
 

JAARVERSLAG | 2015



Harmonisering Expertise

Flexibiliteit

Dynamisme

REALITEITSZIN

Intermodaliteit
Evalueren

Efficiëntie

Nuttigheid
GELIJKHEID 

Integratie

Delen 

Vooruitdenken 
DIENSTVERLENING

Leefbaarheid

Versterken 

Volharding

VEREENVOUDIGEN 

IMPLEMENTATIE



Faciliteren

INNOVEREN

DUIDELIJKHEID 

Samenwerken

Publieke verantwoordelijkheid 

Klantvriendelijkheid

CONSOLIDEREN

Ontwikkelen 
Doelgerichtheid

Oriënteren
DIGITALISEREN

VerbeterenBeredeneren Proportionaliteit

Beheren

parking.brussels  |  Jaarverslag 2015  | 01



INHOUD

 04 Voorwoord |  06 > 1. Uitvoering van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan | 

 10 > 2. De parkeersituatie in Brussel |  16 > 3. Dienstverlening aan gemeenten | 

 20 > 4. Statistieken, tools en digitalisering |  24 > 5. Intermodaliteit aanmoedigen | 

 30 > 6. De werking |  36 > 7. Onze samenwerkingen |  

 40 > 8. Vooruitblik |  42 > 9. Onze financiële middelen |

02



parking.brussels  |  Jaarverslag 2015  | 03

INHOUD



VOORWOORD
Sinds de effectieve start van het 
Parkeeragentschap - slechts twee jaar geleden - 
hebben we vier van de 19  Brusselse gemeenten 
ervan kunnen overtuigen dat parking.
brussels een belangrijke dienstverlenende 
rol kan spelen in hun parkeerbeheer (Sint-
Agatha-Berchem, Ganshoren, Sint-Jans-
Molenbeek en Vorst). Daarnaast bevestigen 
de constructieve gesprekken met vijf andere 
gemeenten dat het Agentschap prioritair inzet 
op klantvriendelijkheid, naast efficiëntie. 

Dat we informatie en performant materiaal delen 
met de gemeenten, beschouwen we als een 
belangrijke troef. Zo werden de voorbereidingen 
getroffen voor het gratis aanbieden van het 
softwarepakket voor de vrijstellingskaarten 
en werden de eerste stappen gezet naar de 
oprichting van een cel “gemeenten” binnen de 
klantendienst.

De harmonisering die we uiteindelijk willen 
bekomen, is niet het gemakkelijkste proces. 
Maar het feit dat er gemeenten op een of andere 
manier beginnen samen te werken met het 
Agentschap wijst er toch op dat we stap voor 
stap de goede richting in gaan. Al zijn het nog 
niet de reglementen of de tarieven, het zijn 
alvast elementen van dienstverlening. En ik 
denk dat dit ook belangrijk is. Het is op die weg 
dat we verder gaan om de beide doelstellingen 
te verwezenlijken.

parking.brussels neemt haar functie als 
innovatief kenniscentrum ter harte. In 2015 
is hard gewerkt aan de oprichting van een 
observatorium, om aan het einde van het 
jaar daarop volledig operationeel te kunnen 
zijn. Het onderzoek en de gegevens deelt 
het Agentschap maar al te graag met de 
gemeenten - om hen te helpen met keuzes 
maken over hun eigen parkeerbeleid - en 
andere samenwerkingspartners zoals Brussel 
Mobiliteit, de MIVB, Brussel Leefmilieu en het 
Kabinet van de Minister van Mobiliteit.

Ik denk dat wij als Agentschap op het minst 
op de hoogte moeten zijn en blijven van wat er 
zich afspeelt op de markt van de performante 
parkeertechnologie. We moeten vooral kijken 
naar wat er mogelijk wordt om nadien te 
bestuderen wat we daarvan kunnen toepassen 
op Brussel opdat het parkeerbeheer steeds 
efficiënter én klantvriendelijker kan verlopen.  
We nodigen onze samenwerkingspartners 
uiteraard uit om hier informatie over uit te 
wisselen.

