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OMZET 2017

17.091.876 EUR

147 teamleden  

waarvan 76 stewards

KAPITAAL 2017

561.500 EUR

1.200 in 2017

AANTAL FIETSERS IN 2017:  

28.100
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Berchem

PARKEERAANBOD OP STRAAT

266.000 parkeerplaatsen

of 1 parkeerplaats per 5 bewoners

Het agentschap financieert zichzelf met      15%   van de inkomsten uit parkeerbeheer
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parking.brussels is het Parkeeragentschap van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het werd opgericht 
bij de ordonnantie van 22 januari 2009. 

parking.brussels is een naamloze vennootschap van 
publiek recht. Het Agentschap wordt geleid door een 
raad van bestuur. 

parking.brussels zet zich in voor een harmonise-
ring en vereenvoudiging van de parkeer regels in 
de 19  Brusselse gemeenten. Zijn leidraad zijn de 
doelstellingen en de krijtlijnen van het Gewestelijk  
Parkeer beleidsplan (GPBP) en de uitvoerings besluiten.

parking.brussels heeft ook de opdracht om een parkeer - 
aanbod voor fietsen te ontwikkelen.
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BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN
parking.brussels is zich ook in 2017 in hoog 
tempo blijven ontwikkelen. Vandaag zijn wij 
veruit de grootste Brusselse exploitant op het 
vlak van parkeren. Een opmerkelijk resultaat, 
niet in het minst omdat wij nog maar vier jaar 
bestaan. Die groei komt overeen met wat in de 
oriëntatienota van 2015 werd vooropgesteld. 
Hij steunt op twee pijlers: dienstverlening aan 
de gemeenten en innovatie. 

Onze openheid naar de gemeenten leidde tot
concrete resultaten. Vijf gemeenten hebben
hun parkeerbeheer aan ons uitbesteed en 10
(van de 19!) gebruiken minstens een van onze
twee softwareprogramma’s. Toch streven wij
niet naar een groei ‘tegen elke prijs’. Kwaliteit
boven kwantiteit. Een louter kwantitatieve
benadering geeft geen voldoening. Kwaliteit 
moet een voortdurend punt van aandacht zijn 
voor ons.

Onze tweede groeipijler is innovatie. Ook op
dat vlak boeken wij heel snel vooruitgang.
Maar het gaat er niet om het aantal gadgets
te verveelvoudigen. Wij bekijken de nieuwe
technologische ontwikkelingen vanuit het
oogpunt van gebruiksvriendelijke dienst-
verlening, een standpunt dat aansluit bij de 
belangrijkste opdracht die de wetgever ons gaf: 
parkeren eenvoudiger maken. 

2017 werd gekenmerkt door de lancering van
BIPaSS, een mooi voorbeeld van onze ambities 
op technologisch vlak. Een primeur voor België. 
Dit platform connecteert zowel gemeenten 
als app providers. Hier wisselen zij alle 
parkeergegevens over de gereglementeerde 
betalende zones. Het resultaat van die 
samenwerking zal het leven van de gebruikers 
vergemakkelijken doordat nieuwe apps zullen 
worden ontwikkeld, apps die in deze sector in 
Brussel nog in hun embryonale vorm zijn.

BIPaSS is ongetwijfeld een van onze grootste 
verwezelijkingen, maar wij moeten verder 
durven kijken en op de hoogte blijven van wat er 
om ons heen gebeurt. Parkeren is een domein 
dat voortdurend evolueert. Een van de nieuwe 
ontwikkelingen is de in-car technologie.

Vanuit de auto betalen voor een parkeerplaats 
kan nu ook al. En dan hebben we het nog niet 
eens over de zelfrijdende auto die eraan zou 
komen. Het Agentschap moet zich voorbereiden 
op die veranderingen tegen 2025-2030.  
Dat is morgen al. 

Eric Dubois 
directeur-generaal van parking.brussels

 HET AGENTSCHAP 
BOEKT HEEL SNEL 
VOORUITGANG OP 

HET VLAK VAN 
INNOVATIE. 2030 IS 
MORGEN AL. 
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Toen ik begon bij parking.brussels wist ik dat
de uitdagingen groot zouden zijn. Het werd 
geen ontgoocheling! 2017 was opnieuw een 
belangrijk jaar voor het Agentschap, met de 
overname van het parkeerbeheer in Anderlecht 
(en in Jette op 1 januari 2018). Wij beheren 
bijna een derde van de parkeerplaatsen op de 
weg in het Brussels Gewest! Die evolutie sterkt 
ons in onze ambitieuze doelstelling om aan het 
eind van het beheerscontract met het Brussels 
Gewest het parkeerbeheer te verzorgen in 
10 gemeenten, zoals gepland. 

Die snelle groei betekent ook veel aan-
wervingen: ons personeelsbestand groeide 
met 47% en telde 147 medewerkers op 
31 december 2017. Als reactie op dat krachtige 
tempo en om in te spelen op een omgeving die 
voortdurend evolueert, heb ik samen met Eric 
een bedrijfsplan en een omvangrijk programma 
opgezet dat de organisatie van het Agentschap 
moet herzien en versterken. Die prioritaire 
taak kreeg al mijn aandacht. In een eerste fase 
werd een groots techno logisch plan ingevoerd 
dat onze ‘bedrijfseigen’ en ‘boekhoudkundige’ 
informatica tools perfect kan integreren in het 
gewestelijk SAP-platform. 

De omzet van het Agentschap is evenredig 
gestegen met 43% (en bedraagt 17,091 miljoen 
euro). Die groei mag echter de resultaten niet 

maskeren op het vlak van invordering van on-
betaalde retributies en het te vaak voor komende 
asociale gedrag dat wordt vastgesteld op 
gebied van betalend parkeren. Het Agentschap 
wil bijgevolg alles in het werk stellen om die 
prestaties te verbeteren en om het gedrag bij de 
gebruikers te veranderen. In dat verband heeft 
het Agentschap zijn rechtsmiddelen versterkt, 
door samen te werken met een professioneel 
incasso bureau. De eerste effecten van die  
aanpak werden meteen merkbaar.

In 2017 is het Agentschap erin geslaagd 
2,705 miljoen euro uit te keren aan de gemeen-
ten die hun parkeerbeheer aan het Agentschap 
hadden toevertrouwd. Het heeft bovendien een 
voorziening van 1,29 miljoen euro bijkomende 
ontvangsten in hun voordeel kunnen boeken. 

Wij gaan door op hetzelfde elan en zullen vanaf
2018 tot een samenwerking proberen komen 
met de gemeenten die hun parkeerbeheer 
hebben uitbesteed aan privébedrijven. Onze uit-
daging is alvast om aan te tonen dat wij net zo 
goed kunnen presteren als de privésector en wij 
zijn ervan overtuigd dat wij hierin zullen slagen. 

Denis Lievens 
adjunct-directeur-generaal parking.brussels

 ONZE UITDAGING 
IS AANTONEN DAT WIJ 
NET ZO GOED KUNNEN 

PRESTEREN ALS DE 
PRIVÉSECTOR. 
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1.  VEREENVOUDIGEN EN 
HARMONISEREN
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Publieke verantwoordelijkheid
Integreren HARMONISEREN

Het parkeerbeheer is een  
van de grootste uitdagingen 
van het Brussels Gewest.  
parking.brussels wil intelligente 
en duurzame oplossingen bieden.  
Ten eerste door het parkeer
beleid in de 19 Brusselse 
gemeenten te harmoniseren en 
te vereenvoudigen.

WETTELIJK KADER 

parking.brussels is het Parkeeragentschap van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het werd 
opgericht bij de ordonnantie van 22 januari 
2009. Het wettelijk kader van het Agentschap 
wordt door de volgende teksten afgebakend:
•   De ordonnantie van het ministerie van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
22 januari 2009 omschrijft de elf opdrachten 
van het Agentschap

•  Het besluit van 11 juli 2013 betreft de 
geregle men teerde parkeerzones en de 
vrijstellingskaarten

•  De ordonnantie van 26 juli 2013 stelt een 
kader vast inzake mobiliteitsplanning en 

wijzigt sommige bepalingen die een impact 
hebben op de mobiliteit

•  De ordonnantie van 14 april 2016 wijzigt de 
ordonnantie van 22 januari 2009 houdende 
de organisatie van het parkeerbeleid en de 
oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parkeeragentschap en de ordonnantie van 
3 april 2014 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens

•  De ordonnantie van 20 juli 2016 die de boven-
vermelde ordonnantie van 22 januari 2009 
wijzigt

parking.brussels is een naamloze 
vennootschap van publiek recht, zoals de MIVB 
of de Haven van Brussel. De oprichting was 
het voorwerp van een notariële akte. Net als 
andere naamloze vennootschappen wordt het 
Agentschap geleid door een raad van bestuur. 
Sinds 2015 zijn de aandelen voor 100% in 
handen van het Brussels Gewest.
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Het Parkeeragentschap kreeg elf 
specifieke opdrachten toegewezen.

1.  Een databank oprichten en updaten met 
nuttige informatie voor de uitwerking van 
het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) 
en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen 
(GPAP)

2.  Meewerken bij het opstellen, adviseren 
en controleren van de instrumenten van 
het parkeerbeleid

3.  De Gemeentelijke Parkeeractieplannen 
uitwerken op verzoek van de de gemeenten

4.  Evaluatierapporten uitwerken die worden 
beoogd in art.23 van de ordonnantie van 
januari 2009

5.  Het parkeerbeleid op de openbare weg 
beheren en de uitvoering ervan controleren

6.  De uitvoeringsmaatregelen van de 
Gemeentelijke Parkeeractieplannen 
implementeren

EEN VOLLEDIG NIEUW 
AGENTSCHAP

Het Agentschap werd opgericht in 2010, 
binnen de cel Mobiliteit van de FOD 
Mobiliteit. In november 2012 kreeg het 
Agentschap de naam ‘parking.brussels’ 
en koos het een logo.
Het schoot echter pas in januari 2014 echt 
uit de startblokken, met de komst van
directeur-generaal Eric Dubois.

Het
Agentschap

kreeg

11
specifieke 

opdrachten 
toegewezen

DE SPECIFIEKE OPDRACHTEN 
VAN PARKING.BRUSSELS

7.   De bouw, de aankoop, de huur, de 
organisatie, het beheer en de controle 
van alle parkings die toevertrouwd 
zijn aan het Agentschap, inclusief de 
Park & Rides

8.   Overeenkomsten afsluiten met privé-
personen of openbare instellingen om 
parkeerplaatsen ter beschikking te stellen 
aan kantoren, bedrijven, winkels enz.

