mevr. Francken, Delvoye, Culer, Van Offelen, de hh. Bruylant, 
Cornelis, Cadranel, Hublet, Wagemans, Zygas, Mevr. Baumerder, De Brouwer, de h. Minet,  
Mevr. Ledan, Zawadzka, Charles-Duplat, raadsleden; 

De h. Parmentier, wnd. Gemeentesecretaris. 
----- 

 
#Onderwerp 7B – 1 : Reglement betreffende de te volgen procedure voor de plaatsing van 
een spiegel op de gemeentelijke openbare weg om een private auto-uitrit veiliger te maken.# 
 

De Raad, 
Overwegende dat bepaalde burgers of syndicussen van gebouwen zich af en toe tot het 

gemeentebestuur richten voor de plaatsing in de openbare ruimte van een spiegel om een als 
gevaarlijk geachte garage-uitrit veiliger te maken; 

Aangezien er tot op heden geen consensus is op het niveau van de verschillende gemeentes 
omdat sommige gemeentes dit weigeren en andere gemeentes spiegels installeren op eigen 
kosten of op kosten van de aanvragers; 

Aangezien het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid echter geen voorstander is van 
meer spiegels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf nu de plaatsing van dergelijke spiegels 
weigert om de volgende redenen : 

- risico op verblinding; 
- vervormde zichtbaarheid; 
- slechte inschatting van afstanden en bepaalde weggebruikers zoals fietsers door de ronde 

vorm; 
- duister, sommige weersomstandigheden (waterdamp, vochtigheid, …), een grote boom, … 

maken deze spiegel inefficiënt; 
Overwegende echter dat een autobestuurder, die een parking buiten de openbare weg 

verlaat, dankzij een spiegel informatie kan krijgen over voertuigen op de weg en voetgangers op 
het trottoir (waaronder kinderen); 

Overwegende dat een spiegel in bepaalde situaties noodzakelijk is en de aanvragen op de 
gepaste manier behandeld moeten worden, 

Besluit : 
 

Reglement betreffende de te volgen procedure voor de plaatsing van een spiegel op de 
gemeentelijke openbare weg om een private auto-uitrit veiliger te maken 

 
Artikel 1 : Toepassingsgebied en definities 
 
Het onderhavige reglement is van toepassing op elke aanvraag voor de plaatsing van een spiegel 
op de gemeentelijke openbare weg om een private auto-uitrit, die uitkomt op de gemeentelijke 
openbare weg, veiliger te maken. 
 
De plaatsing van spiegel op de gemeentelijke openbare weg voor privédoeleinden blijft 
uitzonderlijk. 
 



De gemeente Ukkel is niet aansprakelijk in geval van slecht gebruik, gedeeltelijke of gehele 
vernieling, beschadiging, verdwijning van de spiegel of gelijk welke andere oorzaak die erop een 
invloed kan hebben. 
 
Onder "begunstigde van de toelating" wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die eigenaar of mede-eigenaar is van een al dan niet bebouwd goed waarvoor de spiegel werd 
toegekend. 
 
Artikel 2 : Indiening van de aanvraag 
 
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar of mede-eigenaar is van een al dan niet 
bebouwd goed die wenst dat de gemeente een spiegel, zoals voorzien in artikel 1, plaatst, moet 
een gemotiveerde schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen, 
Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Brussel. 
 
De aanvraag wordt overgemaakt aan de technische diensten van de politie en de Wegendienst die 
een advies zullen uitbrengen over een eventueel gevaar voor het wegverkeer. 
 
Het college van burgemeester en schepenen zal op basis van de voormelde adviezen een 
toelating geven of weigeren. 
 
De uitgereikte toelating is precair en herroepbaar. 
 
Artikel 3 : Weigering van de aanvraag 
 
Er worden geen toelatingen gegeven voor woongebieden waar de snelheid beperkt is tot 20 
km/uur.  
 
