
GEMEENTE UKKEL 
 
Retributiereglement voor de reservering van parkeerplaatsen op de openbare weg en toebehoren - 
Wijzigingen. 
 
Aangenomen door de gemeenteraad op: 26 januari 2023 
 
De raad, 
Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op artikel 137bis van de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op artikel 252 van de nieuwe gemeentewet dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te 
hebben; 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Gelet op de noodzaak om de behandeling van aanvragen voor de reservering van parkeerplaatsen op de 
openbare weg te reglementeren en te vergemakkelijken; 
Overwegende dat het passend is de reservering van parkeerplaatsen gratis toe te staan wanneer die 
noodzakelijk is om de openbare veiligheid te bewaren; 
Overwegende dat het eveneens passend is de plaatsen gratis toe te kennen in het kader van aanvragen die 
uitgaan van de ordediensten alsook in het kader van de uitvoering van gewestelijke veiligheidsmaatregelen; 
Overwegende dat het noodzakelijk is het reglement aan te passen rekening houdend met de aard van de 
ingediende aanvragen; 
Overwegende dat de plaatsing van verkeersverbodsborden en/of Nadarafsluitingen en/of de 
terbeschikkingstelling van verkeerssignalisatie wordt verzekerd door het gemeentepersoneel; 
Overwegende dat het in dit opzicht passend is rekening te houden met de kost van de prestaties alsook van 
het vervoer van deze onderdelen bij de bepaling van het bedrag van de retributie; 
Overwegende het retributiereglement voor de reservering van parkeerplaatsen op de openbare weg en 
toebehoren, goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2022; 
Overwegende dat dit retributiereglement vernieuwd moet worden voor een termijn van drie jaar, met ingang 
vanaf 1 januari 2023, als volgt : 
 
REGLEMENT 
 
Artikel 1: E1-borden en/of verkeerssignalisatie 
 
Om te voldoen aan een parkeeraanvraag plaatst het gemeentebestuur E1-borden om de lengte van de te 
reserveren parkeerruimte af te bakenen volgens de wensen van de aanvrager. 
In sommige situaties stelt het bestuur naast de E1-borden verkeerssignalisatie ter beschikking zoals: 
afsluiting+D1, B19, B21, C3, F19, F45, A31, C1, A39, C31a, C31b, Uitgezonderd plaatselijk verkeer. 
 
Wanneer de situatie de plaatsing van E1-borden niet toelaat, stelt het gemeentebestuur alleen 
verkeerssignalisatie ter beschikking ter vervanging van de E1-borden zoals: afsluiting+D1, B19, B21, C3, F19, 
F45, A31, C1, A39, C31a, C31b, Uitgezonderd plaatselijk verkeer … 
 
Artikel 2: Tarieven 
 
§1. Vanaf 1 januari 2023 en voor een periode die verstrijkt op 31 december 2025 is de reservering van 
parkeerplaatsen op de openbare weg, op verzoek van een particulier of een private of openbare instelling, 
onderworpen aan de betaling van de volgende retributie: 
 