9.   De organisatie, het beheer en de controle 
aan een takeldienst als die binnen 
het parkeergeleidingssysteem kadert

10.   Een aanbod aan publieke en overdekte 
fiets- en motorfietsstallingen creëren

11.   Een parkeeraanbod voor milieu-
vriendelijke wagens en voor autodelen 
ontwikkelen

9
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“Beter parkeren om beter te 
bewegen” is de rode draad van het 
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan 
(GPBP). Dat plan werd noodzakelijk 
omwille van de hoge parkeerdruk 
die de vele voertuigen met zich 
meebrengen en omwille van de 
verwarring bij automobilisten over 
het feit dat er 19 verschillende 
parkeerreglementen zijn.

De besluiten met betrekking tot het GPBP,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: 

•   Besluit van 18 juli 2013 van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering betreffende 
het reglementaire luik van het GPBP 

•   Besluit van 18 juli 2013 van de Brusselse 
Hoofdstedelijk Regering betreffende 
de gereglementeerde parkeerzones en 
de vrijstellingskaarten

•  Besluit van 12 december 2013 van de 
Brusselse Hoofdstedelijk Regering tot 
wijziging van het besluit van 18 juli 2013 
betreffende de gereglementeerde 
parkeerzones en de vrijstellingskaarten

•   Besluit van 27 oktober 2016 houdende 
de herziening van de ordonnantie betreffende 
het GPBP dat in het bijzonder de indeling in 
sectoren invoert.

BETER 
PARKEREN 
OM BETER  

TE BEWEGEN

HET GEWESTELIJK  
PARKEERBELEIDSPLAN (GPBP)
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Het GPBP trad vanaf 2014 in werking. 
De gemeenten kregen de opdracht om hun 
eigen parkeeractieplan op te maken, rekening 
houdend met de marges op het vlak van de 
tarieven. Het plan heeft tot doel een coherent 
parkeerbeleid te voeren door een harmonisering 
en vereenvoudiging van de parkeerregels in 
de 19 gemeenten.

•  Het houdt rekening met alle verplaatsings-
wijzen (te voet, met de auto, de fiets, de 
motorfiets, de bestelwagen, de vrachtwagen 
en de autocar) en met alle weggebruikers 
(bewoners, pendelaars en bezoekers)

•  Het definieert de verschillende parkeerzones

•  Het somt de vrijstellingskaarten op

•  Het streeft ernaar de behoeften van de 
bewoners te respecteren (door hen in staat 
te stellen dicht bij huis te parkeren), en 
tegelijkertijd de wijken toegankelijk te houden 
voor verschillende beroepscategorieën, 
bijvoorbeeld medische zorgverleners, 
leerkrachten of zelfstandigen

•  Het beschouwt het parkeren als een 
essentiële hefboom voor de mobiliteit in 
Brussel

Rekening
houden 
met alle

 vervoers
wijzen en alle

gebruikers

De behoeften
van iedereen
respecteren

RESPECT VOOR DE STAD 
Dienst Human Resources

parking.brussels is een jonge en
dynamische organisatie die zich heel
snel ontwikkelt. Dit jaar verwelkomden
we 37 nieuwe collega’s. Om de banden
aan te halen was er onze jaarlijkse
teambuilding in Hotel Brussels Bloom.
Diversiteit en innovatie zijn onze 
waarden. Ons engagement? Een stad 
creëren die respect heeft voor alle 
weggebruikers en die bijdraagt tot een 
betere mobiliteit. Kortom, een stad die 
aangenaam is om in te wonen, in te 
werken en om te bezoeken.

 HET AGENTSCHAP 
IS JONG, DYNAMISCH

EN IN VOLLE GROEI  

Alternatieven
voor de auto

aanmoedigen
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Om de parkeeruitdagingen 
in Brussel en de werking van 
parking.brussels goed te begrijpen, 
geven we een overzicht van de 
parkeersituatie in het Brussels 
Gewest. De feiten en actoren 
uitgelicht.  

HET AUTOGEBRUIK LIGT  
NOG STEEDS HOOG

Volgens BISA, het Brussels Instituut voor 
Statistiek en Analyse, is het autogebruik in 
Brussel sinds 2000 gestabiliseerd en zelfs 
gedaald. In twaalf jaar tijd is het aantal 
particuliere voertuigen vrijwel gelijk gebleven, 
van 495.000 in 2005 tot 496.000 in 2017. En 
dat terwijl de bevolking tussen 2000 en 2017 
met bijna 200.000 personen is toegenomen
(1.192.000 inwoners op 1 januari 2017). 

Met bijna één auto per twee inwoners (41 auto’s
per 100 inwoners) liggen de cijfers in Brussel 
iets lager dan in de twee andere gewesten 

(53 auto’s per 100 inwoners in Vlaanderen 
en 49 auto’s per 100 inwoners in Wallonië) 
Bovendien blijft dit getal (41 auto’s voor 
100 inwoners) verder dalen.
De voertuigdichtheid in Brussel neemt dus
voortdurend af, een bevestiging dat het
autogebruik daalt in het Brussels Gewest.

Toch blijft de autodruk hoog, ondanks de vele
weginrichtingen die het gebruik van de auto 
willen ontmoedigen. Bijna de helft van de 
verplaatsingen gebeurt nog steeds met de auto. 
Het autogebruik is echter verre van optimaal; 
een gezinsauto wordt gemiddeld 35 minuten 
per dag gebruikt. De rest van de tijd staat die 
geparkeerd. 

Als belangrijke werkgelegenheidspool trekt het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar schatting
(2015) dagelijks 340.000 pendelaars aan, 
van wie er 130.000 (38%) met de auto komen. 
In 2010 waren dat er 365.000. Op bepaalde 
tijdstippen van de dag is het parkeeraanbod 
verzadigd, en dat bemoeilijkt sterk het beheer 
van parkeerplaatsen.

Expertise
REALITEITSZINLeefbaarheid
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BEZETTINGSGRAAD STRAATPARKEREN 
(5U-7U)

KAARTEN OPGESTELD OP BASIS VAN DE LAATSTE GEKENDE GEGEVENS UIT 2014.

BEZETTINGSGRAAD STRAATPARKEREN 
(10U-12U)

■ Niet significant

■ 0,0 % - 70,0 %

■ 70,0 % - 85,0 %

■ 85,0 % - 100,0 %

■ > 100,0 %
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STRAATPARKEREN

Het totale aanbod parkeerplaatsen op de
openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (parkeerplaatsen langs het trottoir)
bedraagt 266.000 plaatsen, of één parkeer-
plaats per 5 bewoners. Stad Brussel neemt 
het leeuwendeel voor haar rekening (45.000 
parkeerplaatsen), gevolgd door Schaarbeek 
en Anderlecht, de twee andere gemeenten met 
meer dan 100.000 inwoners. De gemeenten 
Sint-Pieters-Woluwe en Watermaal-
Bosvoorde hebben de meeste parkeerplaatsen 
in verhouding tot hun bevolking, bijna 
4 parkeerplaatsen per 10 inwoners. Het aantal 
van 266.000 parkeerplaatsen is de laatste 
jaren stabiel gebleven. De lichte toename in 
2017 (+1.000 plaatsen) is toe te schrijven aan 
een actualisering van de cijfers en niet aan 
de creatie van nieuwe parkeerplaatsen.

Het aanbod verhogen zou duur zijn en in het
nadeel van de andere weggebruikers. Een groter
aanbod zou er immers toe kunnen leiden dat
meer auto’s op zoek zijn naar een parkeerplaats
en zo de stedelijke mobiliteit verslechteren. 
Als gevolg van de huidige verzadiging kan 
niet langer elke inwoner voor zijn deur 
parkeren. Daarom heeft de Brusselse regering 
gekozen voor een voluntaristisch beleid. 
In handelswijken werden gereglementeerde 
parkeerzones en betaalparkings ingevoerd om 
de rotatie van voertuigen te stimuleren. Door 
langdurig parkeren te ontmoedigen, wordt 
plaats gecreëerd voor bezoekers-klanten.

1
plaats voor  

5 inwoners 
in het  

Brussels
Gewest
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VERDELING VAN HET 
PARKEERAANBOD OP DE WEG 
VOLGENS REGLEMENTERINGS-
TYPE IN DE GEMEENTEN WAAR 
PARKING.BRUSSELS  
HET PARKEREN BEHEERT

Anderlecht 
26.110 

Sint-Agatha-Berchem 
5.558 

Vorst 
12.075 

Ganshoren 
4.608 

Sint-Jans-Molenbeek 
13.133 

■ Niet-gereglementeerd

■ Rode zone

■ Oranje zone

■ Grijze zone

■ Groene zone

■ Blauwe zone

26.098

9.643
25.449

44.695

10.805

9.854

17.830

9.344

12.075

21.715

4.608

10.544

3.662

13.133 3.309

15.232

13.984

8.880

5.558

Elsene

Etterbeek

Brussel

Sint-Joost-
ten-Noode

Watermaal-
Bosvoorde

Ouderghem

Sint-
Lambrechts-

Woluwe

Sint-Pieters-
Woluwe

Schaarbeek
Evere

Jette

Ukkel

Vorst

Anderlecht

Koekelberg

Ganshoren

Sint-Jans-
Molenbeek

Sint-Gillis

Sint-Agatha-
Berchem

TOTAAL AANTAL PARKEERPLAATSEN 
PER GEMEENTE

266.430
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DE VERSCHILLENDE 
GEREGLEMENTEERDE 
PARKEERZONES 

■ Niet-gereglementeerd

■ Rode zone

■ Oranje zone

■ Grijze zone

■ Groene zone

■ Blauwe zone

■ Voorbehouden aan bewoners

PARKEREN BUITEN  
DE OPENBARE WEG

Het aantal parkeerplaatsen buiten de 
openbare weg in het Brussels Gewest wordt 
op ongeveer 500.000 geraamd. Het verlies 
van parkeerplaatsen op straat moet worden 
gecompenseerd door een even groot aantal te 
creëren buiten de openbare weg, op basis van 
een berekeningswijze die moet worden bepaald 
door de regering.