We gaan vooruit, ook als organisatie.  
Wij zetten in 2015 belangrijke stappen naar  
een stevig agentschap, door haar interne 
werking te structureren. We weten waar we 
naartoe willen. Zo zijn we gestart met het 
concept van strategische nota’s. We werken aan 
de ontwikkeling van Park & Rides (P+R), die de 

intermodaliteit tussen de auto, de fiets en het 
openbaar vervoer moeten aanmoedigen. In feite 
was 2015 in vele opzichten een scharnierjaar 
voor parking.brussels. Onze activiteiten, onze 
interne werking en onze samenwerkingen op 
gewestelijk niveau zijn echt van start gegaan 
dit jaar. Stap voor stap, maar goed overdacht en 
in overleg.

 
 
 
 

Eric Dubois 
Directeur-Generaal van parking.brussels

 2015 WAS IN 
VELE OPZICHTEN EEN 

SCHARNIERJAAR VOOR PARKING.
BRUSSELS. ONZE ACTIVITEITEN, 

ONZE INTERNE WERKING  
EN ONZE SAMENWERKINGEN  

OP GEWESTELIJK NIVEAU ZIJN 
ECHT VAN START GEGAAN  

DIT JAAR. 
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1.  UITVOERING VAN HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN  
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Harmonisering 
Integratie 
Publieke verantwoordelijkheid 

parking.brussels ziet toe 
op de harmonisering en 
de vereenvoudiging van 
de parkeerregels in de 
19  Brusselse gemeenten, 
rekening houdend met 
de doelstellingen en de 
krijtlijnen van het Gewestelijk 
Parkeerbeleidsplan (GPBP) 
en de uitvoeringsbesluiten.

 

WETTELIJK KADER 

parking.brussels is het Parkeeragentschap 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het werd opgericht bij de ordonnantie van 
22  januari  2009. Verschillende teksten bakenen 
het wettelijke kader van het Agentschap af: 

•  De ordonnantie van het ministerie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
22  januari 2009

•  Het besluit van 11 juli 2013 betreffende 
de gereglementeerde parkeerzones en 
vrijstellingskaarten

•  De ordonnantie van 26 juli 2013 tot opstelling 
van een kader inzake mobiliteitsplanning en 
tot wijziging van sommige bepalingen die een 
impact hebben op het vlak van mobiliteit

parking.brussels is een naamloze 
vennootschap van publiek recht, zoals de MIVB 
en de Haven van Brussel. De oprichting ervan 
was het voorwerp van een notariële akte. Net als 
andere naamloze vennootschappen wordt het 
geleid door een raad van bestuur. In 2015 waren 
zijn aandelen nog steeds voor 100% in handen 
van het Brussels Gewest. 
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ELF SPECIFIEKE OPDRACHTEN 
VAN HET AGENTSCHAP

Door het harmoniseren en het vereenvoudigen 
van de parkeerregels, draagt parking. brussels 
bij tot de verkeersleefbaarheid en de 
toegankelijkheid van de hoofdstad, meer 
bepaald door te streven naar een maximale 
rotatie van voertuigen op de parkeerplaatsen. 
De verbetering van de mobiliteit in Brussel moet 
de levenskwaliteit van de Brusselaars ten goede 
komen én de economische activiteit bevorderen.

Naast de uitvoering van het Gewestelijk 
Parkeerbeleidsplan (GPBP), heeft de wetgever 
het Parkeeragentschap elf specifieke opdrachten 
toevertrouwd.

Kennis verzamelen > INFORMEREN

•  De oprichting en het updaten van een database 
met nuttige informatie voor de uitwerking van 
het GPBP (Gewestelijk Parkeerbeleidsplan) 
en de GPAP’s (Gemeentelijke 
Parkeeractieplannen)

Projecten opzetten > AANBOD ONTWIKKELEN

•  Het beheer van en de controle op de uitvoering 
van het parkeerbeleid op de openbare weg

•  Het in uitvoering brengen van de 
uitvoeringsmaatregelen van de GPAP’s

•  De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, 
het beheer en de controle van alle parkings die 
aan het Agentschap worden toevertrouwd, met 
inbegrip van de transitparkings