Afgeronde bedragen met een indexering van 4% per jaar 
Tarieven 2023 2024 2025 

A) a. 1ste dag voor max. 10 meter € 59 € 62 € 64 



A) b. per bijkomende dag voor max. 10 meter € 16 € 17 € 18 
B) a. 1ste dag voor 11 meter tot 25 meter € 92 € 96 € 99 
B) b. per bijkomende dag voor 11 meter tot 25 meter € 27 € 28 € 29 
B) c. per maand en per bijkomende maand voor 11 meter tot 25 meter € 617 € 641 € 667 
C) a. 1ste dag voor 26 meter tot 50 meter € 103 € 107 € 111 
C) b. per bijkomende dag voor 26 meter tot 50 meter € 49 € 51 € 53 
C) c. per maand en per bijkomende maand voor 26 meter tot 50 meter € 930 € 967 € 1.006 
D) a. 1ste dag voor 51 meter tot 100 meter € 124 € 129 € 135 
D) b. per bijkomende dag voor 51 meter tot 100 meter € 59 € 62 € 64 
D) c. per maand en per bijkomende maand voor 51 meter tot 50 meter € 1.244 € 1.294 € 1.345 
E) a. 1ste dag voor 101 meter tot 200 meter € 184 € 191 € 199 
E) b. per bijkomende dag voor 101 meter tot 200 meter € 59 € 62 € 64 
E) c. per maand en per bijkomende maand voor 101 meter tot 200 meter € 1.552 € 1.614 € 1.679 
F) a. voor meer dan 200 meter € 303 € 315 € 328 
F) b. per bijkomende dag voor meer dan 200 meter € 92 € 96 € 99 
G) a. rommelmarkt van 0 tot 150 standplaatsen € 216 € 225 € 234 
G) b. rommelmarkt van 151 tot 300 standplaatsen € 433 € 450 € 468 
G) c. rommelmarkt van meer dan 300 standplaatsen € 649 € 675 € 702 
H) a. afsluiting van een straat voor de 1ste dag € 184 € 191 € 199 
H) b. afsluiting van een straat per bijkomende dag € 59 € 62 € 64 
I) a. per Nadarafsluiting voor de 1ste dag € 3 € 3 € 4 
I) b. per Nadarafsluiting per bijkomende dag € 2 € 2 € 2 

 
§2. De retributie is verschuldigd per kalenderdag van de parkeerreservering (incl. weekends en feestdagen). 
Elke begonnen dag wordt geboekt als een volledige dag. 
 
§3. De hierboven vermelde afstanden voor reservering zijn doorlopende afstanden en kunnen niet opgesplitst 
worden in meerdere delen. Indien de inrichting van de openbare ruimte een obstakel vormt voor de 
continuïteit, wordt de afstand getotaliseerd zonder rekening te houden met de obstakels. 
 
§4. De tarieven worden op 1 januari van elk jaar met 4% geïndexeerd, overeenkomstig de bovenstaande tabel. 
Voor parkeerreserveringen over verschillende jaren wordt pro rata rekening gehouden met het tarief dat van 
toepassing is tijdens elk van deze jaren. De bedragen worden na de komma omlaag of omhoog afgerond tot 
de dichtstbijzijnde euro. 
 
Artikel 3: Indiening van de aanvraag 
 
§1. De aanvraag voor een reservering van een parkeerplaats wordt ingediend via het formulier dat kan 
worden gedownload van de website van het gemeentebestuur via de volgende link: 
https://www.uccle.be/nl/mensen/mobiliteit-en-parking/parkeren/een-tijdelijke-parkeerplaats-
aanvragen/verhuizing-leveringen. Dit behoorlijk ingevuld formulier moet per e-mail naar het 
gemeentebestuur worden teruggestuurd naar het volgende adres: 
reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels 
 
§2. Voor de aanvragers die niet over een internettoegang beschikken, kan de aanvraag voor een reservering 
van een parkeerplaats worden ingediend aan de loketten van de dienst Reserveren van Parkeerplaatsen, en 
dit enkel na voorafgaande afspraak, rekening houdend met §3 van dit artikel, op telefoonnummer 
02/605.16.50. 
 
§3 De aanvraag moet uiterlijk vóór de middag, 5 werkdagen (van maandag tot vrijdag) vóór de eerste dag van 
de reserveringsperiode van de parkeerplaatsen worden ingediend. Voorbeeld: voor een reservering op vrijdag 
moet de aanvraag uiterlijk de vrijdag ervoor vóór de middag worden ingediend. 
 



§4. Elke aanvraag die later wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. 
 
§5. Bij ontstentenis van het indienen van een aanvraag voor een reservering van een parkeerplaats, 
overeenkomstig met §3 van dit artikel, wordt aangenomen dat de reservering is aangevangen 15 
kalenderdagen vóór de datum waarop ze is vastgesteld door een hiertoe bevoegde gemeenteambtenaar. 
 