Daaronder tellen we 25.000 parkeerplaatsen in
openbare parkings, 1.500 Park & Ride-plaatsen
(parkeerplaatsen in de buurt van stations en
metrostations om het gebruik van het openbaar
vervoer te stimuleren), 250.000 privégarages
en 223.000 andere garages die zijn voor-
behouden voor kantoren, handelszaken,
scholen, industrie,...

PLAATSEN  
IN OPENBARE 
PARKINGS

25.000
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HET GEBRUIK VAN  
DE FIETS NEEMT TOE

Uit tellingen op verschillende 
locaties binnen het Gewest door 
Pro Velo (fietsobservatorium in 
het BHG) zien we een constante 
stijging. Hoewel het precieze aantal 
fietsers niet gekend is, zou dit 
volgens de tellingen van Pro Velo 
fors toegenomen zijn: 28.100 in 
2017 tegenover 9.500 in 2008 
(afgeronde getallen). 

Na een spectaculaire stijging in 2016 (30%),
liep dit aantal in 2017 echter lichtjes terug
(0,8%). Die daling kan worden verklaard door
de weersomstandigheden, maar algemeen blijft
de trend stijgend. Merk op dat vrouwelijke 
fietsers steeds talrijker worden (een fietser op 
drie) terwijl het gebruik van deelfietsen (Villo!) 
stabiel gebleven is sinds 2012 (4,5%).

Het is echter zeer moeilijk om het aandeel van
de fiets in Brussel te beoordelen, de 
schattingen variëren van 4% tot 8% (Pro Velo). 

  meer informatie in hoofdstuk 6 over 
‘smart parking’

FIETSPARKEREN

Fietsparkeren in Brussel is aan zijn 
inhaalbeweging bezig. Op 31 december 2017 
telden we 303 fietsboxen in heel het gewest. 
Alleen al in 2017 werden daarvan 86 fietsboxen 
geïnstalleerd, waarvan 30 gefinancierd door 
parking.brussels en 29 besteld via zijn 
aankoopcentrale.

28.100 
fietsers
in 2017

86 
fietsboxen

geïnstalleerd
in 2017

parking.brussels  |  Jaarverslag 2017  | 19

2. PARKEREN IN BRUSSEL



GEGEVENSCENTRALISATIE  
EN OPRICHTING VAN  
EEN OBSERVATORIUM

De oprichting van een parkeerobservatorium 
vloeit voort uit een van de 11 specifieke 
opdrachten van het Agentschap volgens 
de ordonnantie van 2009, meer bepaald de 
oprichting van een gegevensbank met het 
oog op de opmaak van het GPBP en de GPAP 
(gemeentelijke parkeeractieplannen).

Dit observatorium wordt ontwikkeld door 
de afdeling Studies & Planning. Dankzij dit 
instrument kunnen alle parkeergegevens 
op gewestniveau worden weergegeven, 
uitgewisseld, gedownload en bijgewerkt. 
Het richt zich zowel tot een professioneel 
publiek (in hoofdzaak gemeenten) als tot 
particulieren.

In 2017 hebben we vooral de beschikbare
gegevens aangevuld en nieuwe gegevens 
ingevoerd. Momenteel is het observatorium 
toegankelijk op verzoek. Vanaf 2018 kan je de 
statistieken direct raadplegen via de website 
van parking.brussels.

Dit parkeerobservatorium moet op termijn 
parking.brussels een grote zichtbaarheid 
geven. Het zal van het Agentschap een 
hoofdspeler maken op het vlak van statistische 
parkeergegevens in Brussel.

AUTODELEN

Op vraag van de gewestregering heeft 
parking.brussels een evaluatierapport 
opgesteld van het gewestelijk aanbod van 
en de vraag naar deelauto’s (carsharing). 
Een eerste rapport over 2016, dat was  
opgesteld door de dienst Studies & Planning, 
werd gepubliceerd in 2017.
Het toont een snelle stijging van het autodelen
met niet minder dan 10.283 leden (2016) en
176.466 trajecten voor de operatoren van het
autodelen (Cambio, Ubeeqo en Zen Car) met
voorbehouden parkeerplaatsen. Het aanbod 
en de vraag voor deelauto’s concentreert zich 
vooral in een aantal gemeenten in het oosten 
van Brussel: Stad Brussel, Schaarbeek, Elsene, 
Etterbeek en Sint-Gillis.

Vanaf nu wordt het rapport over autodelen 
elk jaar gepubliceerd. Het rapport over 2017 
verschijnt in mei 2018.

Autodelen
kent een 

enorm  
succes:

10.283
leden voor

176.466 
trajecten  
(cijfers uit 

2016)

parking.brussels  |  Jaarverslag 2017  | 20

2. PARKEREN IN BRUSSEL



3.  DIENSTVERLENING AAN  
DE GEMEENTEN

parking.brussels  |  Jaarverslag 2017  | 21



Met de oprichting van het Parkeer
agentschap werd een grote stap 
vooruit gezet in de harmonisering  
van de parkeerregels in het 
Brussels Gewest. De gemeenten 
blijven echter zelf het parkeer beleid 
op hun grondgebied bepalen.  
parking.brussels wil tot hun dienst 
staan en nauw samenwerken 
met hen.  

UITBESTEDINGEN 

Artikel 44 van de ordonnantie van 2009 biedt
de gemeenten de keuze om zelf in te staan voor
het parkeerbeheer of dit toe te vertrouwen aan 
parking.brussels. Eind 2017 hebben al vijf 
gemeenten (Berchem, Molenbeek, Ganshoren,
Vorst en Anderlecht) hun parkeerbeheer 
toevertrouwd aan het Agentschap en heeft
de gemeente Jette al laten weten dat het haar 
parkeerbeheer wil uitbesteden aan 
parking.brussels vanaf 1 januari 2018. 
Ook werden verkennende gesprekken opgestart 
met de gemeente Evere.

In het kader van een uitbesteding en om het 
lokaal karakter van de dienstverlening aan de 
bevolking te versterken, richt het Agentschap 
lokale antennes op. Eind 2017 werd die van 
Jette ingericht, aan de Léon Theodorstraat, om 
operationeel te zijn vanaf 1 januari 2018.

De uitbestedingen zijn een belangrijke stap 
in de richting van een vereenvoudiging en 
harmonisering van de parkeerregels in het 
Brussels Gewest. Wanneer een gemeente het 
parkeerbeheer op haar grondgebied uitbesteedt 
aan parking.brussels zorgt het Agentschap 
voor een lokale klantendienst, dicht bij 
de bewoners, in overleg met de betrokken 
gemeente.

DE COMMUNICATIE 
VERSTERKEN  
MET DE GEMEENTEN

In 2017 heeft parking.brussels de samen-
werking met de gemeenten versterkt door hier 
een voltijdse medewerker voor aan te stellen.

Flexibiliteit
DELEN

Evalueren

In 2017 sloot 
Anderlecht  

zich aan  
bij het 

Agentschap

Die nieuwe functie in het organigram van
parking.brussels werd ondergebracht in de 
dienst ‘Communicatie’ van het Agentschap.
Doel ervan is de banden met de 19 gemeenten
aan te halen. De medewerker volgt de contacten
op met de gemeenten die hun parkeerbeheer
hebben toevertrouwd aan het Agentschap 
en versterkt de banden.
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CARTOGRAFIE  
Dienst Studies & Planning 

Gedurende het hele jaar 2017 bracht de dienst
‘Studies en Planning’ alle parkeergegevens in
kaart. Dit zijn waardevolle instrumenten voor de
gemeenten, vooral bij de opstelling van hun 
GPAP. Zo werden in 2017 de tolerantiezones die 
werden overeengekomen tussen gemeenten in 
kaart gebracht, werden de gereglementeerde 
zones, de sectorisering, de evolutie van het 
aanbod aan beveiligd fietsparkeren en de ligging 
van Park & Rides bijgewerkt. Daarnaast bleef 
de dienst ‘Studies en Planning’ ook de andere 
afdelingen van het Agentschap ondersteunen, 
onder meer de klantendienst en de dienst 
Off Street.

ONZE BIJDRAGE AAN DE GPAP 

De GPAP (gemeentelijke parkeeractieplannen)
zijn verplicht en zijn de vertaling van de 
hoofdlijnen van het GPBP in concrete 
parkeerregels per gemeente. Ze bestaan uit 
drie delen: een stand van zaken, een actieplan 
en een samenvatting. De stand van zaken 
maakt de diagnose van de parkeersituatie 
op het gemeentelijk grondgebied (aantal 
parkeerplaatsen, hun ligging en spreiding, de 
gereglementeerde en niet-gereglementeerde 
parkeerplaatsen). Er wordt ook een balans 
gemaakt van het gemeentelijk parkeerbeleid 
(toegekende vrijstellingskaarten, manier waarop 
de controle en de inning worden beheerd, en
een financiële balans).
Het actieplan beschrijft alle acties die de
gemeente op middellange termijn wil toepassen. 
Het beschrijft meer bepaald de manier waarop 
ze de doelstellingen wil bereiken die het 
Gewest oplegt (vermindering van het aantal 
niet-gereglementeerde en niet-gereserveerde 
plaatsen, aantal plaatsen voorbehouden voor 
fietsen, vrachtwagens, motorfietsen enzovoort). 
Het derde deel, de samenvatting, vermeldt 
beknopt de acties met een uitvoeringsplanning. 
In feite is de samenvatting een soort van bestek, 
een gedetailleerde overzichtstabel.

In 2017 formuleerde het Agentschap de officiële
adviezen over de GPAP van Jette, Sint-Gillis, 
Sint-Lambrechts-Woluwe, gevolgd door
de vorderingsstaat van de andere GPAP die
nog werden uitgewerkt. Maar het waren de 
‘uitbestede’ GPAP die de meeste aandacht

Het Agentschap speelt een belangrijke rol
in de opmaak van de GPAP. Het stelt aan 
de gemeenten de nodige gegevens ter 
beschikking, formuleert adviezen die worden 
voorgelegd in de fase van het openbaar 
onderzoek en werkt eventueel zelf een GPAP 
uit voor de gemeenten die deze opdracht 
aan het Agentschap hebben toevertrouwd. 
Bovendien kan het Agentschap in de plaats 
treden van gemeenten die in gebreke blijven 
(GPAP niet conform of niet voltooid). Tot slot 
verzamelt parking.brussels de 19 definitieve 
GPAP en overhandigt ze die aan de regering.