DE EERSTE STAPPEN VAN HET AGENTSCHAP

Na de ordonnantie van 2009 werd het Agentschap anno 2010 gevormd in de schoot van de 
cel Mobiliteit van de Directie Beleid van de FOD Mobiliteit. Tijdens deze periode werkte de cel 
voornamelijk aan de goedkeuring van het GPBP, het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan.  
In november 2012 kreeg het Agentschap de naam “parking.brussels” en koos het een logo.  
De eerste raad van bestuur (RvB) werd georganiseerd op 21 december 2012. Enkele maanden later 
verhuisde het Agentschap naar haar eigen lokalen in de Gabrielle Petitstraat te Molenbeek.  
De laatste stap in de autonomie werd gezet in januari 2014 met de komst van de algemeen directeur 
Eric Dubois, waarmee ook meteen de operationele werking van parking.brussels van start ging.

Onze 
algemene 

doelstelling is 
de Brusselse 

mobiliteit 
verbeteren
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•  De organisatie, het beheer en de controle van 
een autosleepdienst indien deze binnen de 
verkeersgeleiding past

•  De ontwikkeling van een aanbod aan 
openbare en overdekte fietsenstallingen en 
motorparkings

•  De ontwikkeling van een parkeeraanbod voor 
milieuvriendelijke wagens en autodelen

Diensten aanbieden > SAMENWERKEN

•  Het uitwerken van de GPAP’s op verzoek van 
de gemeenten

•  Het meewerken aan het opstellen, adviseren 
en controleren van de instrumenten voor het 
parkeerbeleid

•  Het afsluiten van akkoorden met de 
privépersonen of openbare instellingen om 
parkeerplaatsen ter beschikking te stellen 
aan kantoren, bedrijven, winkels…

Kritisch analyseren > EVALUEREN 

•  Het uitwerken van de evaluatierapporten 
beoogd in art. 23 van de ordonnantie van 
januari 2009

HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN (GPBP)

Het motto “Beter parkeren om beter te bewegen” 
verwijst naar de doelstelling van het gewest om 
de parkeerregels in de 19 Brusselse gemeenten 
te vereenvoudigen en te harmoniseren, 
zoals beschreven in het Gewestelijk 
Parkeerbeleidsplan.

Dat is nodig, omdat de parkeerproblematiek in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest intussen zowel 
complex als acuut geworden door de niet-aflatende 
stijging van het aantal individuele wagens en het 
bestaan van 19 verschillende parkeerreglementen, 
voor elke gemeente een. Een coherent 
parkeerbeleid kan een essentiële rol spelen.

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan:

•  Houdt rekening met alle verplaatsingswijzen 
(te voet, met de wagen, de fiets, de moto, de 
bestelwagen, de vrachtwagen en de autocar)

•  Definieert de verschillende parkeerzones
• Somt de gewestelijke vrijstellingskaarten op
•    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

Via het GPBP wil het gewest bovendien:

•  Ruimte vrijmaken op de openbare weg voor 
andere vervoermiddelen (sites voor het openbaar 
vervoer, voet- en fietspaden) door het aantal 
plaatsen voor langdurig parkeren te verminderen 
op straat en ze te compenseren met plaatsen 
buiten de openbare weg

•  Alternatieven voor de wagen aanmoedigen: 
openbaar vervoer en zachte mobiliteit (fietsen, 
wandelen), zowel voor de Brusselaars als voor 
de pendelaars, door de intermodaliteit van 
de wagen naar andere vervoermiddelen te 
stimuleren

•  Een progressieve tarifering invoeren in de 
handelskernen om de rotatie aan te moedigen 
en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen 
gebruik kunnen maken van de beschikbare 
plaatsen

Drie besluiten met betrekking tot het GPBP, 
die in het Staatsblad werden gepubliceerd, zijn 
sinds 1 januari 2014 van toepassing:

•  Het besluit van 18 juli 2013 betreffende 
de gereglementeerde parkeerzones en 
vrijstellingskaarten

•  Het besluit van 18 juli 2013 houdende 
het reglementaire luik van het Gewestelijk 
Parkeerbeleidsplan

•  Het besluit van 12 december 2013 tot wijziging 
van het besluit van 18 juli 2013 betreffende 
de gereglementeerde parkeerzones en de 
vrijstellingskaarten

De Brusselse gemeenten kregen de opdracht 
om hun eigen Parkeeractieplan (GPAP) op te 
maken, met voldoende bewegingsruimte op het 
vlak van tarieven en om de verschillende zones 
af te bakenen.