Artikel 4: Wijziging van de aanvraag 
 
Onder "wijziging" wordt verstaan: het aanbrengen van een wijziging, zoals de begindatum, de einddatum 
(behalve in het geval van een verleging waarnaar in het artikel 5 verwezen wordt), de lengte van de 
parkeerruimte, de reserveringstijden … in de aanvraag voor een parkeerreservering na de toelatingen van het 
gemeentebestuur te hebben verkregen. 
 
§1. Elk verzoek tot wijziging van een parkeerreservering moet per e-mail aan het gemeentebestuur worden 
gemeld op het volgende adres: reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels. 
 
§2. Indien het verzoek tot wijziging vóór de plaatsing van de signalisatie door het gemeentebestuur wordt 
meegedeeld, is enkel een forfaitaire vergoeding van € 25 verschuldigd. 
 
§3. Indien het verzoek tot wijziging na de plaatsing van de signalisatie door het gemeentebestuur wordt 
meegedeeld, is een forfaitaire vergoeding van € 75 en de reservering verschuldigd tot het aantal begonnen 
dagen en dit tot de volgende werkdag. 
 
Artikel 5: Verlenging van de aanvraag 
 
Onder "Verlenging" wordt verstaan: het toevoegen van bijkomende dagen aan de huidige aanvraag van een 
parkeerreservering. 
 
§1. Elk verzoek tot verlenging van de reservering van een parkeerplaats moet per e-mail aan het 
gemeentebestuur worden meegedeeld op het volgende adres: 
reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels min. 3 werkdagen vóór het einde van de huidige 
reserveringsperiode (deze moet vóór de middag worden ingediend). Per bijkomende dag gelden de tarieven 
zoals vermeld in artikel 2. 
 
§2. Elk verzoek tot verlenging dat buiten §1 waarnaar verwezen in dit artikel, bedoelde termijn en uiterlijk 48 
uur vóór het einde van de huidige reserveringsperiode wordt ingediend, kan in uitzonderlijke gevallen in 
behandeling worden genomen. In dat geval is naast de in artikel 2 verwezen (bijkomende dagen) geldende 
tarieven een eenmalige forfaitaire vergoeding van € 75 verschuldigd.  
 
§3. Elk verzoek tot verlenging dat minder dan 48 uur vóór het einde van de reserveringsperiode wordt 
ingediend, wordt niet in behandeling genomen.  
 
Artikel 6: Annulering van de aanvraag 

§1. Elk verzoek tot annulering van een parkeerreservering moet per e-mail aan het gemeentebestuur worden 
gemeld op het volgende adres: reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels. 
 
§2. Indien het verzoek tot annulering vóór de plaatsing van de signalisatie door het gemeentebestuur wordt 
meegedeeld, is enkel een forfaitaire vergoeding van € 25 verschuldigd. 
 
§3. Indien het verzoek tot annulering na de plaatsing van de signalisatie door het gemeentebestuur wordt 
meegedeeld is een forfaitaire vergoeding van € 75 en de reservering verschuldigd tot het aantal begonnen 
dagen en dit tot de volgende werkdag.  



Artikel 7: Specifieke toelatingen 
 
Elke aanvraag voor een reservering voor filmopnames, voor een afstand van meer dan 100 m of voor het 
afsluiten van een straat, moet het voorwerp uitmaken van een advies van de politiediensten en een toelating 
van de burgemeester. Deze aanvraag voor een reservering moet per e-mail ingediend worden op het 
volgende adres: reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels min. 14 kalenderdagen vóór de gewenste 
reserveringsdatum. 
 
Elke aanvraag die minder dan 14 kalenderdagen vóór de reserveringsdatum wordt ingediend, wordt niet in 
behandeling genomen. 
 