 WIJ CREËREN
WAARDEVOLLE

INSTRUMENTEN VOOR 
DE BRUSSELSE 

GEMEENTEN  

vroegen van de dienst ‘Studies en Planning’.
Die dienst stelde het ontwerp-GPAP van
Ganshoren en Evere op, legde de plannen voor 
in het openbaar onderzoek en is ook gestart met 
de opstelling van de definitieve teksten.
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UITRUSTING EN PDA 

De stewards van het Agentschap beschikken
over een volledige uitrusting in de kleuren van
parking.brussels zodat het publiek de stewards 
in één oogopslag kan herkennen. Daarnaast 
zijn de controletoestellen PDA (Personal Digital 
Assistant) uitgerust met Sixmax-software 
en -backoffice-applicatie. De terminals zijn 
uitgerust met OCR-technologie (optische 
tekenherkenning) die nummerplaten op afstand 
kan lezen.
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TWEE SOFTWAREPROGRAMMA’S 
VOOR DE GEMEENTEN 

Ook in 2017 bood het Agentschap aan de
gemeenten die dat wensten gratis de software 
aan die door Be-Mobile werd ontwikkeld om
vrijstellingskaarten aan te maken. 

Ter herinnering: het Parkeeragentschap heeft
twee softwareprogramma’s aangekocht (een 
voor het beheer van de vrijstellingskaarten, 
een tweede voor het beheer van de parkeer-
controle langs de openbare weg, met inbegrip 
van de inning van de retributies, en de 
controleterminals).

 BEMOBILE

De software die Be-Mobile heeft ontwikkeld, is 
van het type SAP en is bijgevolg toegankelijk 
van op eender welke pc met internetverbinding. 
Concreet wordt ze gebruikt voor het beheer 
van de aanvragen, de betalingen, de 
informatiebrieven, de verwerking van de 
gegevens van het rijksregister en de DIV. 
Het geautomatiseerd beheer vermindert het 
risico op fouten, bijvoorbeeld bij de toewijzing 
van een parkeersector op basis van de 
woonplaats van de aanvrager. Die voordelen 
moeten op termijn bijdragen tot een gevoelige 
vermindering van de werklast, zodat andere 
uitdagingen kunnen worden aangegaan. 
Met Be-Mobile kan je bovendien statistieken 
genereren.

Naast alle gemeenten die hun parkeerbeheer 
toevertrouwen aan het Agentschap, maakten 
in 2017 nog vijf andere gemeenten gebruik van 
de software Be-Mobile: Oudergem, Sint-Gillis, 
Watermaal-Bosvoorde, Stad Brussel en Evere. 
In 2017 werden binnen het Agentschap meer 
dan 80.000 vrijstellingskaarten beheerd met 
Be-Mobile, op een totaal van 210.000 kaarten 
die in omloop zijn in de 19 gemeenten.

 CITY CONTROL

City Control, de software van Sigmax, wordt
gebruikt voor het beheer van de parkeercontrole
op straat en voor het berekenen van retributies 
via de PDA controletoestellen. Die software 
is compatibel met Be-Mobile. Het programma 
beperkt de kosten en installatietermijnen van 
de technische infrastructuur (server, netwerk...) 
Het maakt de specifieke programmering van 
elk type zone en tarief van het GPBP mogelijk, 
vermindert fors het aantal controlefouten, 
vereenvoudigt het inningsproces en de klanten-
behandeling en biedt tools om de resultaten te 
analyseren en het parkeerbeleid te evalueren. 

Gemeenten die City Control gebruiken in
2017: Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Vorst,
Ganshoren, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht,
Stad Brussel en Sint-Gillis.

8
gemeenten 
gebruiken

de software  
City Control
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IRISBOX 

Het Agentschap werkt aan de ontwikkeling
van een gewestelijk elektronisch parkeerloket,
in samenwerking met het CIBG (Centrum voor
Informatica van het Brussels Gewest). Die
benadering sluit perfect aan op het beleid van
het Gewest easy.brussels dat administratieve
procedures toegankelijker en eenvoudiger wil
maken voor Brusselaars en bedrijven.

TAKELDIENST 

Het wegslepen van voertuigen is momenteel
een bevoegdheid van de gemeenten. Artikel 29
van de ordonnantie houdende de oprichting van
het Parkeeragentschap bepaalt als één van zijn
opdrachten de oprichting van een gewestelijke
takeldienst. In 2017 werd het bestek van het
dossier ‘wielklem en takeldienst’ opgesteld.

Een e-loket  
dat gemakkelijk 

toegang  
biedt tot de

administratieve
formaliteiten
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Het Parkeeragentschap bezorgt 
en beheert de zogenaamde 
gewestelijke vrijstellingskaarten. 
Die kunnen geldig zijn op het hele 
grondgebied van het Gewest,  
of in een bepaalde parkeersector 
binnen een gemeente.

  PARKEERKAART VOOR VERLENERS 
VAN DRINGENDE MEDISCHE ZORGEN.  
Bestemd voor medische beroepen die 
over een RIZIV-nummer beschikken en 
huisbezoeken afleggen 

   PARKEERKAART VOOR VERLENERS  
VAN NIET-DRINGENDE MEDISCHE 
ZORGEN.  
Bestemd voor sommige paramedische 
beroepen erkend door de Cocof, de GGC 
en de VGC

 
  PARKEERKAART VOOR AUTODELEN.  
Het Agentschap werkt samen met erkende 
autodeelbedrijven 

  PARKEERKAART VOOR 
ONDERWIJSINSTELLINGEN EN 
KINDERDAGVERBLIJVEN.  
Bestemd voor leerkrachten en kinder-
verzorgsters die werken in verschillende 
gemeenten 

  INTERVENTIEKAART. 
Vooral bestemd voor concessiehouders en 
beroepen die dringende interventies moeten 
uitvoeren (bijvoorbeeld een dak herstellen, een 
loodgietersklus enz.)

Het Agentschap maakt de kaarten aan, levert 
ze af, beheert ze en maakt ze bekend bij het 
publiek. Kortom, het controleert het hele proces. 
De implementatie van de gewestelijke vrij-
stellingskaarten is een belangrijk project van het 
Agentschap waarmee het naar buiten kan treden 
als de bevoorrechte partner van de gemeenten 
bij de uitwerking van het Gewestelijk Parkeer-
beleidsplan (GPBP). De wijzigingsbesluiten van 
oktober 2016 hadden in 2017 een aanzienlijke 
impact op het aantal en de verspreiding van zowel 
de gewestelijke als de gemeentelijke kaarten.

ORIËNTEREN
Analyseren

VEREENVOUDIGEN

GEWESTELIJKE VRIJSTELLINGSKAARTEN

TOTAAL 2015  763

TOTAAL 2016  1.618

TOTAAL 2017  1.926

STATISTIEKEN.  
BEHEER VAN DE GEWESTELIJKE KAARTEN

0 500 1.000 1.500 2.000

2017

2016

2015
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STATISTIEKEN.  
BEHEER VAN DE GEMEENTELIJKE KAARTEN 

parking.brussels beheert sinds 
december 2014 het parkeren in 
verschillende Brusselse gemeenten.  
In 2017 is het Agentschap blijven 
uitbreiden. Dat is bijzonder goed te 
zien in de jaarlijkse statistieken.

De meest opmerkelijke realisaties zijn die 
op het vlak van de inningen. Niet zelden 
worden retributies betwist. De behandeling 
van die klachten vraagt tijd (onderzoek van 
de klacht, eventuele annulering, inschakelen 
van een deurwaarder, opstellen van een 
betalingsplan, dossiers inleiden voor de 
rechtbank). Daarom kan je ervan uitgaan dat 
het gemakkelijk tot drie jaar kan duren voordat 
de definitieve invorderingspercentages voor 
vastgestelde rechten (het totaalbedrag van 
de opgelegde retributies) bekend zijn. Het 
invorderingspercentage in 2017 voor de in 
2018 vastgestelde rechten is fors gestegen, met 
percentages tot 75% in Ganshoren en Berchem.

Bij het aantal retributies zien we echter 
verschillen in de evolutie. In Berchem en 
Molenbeek zien we een stabilisering, zelfs een 
daling, een weerspiegeling van meer burgerzin 
bij de automobilisten. In de drie andere 

gemeenten is de stijging van de retributies in 
de eerste plaats toe te schrijven aan het feit dat 
meer zones worden gecontroleerd.

Minder
retributies 
wijst soms  

op meer
burgerzin  

bij de
automobilisten 
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Sint-Agatha-Berchem

TOTAAL AANTAL ACTIEVE KAARTEN

1.653 

Eind 2017 bedroeg het 
inningspercentage voor de  
in 2015 vastgestelde rechten 

INNINGSPERCENTAGE 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

2017

2016

2015 47,80%

51,70%

55,58%

75,36%

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

2017

2016

2015

2014

ONTVANGSTEN (IN EUR)

80.210

429.360

450.025

450.070

AANTAL RETRIBUTIES

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

2017

2016

2015 13.478

14.615

13.842
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Sint-Jans-Molenbeek

TOTAAL AANTAL ACTIEVE KAARTEN

17.044

Eind 2017 bedroeg het 
inningspercentage voor de  
in 2015 vastgestelde rechten 

INNINGSPERCENTAGE 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

2017

2016

2015

41,39%

32,65%

43,56%

53,32%

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

2017

2016

2015

ONTVANGSTEN (IN EUR)

3.777.599

4.563.934

4.218.562

AANTAL RETRIBUTIES

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

2017

2016

2015 84.583

111.422

100.770
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Ganshoren

TOTAAL AANTAL ACTIEVE KAARTEN

1.666

Eind 2017 bedroeg het 
inningspercentage voor de  
in 2015 vastgestelde rechten  

INNINGSPERCENTAGE 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

2017

2016

2015

55,09%

53,09%

66,33%

75,03%

0 60.000 120.000 180.000 240.000 300.000

2017

2016

2015

ONTVANGSTEN (IN EUR)

9.280

235.560

246.925

AANTAL RETRIBUTIES

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

2017

2016

2015 3.225

7.423

8.048
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Vorst

TOTAAL AANTAL ACTIEVE KAARTEN

20.225

INNINGSPERCENTAGE 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

2017

2016 39,78%

58,32%

Eind 2017 bedroeg het 
inningspercentage voor de  
in 2015 vastgestelde rechten 

67,87%
ONTVANGSTEN (IN EUR)

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000

2017

2016 3.574.831

3.704.436

AANTAL RETRIBUTIES

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

2017

2016

2015 47.915

45.353

70.498
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Anderlecht

TOTAAL AANTAL ACTIEVE KAARTEN

47.361

INNINGSPERCENTAGE

voor de in 2017 
vastgestelde rechten

55,58%
Deurwaarderprocedure 
In 2017 werd een gerechtsdeurwaarder 
aangesteld voor het innen van onbetaalde 
parkeerretributies.
Deze procedure start enkel helemaal aan het 
einde van het invorderingsproces wanneer een 
automobilist de betalingsherinneringen negeert. 
De procedure is gestart in februari 2017. 
Die heeft er al voor gezorgd dat het 
invorderingspercentage voor retributies  
gevoelig is gestegen.