Eind 2015 heeft de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest beslist om de ordonnantie 
met betrekking tot het GPBP te herzien. Deze 
wijzigingen stellen niet het principe noch de 
geest van het GPBP in vraag, maar herbekijkt 
een aantal aspecten. Uitvoeringsbesluiten 
betreffende deze wijzigingen zouden in de loop 
van 2016 moeten verschijnen. 

BETER  
PARKEREN 

OM BETER TE 
BEWEGEN
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BRUSSELSE TENDENSEN  
OP HET VLAK VAN PARKEREN

We stellen vast dat zowel de Brusselaars 
als de pendelaars de auto minder gaan 
gebruiken. Anderzijds, globaal verwachten 
we dat het aantal voertuigen nog zal stijgen, 
zij het beduidend minder snel dan het totale 
bevolkingscijfer dat tussen 2000 en 2015 met 
150.000 personen is gestegen.
Met één auto per twee inwoners kent Brussel 
een hoge autodruk. De wagen wordt gebruikt 
voor bijna de helft van alle verplaatsingen. Jaar 
na jaar evolueert het aantal auto’s in het verkeer 
nauwelijks (514.000 personenwagens in 2015).
Het gebruik van de auto is verre van optimaal; 
een gezin gebruikt de auto gemiddeld 
35  minuten per dag. De rest van de tijd staat 
die geparkeerd. De immobiliteitsgraad bedraagt 
97,9%.
Als belangrijke werkgelegenheidspool trekt 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar eigen 
zeggen elke dag 350.000 pendelaars aan 

van wie er 133.000 (38%) met de auto komen 
werken. Volgens Kaufmann (in 2002) leidt een 
gegarandeerd beschikbare plaats op het werk 
onvermijdelijk tot het gebruik van de auto.  
Het gaat vaak om een bedrijfswagen.
Er is een verzadiging van de parkeerplaatsen  
op bepaalde tijdstippen van de dag, waardoor 
het beheer van die plaatsen bijzonder  
moeilijk is.

29,7% van de Brusselse huishoudens  
verklaart geen ruimte te bezitten in hun  
woning om een fiets te stallen.
Er is een verzadiging van de bestaande 
fietsenstallingen
 Het gebruik van de fiets neemt toe, zowel in 
percentage als in absolute cijfers.

Leefbaarheid 
Expertise
Realiteitszin

 

 

 Niet-significant

0.00 - 75.0%

75.0 - 90.0%

 90.0 - 100.0%

 > 100.0%

Bronnen:  Relevé ARS (2014)

BEZETTINGSGRAAD STRAATPARKEREN (5u-7u)
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STRAATPARKEREN

Het totale aanbod parkeerplaatsen op de 
openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (parkeerplaatsen langs de stoep) 
bedraagt 265.000 plaatsen, i.e. één plaats per 
5 inwoners. In absolute cijfers neemt Brussel-
Stad het leeuwendeel voor haar rekening 
(45.000 parkeerplaatsen), gevolgd door 
Schaarbeek en Anderlecht, de twee andere 
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners.  
In verhouding tot de bevolking zijn de 
gemeenten Sint-Pieters-Woluwe en Watermaal-
Bosvoorde het best bedeeld, met bijna 
4  plaatsen per 10  inwoners, terwijl dicht 
bevolkte gemeenten als Sint-Joost slechts  
één parkeerplaats voor 10  inwoners hebben.

Als gevolg van de huidige verzadiging kan 
niet elke inwoner nog langer voor zijn eigen 
woning parkeren en gratis parkeren heeft een 
hoge maatschappelijke kostprijs in termen van 
(verkeers)leefbaarheid. Als gevolg van deze 
evidentie besliste de Brusselse regering een 
voluntaristisch beleid te voeren.  
Dit betekent dat er gereglementeerde 
parkeerzones en betaalparkings worden 
ingevoerd in de handelswijken met als doel  
de rotatie van de voertuigen te stimuleren.  
Door het personeel van de handelszaken ertoe 
te bewegen niet langer te parkeren voor de deur 
van de winkel waar ze werken, komt er plaats 
vrij voor bezoekers en klanten.