Er worden eveneens geen toelating gegeven indien uit één van de voormelde adviezen blijkt dat 
de plaatsing van een spiegel op de privégrond van de aanvrager even efficiënt is voor de veiligheid 
van de weggebruikers als een spiegel op de gemeentelijke openbare weg. 
 
Artikel 4 : Technische vereisten 
 
De spiegel (incl. paal) moet voldoen aan de technische vereisten zoals vermeld in de technische 
adviezen van de politie en de Wegendienst. 
 
Deze spiegel is exclusief eigendom van de eigenaar of mede-eigenaars van het goed waarvoor de 
spiegel werd toegekend. 
 
Artikel 5 : Kosten 
 
De aankoop en de plaatsing van de volledige spiegel (incl. paal) zullen uitgevoerd worden door de 
gemeente op risico van de begunstigde van de toelating en enkel op zijn kosten en dit 
overeenkomstig het forfait, voorzien in het vergoedingsreglement op technische prestaties. 
 
De aankoop en de plaatsing van de volledige spiegel gebeuren zodra het bovenvermelde forfait 
integraal werd ontvangen. 
 
Artikel 6 : Einde van de toelating 
 
§1. Via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen 
 
Het college van burgemeester en schepenen kan de uitgereikte toelating op gelijk welk ogenblik 
intrekken zonder dat hiervoor gelijk welke vergoeding verschuldigd is door de gemeente aan de 
eigenaar van het goed. 
Het college zal zijn beslissing tot intrekking van de toelating schriftelijk meedelen. 



 
De spiegel zal verwijderd worden op kosten van de gemeente maar op risico van de eigenaar van 
het goed. 
 
De spiegel zal teruggegeven worden aan de eigenaar van het goed en de gemeente is hem geen 
enkele vergoeding verschuldigd. 
 
§2. Op verzoek van de eigenaar van het goed 
 
De eigenaar van een goed kan aan het college van burgemeester en schepenen vragen om de 
toelating in te trekken en de spiegel te verwijderen.  
 
De aanvraag wordt overgemaakt aan de technische diensten van de politie en de Wegendienst die 
een advies zullen uitbrengen over een eventueel gevaar voor het wegverkeer. 
 
Het college van burgemeester en schepenen zal zich op basis van de voormelde adviezen 
uitspreken over de intrekking van de toelating. 
 
De spiegel zal verwijderd worden door de gemeente enkel op kosten en op risico van de eigenaar 
van het goed en dit overeenkomstig het vergoedingsreglement op technische prestaties. 
 
De spiegel zal teruggegeven worden aan de eigenaar van het goed en de gemeente is hem geen 
enkele vergoeding verschuldigd.  
 
Artikel 7 : Onderhoud van de spiegel 
 
De spiegel moet regelmatig onderhouden worden en moet in perfecte staat van netheid blijven. 
Deze verplichting is ten laste en enkel op kosten van de eigenaar van het goed. Deze laatste moet 
er eveneens over waken dat de spiegel steeds in de oorspronkelijke stand blijft staan. 
 
Indien de spiegel vervangen moet worden wegens een verdwijning, gedeeltelijke of gehele 
vernieling of slecht onderhoud, moet een nieuwe toelatingsaanvraag ingediend worden 
overeenkomstig het onderhavige reglement. 
 
De vervanging van de spiegel (incl. paal) gebeurt enkel op kosten van de begunstigde van de 
toelating overeenkomstig het onderhavige reglement. 
 

Alzo gedaan en beraadslaagd in openbare zitting. 
 
 Op bevel : 
De wnd. Gemeentesecretaris,       De Voorzitter, 
   (get) Luc PARMENTIER              (get) Marc COOLS 
 

Voor eensluidend afschrift : 
 
 Op bevel : 
   De wnd. Gemeentesecretaris,       Het College, 
 
 
 
 
         Luc PARMENTIER          Armand DE DECKER 
 
 