6.565.206
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

2017

ONTVANGSTEN (IN EUR)

AANTAL RETRIBUTIES

0 50.000 100.000 150.000 200.000

2017 153.655
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         5.  SMART PARKING
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Parking.brussels wil de hoofdstad 
introduceren in de nog te kleine 
club van Europese steden die 
inzetten op ‘smart mobility’. 
Er werd een hele resem innovaties 
gelanceerd. Dit is precies een 
parkeeraanpak die gebruikt 
maakt van hightech en tegelijk 
nauwe samenwerkingen met de 
gemeenten aangaat. 

HET BEHEER VAN DE 
GEWESTELIJKE PARKINGS

Het Gewest is eigenaar van verschillende 
parkings en wil het beheer daarvan 
optimaliseren.

  DE ZES ZOGEHETEN ‘ROTATIEPARKINGS’ 
Die worden momenteel beheerd door 
privébedrijven. Het gaat om de parkings Wet, 
2 Poorten, Hallepoort, Simonis en CCN. Voor 
de parking Hallepoort, die deels eigendom is 
van de Stad Brussel (70%) en deels van het 
Gewest, worden de netto ontvangsten geïnd 
door de Stad die vervolgens het deel voor het 
Gewest betaalt aan het Agentschap.

   DE ZEVEN ‘PARK & RIDES’  
Het gaat om Erasmus, Herrmann-Debroux, 
Delta, Kraainem, Roodebeek, Stalle en 
Coovi. Een P+R is een parkeerterrein 
waar automobilisten hun auto kunnen 
achterlaten en hun traject voortzetten met 
het openbaar vervoer. Het doel is pendelaars 
aanmoedigen om hun auto achter te laten 
aan de stadsgrens. Het parkeerterrein kan 

al dan niet betalend zijn. Ze worden ook wel 
‘ontradingsparking’ of ‘overstapparking’ 
genoemd, maar P+R is de term die het vaakst 
wordt gebruikt.

  Momenteel worden die parkings niet beheerd 
als P+R: ze zijn vrij toegankelijk, gratis en 
worden vooral gebruikt door particulieren 
(bewoners die er parkeren) of als tijdelijke 
parkeerplaats voor lokale handelszaken. 
De parking Erasmus wordt beheerd door een 
privébedrijf (Indigo) die een concessie kreeg 
voordat parking.brussels werd opgericht. 
Van de 670 plaatsen in Erasmus zijn er 
100 voorbehouden voor P+R.

    DE PARKING BIZET in Anderlecht met 
177 plaatsen, specifiek voorbehouden 
voor bewoners, is overgenomen door 
parking.brussels sinds september 2017.

In 2017 besliste de raad van bestuur van het 
Agentschap, op verzoek van citydev.brussels, 
om de overname en renovatie van de parking 
Brunfaut in Molenbeek in 2018 te overwegen.

FACILITEREN
Innoveren Samenwerken
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Elsene

Etterbeek

Brussel

Sint-Joost-
ten-Noode

Watermaal-Bosvoorde

Ouderghem

Sint-
Lambrechts-

Woluwe

Sint-Pieters-Woluwe

Schaarbeek

Evere

Jette

Ukkel

Vorst

Anderlecht

Koekelberg

Ganshoren

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Gillis

Sint-Agatha-
Berchem

HERRMANN-DEBROUX

200
plaatsen

DELTA

350
plaatsen

STALLE

350
plaatsen

KRAAINEM

172
plaatsen

ROODEBEEK

189
plaatsen

COOVI

1.350
plaatsen

LENNIK-ERASMUS

100
plaatsen

HET BEHEER VAN DE PARKING COOVI

Het eerste P+R-project werd gelanceerd aan Coovi 
(199 plaatsen), van eind 2016 tot eind 2017.  
Het ging om een P+R proefproject dat bedoeld was 
om een standaard exploitatiemodel van het type 
P+R te testen met in het vooruitzicht de bouw en het 
beheer van een parking met 1.350 plaatsen. De uit-
breidingswerken gingen van start eind 2017. Met dit 
proefproject wilde het Agentschap de uitrustingen en 
het exploitatie model testen, omdat die de basis zullen 
vormen voor de wijze waarop in de toekomst alle ge-
westelijke P+R zullen worden geëxploiteerd. De nieuwe 
parking Coovi zou worden uitgebaat vanaf 2019.

COOVI

1.350
plaatsen in
plaats van 

200 vroeger

PARK & RIDE (P+R) 
ONTWIKKELEN

De Brusselse regering wil deze parkings actief 
laten beheren als P+R om de modale shift van 
de auto naar het openbaar vervoer te stimuleren. 
De P+R aanpak veralgemenen, is een van de 
belangrijkste acties van parking.brussels.
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DE MOBIB-ONTWIKKELING 

Het beheersmodel van de P+R biedt 
automobilisten die het openbaar vervoer 
gebruiken om zich in de stad te verplaatsen 
een vlotte toegang en verlaagde tarieven. 
Dit systeem zal worden toegepast bij de 
gewestelijke Park & Rides en kan ook worden 
gebruikt door de private parkings waarvan 
het beheer zou worden toevertrouwd aan 
parking.brussels. 

DE BOUW VAN  
DE PARKING KRAAINEM 

Begin 2017 kreeg het Agentschap de 
steden bouwkundige en milieuvergunning. 
parking.brussels is van plan om hier een P+R 
van te maken naar het voorbeeld van de parking 
Coovi. De inrichtingswerken zijn voltooid en de 
parking zou operationeel moeten zijn in 2018. 
 

DE BOUW VAN  
DE PARKING SPIEGEL  

Met de start van de bouw van de parking 
Spiegel in Jette (2015) vertrouwde het Brussels 
Gewest de nieuwe parking toe aan het Agent-
schap. Dit project past binnen een omvangrijk 
project van de gemeente om het plein te  
verfraaien (geen auto’s meer bovengronds) en 
de mobiliteit te verbeteren (verlengen van  
tramlijn 9). Ze moet 196 parkeerplaatsen 
bieden, en ook 277 plaatsen voor fietsen (159 
beveiligd en 118 niet beveiligd).

De werken (volledig ondergronds) zijn van start 
gegaan in 2016 en liepen door tot in 2017. 
De parking gaat open in de lente van 2018.
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HAALBAARHEIDSSTUDIES 

In 2017 werd parking.brussels gevraagd om
opportuniteitsstudies uit te voeren en 
technische en financiële haalbaarheidsstudies 
over de bouw van openbare en/of bewoners-
parkings. Die studies, uitgevoerd door de 
diensten ‘Off Street’ en ‘Studies en Planning’ 
betreffen de parking Tulipe in Elsene in het 
kader van de heraanleg van de Elsensesteenweg 
en het Ferdinand Cocqplein, de eventuele 
bouw van een parking aan het Daillyplein 
in Schaarbeek en de optimalisering van de 
parking Brunfaut in Molenbeek.

Overigens heeft de dienst ‘Studies en Planning’
in 2017 ook parkeerstudies uitgevoerd in 
verband met de heraanleg van de openbare 
ruimte:

•  Smaragd (Kolonel Bourgstraat - Diamant), in 
het kader van het Masterplan Parkway van 
Brussel

•  Poincaré (Poincarélaan, Zuidlaan en 
Slachthuislaan), in het kader van het fiets-
vriendelijk maken van de Kleine Ring en 
mogelijke heraanleg van de middenberm

•  Buyllaan en Devèzesquare
•  Aanleg van een afzonderlijk fietspad op de 

J. Bordetlaan, tussen de Haachtsesteenweg 
en de Leopold III-laan.

Ook een parkeerstudie in verband met het
gemeenschappelijk gebruik van de ‘Astrotoren’
(zetel van Actiris, Madou) werd gerealiseerd 
in 2017.

Tot slot heeft parking.brussels in 2017 een 
voorstel uitgewerkt voor een berekeningswijze 
van de compensaties voor de geschrapte 
parkeerplaatsen langs de openbare weg, en 
alternatieve scenario’s. Die werden voorgelegd 
aan zijn raad van bestuur.

8
gemeenten 

deden  
een beroep  

op de dienst 
‘Studies en 
Planning’ 

voor de herin
richting van 

hun openbare 
ruimte
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HET PARKEERGELEIDINGS-
SYSTEEM

Het Gewest heeft beslist om een parkeer-
geleidings systeem in te voeren naar de openba-
re parkings in het centrum en de Park & Rides. 
Sinds midden 2017 beheert het Agentschap 
dit omvangrijke project, in samenwerking met 
Brussel Mobiliteit.

Eind 2017 waren alle dynamische informatie-
borden geïnstalleerd in de binnenstad 
van Brussel. De 50 borden tonen de weg 
naar een vijftiental openbare parkings,  
omgerekend meer dan 7.000 parkeerplaatsen 
in de binnenstad.

Bovendien werd in 2017 een studie voor de
geolocalisatie en inrichting van de dynamische
informatieborden opgestart voor de openbare 
parkings in de rest van het Brussels Gewest 
(buiten de binnenstad) die zullen worden 
opgenomen in het parkeergeleidingssysteem. 
Die lijst moet begin 2018 klaar zijn.

50
borden 

tonen de 
beschikbare 

plaatsen 
van de 7.000 
plaatsen in 
de Vijfhoek
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HET PROEFPROJECT SCANCAR 

Eind 2017 vroeg de gemeente Molenbeek aan  
parking.brussels om een proefproject in verband  
met scan-cars te bestuderen. Het project zou voltooid 
moeten zijn in 2018. Ze wordt in verschillende 
Europese steden ontwikkeld. Met die nieuwe 
technologie, kunnen we de nummerplaten van 
geparkeerde voertuigen doeltreffend fotograferen.

