
GEMEENTE UKKEL 
Aanvraag bewonerskaart 
Eveneens beschikbaar op www.ukkel.be 

 
 

Enkel geldig voor personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Ukkel, in het 

wachtregister of voor elke persoon die beschikt over een tweede verblijf en die in een vaste parkeersector 

verblijft. Maximaal twee kaarten per gezin. 

Tarief 1e kaart: 1 jaar = € 10 - 2 jaar = € 20                                Tweede verblijf: € 250 
 

Naam en voornaam:  ....................................  ........................................................................................................... . 

Rijksregisternummer: ...................................  ...........................................................................................................  

Adres:  .........................................................  ...........................................................................................................  

 :  ..............................................................  

E-mail:  ........................................................  ...........................................................................................................  

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

Tarief 2e kaart: 1 jaar = € 50 - 2 jaar = € 100 
 

Naam en voornaam:  ....................................  ...........................................................................................................  

Rijksregisternummer:  ..................................  ...........................................................................................................  

Adres:  .........................................................  ...........................................................................................................  

 :  ..............................................................  

E-mail:  ........................................................  ...........................................................................................................  

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

Bij elke aanvraag te voegen documenten: 

- Kopie van beide zijden van de identiteitskaart 

- Kopie van beide zijden van het inschrijvingsbewijs (deel 1 voor de nieuwe modellen) 

Bijkomende documenten indien nodig: 

- Voor voertuigen op naam van de werkgever: werkgeversattest 

- Voor leasingvoertuigen: kopie van de leasingovereenkomst 

- Voor voertuigen op naam van een onderneming: statuten van de onderneming waarop de naam van de aanvrager staat 

- Voor een voertuig van een derde: kopie van de verzekeringspolis waarin de aanvrager vermeld staat als hoofdbestuurder of als 
tweede bestuurder 

 

 

Ik, ondergetekende, verklaar dat de bovenstaande inlichtingen correct zijn, dat ik kennis heb genomen van de 

retributieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad, en verbind mij ertoe: 

  - Ter plaatse het vereiste bedrag te betalen voor het verkrijgen van de bewonerskaart(en) voor een bedrag van 

€............ (*). 
  - Het vereiste bedrag over te maken voor het verkrijgen van de bewonerskaart(en) voor een bedrag van 

€ ……………. op de rekening van de dienst Parking BE87 0910 1976 5494, na het verkrijgen van het akkoord 

van deze dienst(*). 

                                                                                        

                                                                                    ………………………………… 

                                                                                   (datum en handtekening(en)) 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

http://www.ukkel.be/