Artikel 8: Betaling van de retributie 
 
§1. De retributie is verschuldigd door de persoon of door de private of openbare instelling die bij het bestuur 
deze dienst aanvraagt en moet betaald worden aan de gemeenteontvanger, aan zijn beambten of aan de 
ambtenaren die hiertoe rechtmatig werden aangesteld. 
 
§2. De retributie voor elke per e-mail ingediende aanvraag voor een parkeerreservering moet per 
bankoverschrijving worden betaald na ontvangst van het document dat de parkeerreservering bevestigt. 
 
§3. De retributie voor elke aanvraag voor een parkeerreservering die aan de loketten van de dienst 
Reserveren van Parkeerplaatsen wordt behandeld, moet ter plaatse met een bankkaart worden betaald. 
Kredietkaarten worden niet aanvaard. 
 
§4. Indien de betaling van de aanvraag voor een parkeerreservering na de gevraagde reserveringsdata niet 
door de gemeente is ontvangen, wordt het dossier overgemaakt aan de juridische dienst. Naast de retributie 
wordt een aanmaningsvergoeding in rekening gebracht, ongeacht eventuele deurwaarderskosten. 
 
Artikel 9: Vrijstellingen en kortingen 
 
§1. Zijn volledig vrijgesteld van de retributie, elke aanvraag uitgaande van: 
- scholen op het grondgebied van de gemeente Ukkel wanneer dit vereist is voor de veiligheid van de kinderen 
of een keer per jaar in het kader van het schoolfeest; 
- de politiezone in het kader van de openbare en verkeersveiligheid. (Meer bepaald: voor de ambassades, de 
plaatsing van flitsers, gebedshuizen, de 20 km van Brussel); 
- een natuurlijk of rechtspersoon, wanneer de aanvraag gemotiveerd is met maatregelen voor de openbare 
veiligheid en het bijhorende risico naar behoren gestaafd wordt door een verslag van de politie; 
- een OCMW of een sociale dienst in het kader van een verhuizing of een betrekking; 
- een of meerdere natuurlijke personen in het kader van de organisatie van een buurtfeest, wanneer dit 
vereist is voor de veiligheid en max. een keer per jaar. 
- een natuurlijk of rechtspersoon die in samenwerking met de gemeente een evenement of activiteit van 
nationale of internationale omvang organiseert. 
- een natuurlijk of rechtspersoon die in samenwerking met de gemeente een evenement of activiteit van 
liefdadige aard organiseert. 
- een gelegenheid van werken aan gebouwen die beschadigd zijn ten gevolge van een natuurramp, een brand 
of een gasexplosie. 
 
§2. Een korting van 50 % wordt toegekend op de in artikel 2 punten a, b, c, d en h vermelde bedragen voor twee 
aanvragen voor een parkeerreservering, ingediend door dezelfde verschuldigde voor dezelfde dag op 2 
verschillende plaatsen in de gemeente Ukkel, in de hypothese dat het gaat om een verhuizing van één adres 
naar een ander. 
 



§3. De exploitant van een horecazaak die één of meer parkeerplaatsen in de nabijheid van zijn inrichting bezet 
met het oog op de plaatsing van een uitbreiding van zijn terras, geniet een volledige vrijstelling van de retributie 
voor de reservering van een parkeerplaats die daarop betrekking heeft, op voorwaarde dat deze bezetting 
plaatsvindt tussen 1 april en 31 oktober en hij over een geldige toelating daartoe beschikt die betrekking heeft 
op de gevraagde bezettingsperiode. 
 
Artikel 10: Invordering 
 
Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt de invordering van de retributie voortgezet op basis van artikel 
137bis van de Nieuwe Gemeentewet of eventueel via de gerechtelijke weg. 
 
Artikel 11: Slotbepaling 
 
Het onderhavige reglement wordt van kracht op 27 februari 2023 en is van toepassing t.e.m. 31 december 
2025. Het trekt het retributiereglement voor de reservering van parkeerplaatsen op de openbare weg en 
toebehoren, aangenomen door de gemeenteraad van 15 december 2022, in en vervangt dit. 