DE APP PARKING.BRUSSELS 

Daarnaast werkte parking.brussels ook mee aan 
de ontwikkeling van een mobiele applicatie die 
gebruikers toelaat om heel wat parkings in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te lokaliseren en 
de gegevens ervan te raadplegen. Met deze app, 
gelanceerd in 2017, kunnen automobilisten op 
voorhand hun parking van eindbestemming kiezen en 
nuttige informatie over de parkings raadplegen (aantal 
parkeerplaatsen, faciliteiten, exacte locatie, tarieven, 
enz.) De app heeft ook een navigatie-optie zodat je 
rechtstreeks naar de gekozen parking kunt rijden.

Eind 2017 was de app al meer dan 10.000 keer
gedownload.
 

meer informatie  
http://parking.brussels/nl/app

Meer dan 

10.000 
downloads
van de app  

parking.brussels
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BIPaSS 

BIPaSS is ongetwijfeld een van de belang-
rijkste smart parkingprojecten in Brussel. 
In november 2017 zette Het Gewest een 
grote stap voorwaarts in dit beleid, met de 
lancering van een gewestelijk parkeerplatform 
voor het straatparkeren: BIPaSS, waarmee 
automobilisten met een app van hun keuze 
kunnen betalen voor een parkeerplaats in 
het Brussels Gewest. Voor de lancering van 
BIPaSS boden twee gemeenten, Anderlecht en 
Molenbeek, dit platform al aan. Vanaf midden 
2018 sluiten andere Brussels gemeenten zich 
aan bij dit platform.

In België bieden heel wat steden en gemeenten,
ook in Brussel, al de mogelijkheid om een 
parkeerplaats te betalen via een app. Maar
parking.brussels gaat veel verder met dit
gemeenschappelijk platform waar de 
19 Brusselse gemeenten zich bij kunnen 
aansluiten. In dat systeem werken gemeenten 
en app providers samen. Hier wisselen ze alle 
parkeergegevens uit over de gereglementeerde 
betalende zones. Een dergelijk platform heeft tal 
van voordelen: geen kleingeld meer nodig, alles 
kan worden betaald met de smartphone, met 
een app naar keuze. De installatie is gratis en je 
kunt op elk moment veranderen van provider.
Het platform BIPaSS (Brussels Initiative 
for Parking SolutionS) past in de veel 

ruimere visie van parking.brussels, die 
van Brussel een ‘Smart City’ wil maken. 
Het platform fungeert als centrale hub die 
alle parkeerparameters met elkaar verbindt: 
mobiele applicaties, parkeerautomaten, 
bewonerskaarten en zakcomputers die door 
de stewards worden gebruikt. Op termijn 
kan het platform het concept uitbreiden om 
uiteindelijk te komen tot een volledig ‘smart 
mobility’ systeem dat alle parkeerdata bundelt 
die gelinkt zijn aan het openbaar vervoer, auto’s 
en fietsen, privéparkings, openbare parkings, 
fietsenstallingen enz.

BIPaSS
om van  

Brussel een  
‘Smart City’ 

te maken
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BEVEILIGDE FIETSPARKINGS 

parking.brussels wil niet alleen werken aan 
het parkeeraanbod voor auto’s. De fiets is in 
veel opzichten een duurzaam alternatief voor 
gemotoriseerde voertuigen. Om de plaag van 
fietsendiefstallen te bestrijden, lanceerde 
het Agentschap een ambitieus programma 
van beveiligde fietsparkings, met het project 
CycloParking.

Dankzij dit project genieten fietsers nu van 
een online platform.  
Sinds eind 2017 stelt parking.brussels het
volgende ter beschikking van de Brusselaars:

• Fietsboxen in de gemeenten
•  7 Bike & Ride fietsparkings
•  1 online fietsplatform

Op dit platform vinden fietsers een overzicht 
van alle fietsboxen met de beschikbaarheid 
ervan, kunnen ze zich abonneren of inschrijven 
op een wachtlijst, of een aanvraag voor een 
gloednieuwe box indienen.

CycloParking is een samenwerking tussen 
de vzw CyCLO, parking.brussels, Brussel 
Mobiliteit en de gemeenten Anderlecht, 
Jette, Molenbeek, Sint-Gillis, Schaarbeek en 
Watermaal-Bosvoorde. Stad Brussel, Etterbeek, 
Vorst, Ukkel en Elsene hebben zich op hun beurt 
aangesloten op het platform en anderen zullen 

volgen. Begin 2017 heeft parking.brussels 7 
Bike & Rides met toegangscontrole geïnstal-
leerd nabij de metrostations aan de rand van het 
gewest. Tussen 2018 en 2020 zullen nog meer 
beveiligde fietsboxen met toegangscontrole 
worden geïnstalleerd.

In de toekomst zullen alle fietsparkings worden
aangesloten op het platform zodat het 
toegangs beheer vanop afstand kan gebeuren. 
Het platform zal ook worden uitgebreid met 
nieuwe functies. CycloParking is bovendien 
op zoek naar privé partners (bedrijven of 
particu lieren) die ruimte hebben om beveiligde 
fietsparkings in te richten. 

Het project CycloParking heeft een sociaal 
aspect. Verschillende taken, zoals het 
onderhoud van de fietsen en de parkings, 
de inzameling van gegevens, de analyse en de 
oplossing van problemen worden uitgevoerd 
door medewerkers van CyCLO.

In 2017,

29
fietsboxen,  

60
fietsbeugels 

en 1
overdekte 

fietsenstalling 
besteld via  

de aankoop-
centrale
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EEN AANKOOPCENTRALE 
VOOR DE UITRUSTING VAN 
FIETSENSTALLINGEN 

Het Agentschap biedt de gemeenten de 
kans om gebruik te maken van zijn raam-
overeenkomst met aankoopcentrale voor 
parkeervoorzieningen. Die manier van 
werken vereenvoudigt de procedures voor 
overheidsopdrachten voor de gemeenten 
die zich aansluiten.

In 2017 hebben 7 gemeenten zich aangesloten
bij die centrale: Vorst, Ganshoren, Elsene,  
Jette, Sint-Gillis, Sint-Joost en Ukkel. In 2017 
bestelden die gemeenten in totaal 29 fietsen-
boxen, 60 fietsbeugels en 1 overdekte 
fietsenstalling.

FIETSLOKALEN IN  
GEBOUWEN 

In januari 2017 werd een projectoproep
gelanceerd om fietslokalen binnen gebouwen
uit te rusten en te beheren. Hieruit werden drie
projecten gekozen: in Vorst, Elsene en 
Sint-Gillis. Die zullen van start gaan in 2018. 
Bovendien werden besprekingen opgestart 
met Atrium om te bekijken of het mogelijk is 
om leegstaande winkels op straatniveau om 
te vormen tot fietsparkings. Op dezelfde wijze 
wordt, in het kader van de wijkcontracten 
en overeenkomsten voor stadsvernieuwing, 
gedacht aan een herbestemming van 
winkelpanden op een benedenverdieping 
en aan de bouw van gedeelde fietsparkings 
in nieuwbouw. De eerste projecten worden 
verwacht in 2018.

Leegstand  
op

straatniveau 
kan worden
omgevormd 

tot 
fietsparking
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ONZE SAMENWERKINGEN 

Al onze innovaties versterkten 
onze samenwerkingsverbanden. 
Die dragen, net als de nieuwe 
technologieën, bij tot het 
‘smart parking’ concept. 

Met het kabinet van de minister  
van Mobiliteit 

Aangezien het Agentschap de operationele
rechterarm is en de opdracht heeft het 
parkeerbeleid uit te voeren, zijn er vele 
contacten met het kabinet van de minister van 
Mobiliteit. De Directie en het kabinet ontmoeten 
elkaar dan ook regelmatig. In 2016 vonden er 
twee keer per maand coördinatievergaderingen 
plaats tussen het kabinet, het Agentschap en 
Brussel Mobiliteit.

Met de gemeenten

Het Agentschap neemt deel aan:
1.  de vergaderingen die eenmaal per maand 

plaatsvinden op het kabinet van de minister 
van Mobiliteit in het kader van de werkgroep 
Parkeren (WG Parkeren)

2.  de vergaderingen die de Vereniging van 
Steden en Gemeenten van Brussel (VSGB) 
organiseert - twee per maand -  
in het kader van de werkgroep Sectoren  
(WG Sectoren)

3.   de vergaderingen die worden 
georganiseerd door de gemeenten die  

de opmaak van hun GPAP uitbesteden aan 
het Agentschap

4.   de vergaderingen van Ukkel en Schaarbeek 
over het opmaken van de GPAP, in het kader 
van de begeleidingscomités die deze twee 
gemeenten hebben opgericht.

Bovendien is parking.brussels lid van de
paritaire opvolgingscomités die zijn opgericht
door de gemeenten die het parkeerbeheer 
op hun grondgebied toevertrouwen aan het 
Agentschap. Daarnaast heeft het Agentschap 
bevoorrechte relaties ontwikkeld op het vlak 
van communicatie met de gemeenten die de 
parkeercontrole toevertrouwen aan het Agent-
schap: gemeenschappelijke communiqués 
opstellen, gecoördineerd beheer van de 
websites, overleg over communicatiecampagnes. 

Andere samenwerkingen

Het Agentschap neemt deel aan de ver-
gaderingen van de Raadgevende Commissie 
voor het Wegverkeer (RCWV) en aan 
bepaalde vergaderingen die het Brussels 
Gewest organiseert over de administratieve 
vereenvoudiging.

Het Agentschap onderhoudt vele contacten
met Brussel Mobiliteit, meer bepaald met de cel
Parkeren van de Directie Beleid. Ter herinnering:
het Agentschap werd aanvankelijk binnen die
cel opgericht en werd pas daarna een autonoom 
orgaan. Brussel Mobiliteit neemt deel aan
de vergaderingen over het opstellen van de
gemeentelijke parkeeractieplannen (GPAP).

De
bevoorrechte
relaties met 

de gemeenten 
en spelers op 

het terrein 
onderhouden

Het Agentschap neemt ook deel aan een reeks
projecten voor zover die betrekking hebben op
het parkeerbeleid.

Enkele voorbeelden: 
•  Commissie Actieve Vervoerwijzen (de 

fiets), met vertegenwoordigers van Brussel 
Mobiliteit, de MIVB, het Agentschap en de 
spelers op het terrein zoals CyCLO, Pro Velo, 
GRACQ …

•  Begeleidings- en overlegcomité in het kader 
van het project tram 9/parking Spiegel, met 
vertegenwoordigers van Brussel Mobiliteit, 
de MIVB, de gemeente Jette

•  Bijdrage aan de website smartcity.brussels 
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ANDERE INNOVATIES.  
DE SECTORISERING

Bijna dagelijks ondervinden de Brusselaars 
grote problemen om dicht bij hun huis te 
parkeren. Dat probleem kan deels worden 
opgelost dankzij de sectorindeling.  
Hierdoor kan elke bewoner die beschikt over 
een vrijstellingskaart beschikken over een 
parkeersector van 150 hectare rondom
zijn woning. Doel is om een antwoord te 
bieden op de problemen in verband met 
de gemeentegrenzen die het parkeren 
ingewikkelder maken en het leven van de 
buurtbewoners er niet altijd eenvoudiger op 
maken, omdat zij de eerste slachtoffers zijn 
van dit ‘randeffect’.

De gewestelijke ordonnantie bepaalt dat
een gemeente mag kiezen voor het systeem

met vaste sectoren, die gelijklopen met de
gemeentegrenzen. Alle vaste sectoren zijn 
150 hectare groot. In dat geval genieten de 
automobilisten niet van de correctie die er zou 
komen met een sectorindeling met deelsectoren.

De toekenning van de sector voor de parkeer-
kaart gebeurt op basis van de woonplaats van 
de bewoner (of de maatschappelijke zetel van 
het bedrijf ). Elke sector bestaat uit vier deel-
sectoren. Begunstigden hebben automatisch 
het recht om te parkeren in de deelsector van 
hun woning + drie andere deelsectoren waar-
van er twee moeten grenzen aan de deelsector 
waar ze wonen. Opgelet: een deelsector die in 
zijn geheel op het grondgebied van een andere 
gemeente ligt, komt niet in aanmerking. In alle 
gevallen mogen de automobilisten parkeren 
aan beide kanten van de straten die de sector 
afbakenen.

IN HET GROEN IS DE RUIMTE WAAR IEMAND 

DIE AAN DE GEMEENTEGRENS WOONT 

ROND ZIJN WONING MAG PARKEREN

Vaste parkeersector

Gemeente 1

Gemeente 2

Commune 1

Gemeente 2

Gemeente 1

sector
sector

Parkeersector ingedeeld 
in deelsectoren

Gemeente 1

Gemeente 2

Commune 1

Gemeente 2

Gemeente 1

subsector

subsector subsector

subsector

De bedoeling
van de secto
risering is een 

antwoord
te bieden op 
de parkeer
problemen  

aan de  
gemeentegrens

In 2017 stellen we vast, op basis van de GPAP, dat het 
idee van de sectorisering meer voet aan de grond krijgt.

Gemeenten die de sectorisering met  
deelsectoren wensen: 
Ganshoren, Jette, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde

Gemeenten die een sectorindeling zonder
deelsectoren toepassen (met vaste sectoren): 
Anderlecht, Stad Brussel, Elsene, Sint-Gillis 
 
Gemeenten die in 2017 niet de intentie hadden  
om de sectorisering toe te passen: 
Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Etterbeek,  
Evere, Vorst, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, 
Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node,  
Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe
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ANDERE INNOVATIES.  
PARKSHARING 

Parksharing (gedeeld gebruik van 
parkeerplaatsen) is een van de antwoorden 
op het tekort aan parkeerplaatsen voor 
bewoners. parking.brussels wil een belangrijke 
speler zijn in die sector. In 2017 werden 
contacten gelegd met zowel overheids- als 
privébedrijven. Met de meeste daarvan zijn 
de besprekingen of onderhandelingen nog 
gaande, ofwel in het kader van de verlenging 
van de milieuvergunning (het BWLKE bepaalt 
dat parking.brussels, op verzoek van de 
houder van de milieuvergunning, de overtollige 
parkeerplaatsen mag beheren), ofwel in een 
andere context. We denken meer bepaald aan 
grote oppervlakten in de nabijheid van modale 
knooppunten.

Met de actoren uit de overheidssector  
werden verschillende contacten gelegd.  
Op dat vlak staan de besprekingen in verband 
met CCN het verst. Het project van het 
gemeenschappelijk gebruik van de CCN-
parking (50 plaatsen en minimum 2 jaar) werd 
goedgekeurd binnen de raad van bestuur van 
parking.brussels. Dit project gaf de aanzet tot 
verschillende administratieve initiatieven en 
tot het voorstel voor een partnerovereenkomst. 
Die overeenkomst legt de wederzijdse 
verplichtingen vast en ook de verdeling van de 
inkomsten, de verantwoordelijkheden enz.

parking.brussels vervult bovendien zijn rol 
als expert door van in het begin mee te werken 
aan projecten van perspective.brussels of van 
msi.brussels voor de ontwikkeling van het 
parkeeraanbod binnen vastgoedprojecten of 
toekomstige herinrichtingen, die steeds vaker 
bij het ontwerp al rekening houden met gedeeld 
gebruik.

Parksharing  
is een van  

de antwoorden 
op het tekort
aan parkeer

plaatsen
voor bewoners
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6.  DE WERKING 
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Het Gewestelijk Parkeeragentschap 
is een naamloze vennootschap 
van publiek recht. Het wordt geleid 
door een raad van bestuur uit de 
politieke wereld van het Gewest. 

Om zijn groei beter te beheren, ontwikkelde 
het nieuwe instrumenten: een personeels-
behoefteplan, een bedrijfsplan en uiteraard 
een beheerscontract.

2017 werd gekenmerkt door de komst van
adjunct-directeur-generaal Denis Lievens die 
in mei zijn functie opnam. Hij concentreerde 
zich meteen op het personeelsbeheer en een 
herziening van de dienst ‘Financiën & Budget’.

DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert in principe
eenmaal per maand. In 2017 kwam de raad 
15 keer samen. Elke vergadering wordt grondig
voorbereid. De voorgestelde agendapunten
worden besproken door het Bureau dat sinds
eind 2017 bestaat uit de directeur-generaal,  
de adjunct-directeur-generaal, de vice-
voorzitter van de RvB, twee leden van de RvB 
en de twee regeringscommissarissen.
Het Bureau komt ongeveer 10 dagen voor 
de raad van bestuur samen.

Klantgericht

Efficiënt
RAAD VAN BESTUUR

Jean-Pierre Van Gorp Voorzitter

Martine Raets Vicevoorzitster

Alain Embrechts Lid

Benoît Mouraux Lid

Emily Moens Lid

Thomas Vandormael Lid

Inès Fonsny Lid

Catherine Van Zeeland Lid

Eric Cooremans Lid

Elke Roex Lid

Justine Harze Lid

Marc Mayne Lid

Charles Spapens Lid

Mohamed El Arnouki Lid

Dries Verhaeghe Lid

Regeringscommissarissen: Abbes Guenned en Willem Stevens

VOORUITDENKEND
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HET TEAM  
OP 31 DECEMBER 2017 

Het personeelsbestand van parking.brussels kende 
opnieuw een snelle groei. Op 31 december 2016 telden we 
110 medewerkers en exact een jaar later waren dat er 147.
Die forse stijging wordt verklaard door onze overname van het 
parkeerbeheer van Anderlecht, inclusief de medewerkers.
In 2017 lanceerde parking.brussels overigens 
een evaluatieprocedure en een opleidingsplan.
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ORGANIGRAM

ON STREET
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concessies…)
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HET BASISOVERLEGCOMITÉ 
(BOC) 

Het BOC is een wettelijk orgaan, eigen aan
overheidsorganen, waarin de vakbonden 
en de Directie overleggen. Het bespreekt 
een hele reeks punten over de structuur 
van het overheidsorgaan, zoals het 
opstellen van procedures (aanwervingen, 
ontslag, loopbaanplan, overplaatsingen, 
herstructurering, huishoudelijk reglement, 
procedure in geval van hittegolf of grote koude 
enzovoort). In het Agentschap zijn de volgende 
vakbonden vertegenwoordigd: het ACV, het 
VSOA en het ACOD.  

In 2017 heeft parking.brussels er vooral naar
gestreefd om een opleidingsplan voor het
personeel op te stellen. Dit zou in 2018 van start
moeten gaan.

Het nieuw 
dynamisch 
rekenmodel 

zorgt voor een 
evaluatie van 

de personeels
behoeften  

van het  
Agentschap 

EEN PLAN VAN DE 
PERSONEELSBEHOEFTEN 

Al heel snel werd het noodzakelijk om de
personeelsbehoefte te bepalen omwille van 
de snelle groei van het Agentschap.

Die opdracht werd uitgevoerd door de
bedrijven Möbius en Traject, op verzoek van 
parking.brussels. De opdracht liep van eind 
2015 tot half juni 2016.  
Daarna volgde nog een grote update eind 2017. 

Dit plan maakte het mogelijk om een
dynamisch berekeningsmodel te ontwikkelen 
dat de personeelsbehoefte berekent in 
functie van de toekomstige evolutie. Het 
Agentschap kan zelf de impact van een 
nieuw project simuleren (bijv. de overname 
van het parkeerbeheer van andere Brusselse 
gemeenten, een wijziging van de frequentie 
waarmee de stewards langskomen enz.)  
De simulaties tonen de impact op de
organisatiestructuur, functieprofielen en 
werkingskosten.
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DE BEHEERSOVEREENKOMST 

Dit is een belangrijk document dat de relatie
tussen het Agentschap en het Gewest vast-
legt. Het definitief ontwerp van het beheers-
contract werd in december 2016 door de raad 
van bestuur van parking.brussels goedgekeurd. 
Het loopt over een periode van vijf jaar
(1 januari 2017 - 1 januari 2022)

Doel ervan is de relatie tussen het Gewest en 
het Parkeeragentschap contractueel vast te 
leggen. Het past binnen het parkeerbeleid van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat streeft 
naar een vermindering van de verkeersopstop-
pingen. Ze doet dit door voorrang te geven aan 
een duurzamere stedelijke mobiliteit en een 
vernieuwing van de openbare ruimte via ge-
harmoniseerde parkeerregels, die in overleg tot 
stand kwamen en die coherent zijn op het hele 
gewestelijke grondgebied.

Het beheerscontract wil met andere woorden 
een antwoord bieden op de uitdagingen 
van mobiliteit en parkeren door van het 
Parkeeragentschap een echte operationele 
hefboom te maken voor de Brusselse overheid.
De uitdaging is om op dit vlak een werkelijk 
geïntegreerde dienst te bieden. Bijgevolg moet
het Agentschap een echte integrerende rol
vervullen, enerzijds tussen de lokale visies en 
de visie van het Gewest, en anderzijds tussen 
het de beleidsmaatregelen voor straatparkeren 
en parkeren buiten de openbare weg. 

HET ONDERNEMINGSPLAN 

Een van de prioriteiten van het Agentschap in
2017 was de invoering van een samenhangend,
integrerend en uitvoerbaar ondernemingsplan.
Het volgt uit de invoering van het 
beheerscontract: 

“Het Parkeeragentschap verbindt zich ertoe 
in het jaar volgend op de ondertekening 
van huidige overeenkomst een bedrijfsplan 
voor vijf jaar op te stellen”.

Dit bedrijfsplan werd ontworpen op basis van
de analyse van het beheerscontract en de
belangrijke documenten, de opdrachten en de 
interne organisatie. Het werd toevertrouwd aan 
het bedrijf Ernst & Young. Het wil een antwoord 
bieden op de ambities die het Agentschap voor 
zichzelf heeft bepaald om te voldoen aan zijn 
behoeften, rekening houdend met de huidige 
capaciteit van het Agentschap. 

Met het bedrijfsplan wordt een strategisch 
plan opgesteld dat transversale resultaten 
structureert, rekening houdend met de visie, 
doelstellingen, prioriteiten en waarden van het 
Agentschap. Daarvoor werden werkgroepen 
gevormd binnen het Agentschap om alle 
vroegere, huidige en toekomstige projecten 
te bepalen.

Dit plan moet een rol spelen in de interne
communicatie, en op die manier het team 
motiveren om de doelstellingen te halen en te 
garanderen dat successen worden gewaardeerd.

Het 
bedrijfsplan 

werd ingevoerd
om de 

verwachte
transversale

resultaten  
te bereiken
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7.  ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 
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DE REKENINGEN  
VAN PARKING.BRUSSELS

Het kapitaal van het Agentschap, een 
publiekrechtelijke vennootschap, bedraagt 
561.500 euro.

Tot in 2014 ontving het Agentschap een 
jaarlijkse dotatie van het Gewest, vastgesteld op 
250.000 euro voor het jaar 2014. In 2015 werd 
deze dotatie geschrapt en werd het Agentschap 
financieel onafhankelijk. 

De inkomsten van het Agentschap zijn
afkomstig uit het beheer van openbare parkings 
en uit de controle op het gereglementeerd straat 
parkeren. Zo dienen de gemeenten 15% van de 
netto-parkeerinkomsten over te dragen aan het 

Agentschap. Dit percentage werd vastgelegd 
in de ordonnantie van 2009 waarbij het 
Agentschap werd opgericht.

Het Gewest heeft namelijk recht op dat deel 
van de eventuele winst die het parkeerbeheer 
in het Brussels Gewest oplevert (na aftrek 
van de beheerskosten). Eigenlijk gaat het om 
een tegemoetkoming voor de retributies die
de gemeenten ontvangen op de gewestwegen
die op hun grondgebied liggen, los van enige
dienstverlening van het Agentschap.

CONSOLIDEREN

Beheren
DUIDELIJKHEID

Het kapitaal  
van het 

Agentschap 
= 

561.500
euros
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BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Oprichtingskosten 6.1 20
VASTE ACTIVA 21/28 3.341.116 3.304.795
Immateriële vaste activa 6.2 21 42.098 55.636
Materiële vaste activa 6.3 22/27 3.298.168 3.248.309
 Terreinen en gebouwen 22
 Installaties, machines en uitrusting 23 2.563.931 2.871.964
 Meubilair en rollend materieel 24 219.445 129.430
 Leasing en soortgelijke rechten 25
 Overige materiële vaste activa 26 514.792 246.915
 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27
Financiële vaste activa 6.4/6.5.1 28 850 850
 Verbonden ondernemingen 6.15 280/1
  Deelnemingen 280
  Vorderingen 281
  Ondernemingen waarmee  

een deelnemingsverhouding bestaat 6.15 282/3

  Deelnemingen 282
  Vorderingen 283
 Andere financiële vaste activa 284/8 850 850
  Aandelen 284 10 10
  Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 840 840
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 9.588.070 9.324.246
Vorderingen op meer dan één jaar 29
 Handelsvorderingen 290
 Overige vorderingen 291
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
 Voorraden 30/36
  Grond- en hulpstoffen 30/31
  Goederen in bewerking 32
  Gereed product 33
  Handelsgoederen 34
  Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
  Vooruitbetalingen 36
 Bestellingen in uitvoering 37
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 4.351.644 5.313.279
 Handelsvorderingen 40 3.330.724 4.376.910
 Overige vorderingen 41 1.020.920 936.369
Geldbeleggingen 6.5.1/6.6 50/53
 Eigen aandelen 50
 Overige beleggingen 51/53
Liquide middelen 54/58 5.213.646 3.955.974
Overlopende rekeningen 6.6 490/1 22.780 54.993
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 12.929.186 12.629.041

PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN (+)/(-) 10/15 680.059 1.718.580
Kapitaal 6.7.1 10 1.061.500 1.061.500
 Geplaatst kapitaal 100 1.061.500 1.061.500
 Niet-opgevraagd kapitaal 101
Uitgiftepremies 11
Herwaarderingsmeerwaarden 12
Reserves 13 78.482 78.481
 Wettelijke reserve 130 78.482 78.481
 Onbeschikbare reserves 131
  Voor eigen aandelen 1310
  Andere 1311
 Belastingvrije reserves 132
 Beschikbare reserves 133
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -459.923 578.599
Kapitaalsubsidies 15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling  
van het netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 3.191.122 3.404.907
Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 3.191.122 3.404.907
 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
 Fiscale lasten 161
 Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
 Milieuverplichtingen 163
 Overige risico’s en kosten 6.8 164/5 3.191.122 3.404.907
Uitgestelde belastingen 168
SCHULDEN 17/49 9.058.005 7.505.554
Schulden op meer dan één jaar 6.9 17 4.257.612 4.116.163
 Financiële schulden 170/4 4.257.612 4.116.163
  Achtergestelde leningen 170
  Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
  Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
  Kredietinstellingen 173 4.257.612 4.116.163
  Overige leningen 174
 Handelsschulden 175
  Leveranciers 1750
  Te betalen wissels 1751
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
 Overige schulden 178/9
Schulden op ten hoogste één jaar 6.9 42/48 3.847.862 2.667.063
  Schulden op meer dan één jaar die binnen  

het jaar vervallen 42 873.679 475.704

 Financiële schulden 43
  Kredietinstellingen 430/8
  Overige leningen 439
 Handelsschulden 44 1.549.275 790.282
  Leveranciers 440/4 1.549.275 790.282
  Te betalen wissels 441
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
  Schulden met betrekking tot belastingen, 

bezoldigingen en sociale lasten 6.9 45 1.120.735 870.959

  Belastingen 450/3 331.163 461.540
  Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 789.572 409.419
 Overige schulden 47/48 304.173 530.118
Overlopende rekeningen 6.9 492/3 952.531 722.328
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 12.929.186 12.629.041
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten 70/76A 18.898.135 17.739.144

 Omzet 6.10 70 17.091.876 12.143.957

  Voorraad goederen in bewerking en gereed  
product en bestellingen in uitvoering:  
toename (afname) (+)/(-) 

71

 Geproduceerde vaste activa 72

 Andere bedrijfsopbrengsten 6.10 74 1.806.259 5.595.187

 Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 6.12 76A

Bedrijfskosten 60/66A 19.788.994 16.518.889

 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

  Aankopen 600/8

  Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

 Diensten en diverse goederen 61 5.171.102 2.827.629

  Bezoldigingen, sociale lasten en  
pensioenen (+)/(-) 6.10 62 6.712.403 4.149.090

  Afschrijvingen en waardeverminderingen  
op oprichtingskosten, op immateriële  
en materiële vaste activa

630 1.456.400 869.091

  Waardeverminderingen op voorraden, 
op bestellingen in uitvoering en op 
handelsvorderingen: toevoegingen 
(terugnemingen) (+)/(-)

6.10 631/4 3.602.211 1.072.847

  Voorzieningen voor risico’s en kosten: 
toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) 
(+)/(-) 

6.10 635/8 -213.785 3.404.907

 Andere bedrijfskosten 6.10 640/8 3.060.663 4.195.325

  Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten (-) 649

 Niet-recurrente bedrijfskosten 6.12 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -890.859 1.220.255

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Financiële opbrengsten 75/76B 110 1.761

 Recurrente financiële opbrengsten 75 110 1.761

  Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

  Opbrengsten uit vlottende activa 751

  Andere financiële opbrengsten 6.11 752/9 110 1.761

 Niet-recurrente financiële opbrengsten 6.12 76B

Financiële kosten 65/66B 147.773 109.727

 Recurrente financiële kosten 6.11 65 147.773 109.727

 Kosten van schulden 650 141.591 107.830

  Waardeverminderingen op vlottende activa  
andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering 
en handelsvorderingen: toevoegingen  
(terugnemingen) (+)/(-)

651

 Andere financiële kosten 652/9 6.182 1.897

 Niet-recurrente financiële kosten 6.12 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór  
belasting (+)/(-) 9903 -1.038.522 1.112.289

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 6.13 67/77 368.406

 Belastingen 670/3 368.406

  Regularisering van belastingen en terugneming 
van voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -1.038.522 743.883

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -1.038.522 743.883
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -459.923 615.793

  Te bestemmen winst (verlies) van het  
boekjaar (+)/(-) (9905) -1.038.522 743.883

  Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 578.599 -128.090

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791

 aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 37.194

 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691

 aan de wettelijke reserve 6920 37.194

 aan de overige reserves 6921

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) (14) -459.923 578.599

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7

 Vergoeding van het kapitaal 694

 Bestuurders of zaakvoerders 695

 Werknemers 696

 Andere rechthebbenden 697
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GASTHUISSTRAAT 31
B-1000 BRUSSEL

Tel: +32 (0)2 563 39 00 
Groen nummer: 0800 35 678 
Email: info@parking.brussels 
Website: http://parking.brussels Ve
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