BEZETTINGSGRAAD STRAATPARKEREN (10u-12u)

 

 

 Niet-significant

0.00 - 75.0%

75.0 - 90.0%

 90.0 - 100.0%

 > 100.0%

Bronnen:  Relevé ARS (2014)

12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anderlecht > 26.050

Auderghem / Oudergem > 8.800

Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem > 5.450

 Bruxelles / Brussel > 45.100

 Etterbeek > 10.900

Evere > 9.600

Forest / Vorst > 11.900

Ganshoren > 4.450

 Ixelles / Elsene > 17.850

 Jette > 10.300

Koekelberg > 3.650

 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek > 13.000

Saint-Gilles / Sint Gillis > 9.300

Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node > 3.250

 Schaerbeek / Schaarbeek > 25.200

 Uccle / Ukkel > 21.600

Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde > 9.750

Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe > 13.850

Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe > 15.150

3.250

25.200

8.800

9.750

9.600

13.850

10.900

17.850

2

13.000

4.450

10.300

21.600

11.900

26.050

45.100

4

15.150

3.650

9.300

5.450

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Agatha-Berchem

Ganshoren

 

 

 

 

 Niet-gereglementeerd

Rode zone

Oranje zone

 Grijze zone

 Groene zone

Blauwe zone

Gereserveerde bewonersplaatsen

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Agatha-Berchem

Ganshoren

 

 

 

 

 Niet-gereglementeerd

Rode zone

Oranje zone

 Grijze zone

 Groene zone

Blauwe zone

Gereserveerde bewonersplaatsen

VERDELING VAN HET PARKEERAANBOD 
OP DE OPENBARE WEG VOLGENS 
REGLEMENTERINGSTYPE

TOTAAL AANTAL PARKEERPLAATSEN  
PER GEMEENTE

Ganshoren 
4.500 

Sint-Agatha-Berchem 
5.450 

Sint-Jans-Molenbeek 
13.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anderlecht > 26.050

Auderghem / Oudergem > 8.800

Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem > 5.450

 Bruxelles / Brussel > 45.100

 Etterbeek > 10.900

Evere > 9.600

Forest / Vorst > 11.900

Ganshoren > 4.450

 Ixelles / Elsene > 17.850

 Jette > 10.300

Koekelberg > 3.650

 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek > 13.000

Saint-Gilles / Sint Gillis > 9.300

Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node > 3.250

 Schaerbeek / Schaarbeek > 25.200

 Uccle / Ukkel > 21.600

Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde > 9.750

Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe > 13.850

Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe > 15.150

3.250

25.200

8.800

9.750

9.600

13.850

10.900

17.850

2

13.000

4.450

10.300

21.600

11.900

26.050

45.100

4

15.150

3.650

9.300

5.450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anderlecht > 26.050

Auderghem / Oudergem > 8.800

Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem > 5.450

 Bruxelles / Brussel > 45.100

 Etterbeek > 10.900

Evere > 9.600

Forest / Vorst > 11.900

Ganshoren > 4.450

 Ixelles / Elsene > 17.850

 Jette > 10.300

Koekelberg > 3.650

 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek > 13.000

Saint-Gilles / Sint Gillis > 9.300

Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node > 3.250

 Schaerbeek / Schaarbeek > 25.200

 Uccle / Ukkel > 21.600

Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde > 9.750

Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe > 13.850

Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe > 15.150

3.250

25.200

8.800

9.750

9.600

13.850

10.900

17.850

2

13.000

4.450

10.300

21.600

11.900

26.050

45.100

4

15.150

3.650

9.300

5.450
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PARKEREN BUITEN  
DE OPENBARE WEG

•  Het aantal parkeerplaatsen buiten de 
openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt op 500.000 plaatsen geraamd 
in 2015

•  Het eventuele verlies van parkeerplaatsen 
langs de openbare weg moet worden 
gecompenseerd door buiten de openbare weg 
een gelijk aantal plaatsen te creëren

•  We tellen 25.000 publieke parkeerplaatsen 
buiten de openbare weg in Brussel (publieke 
parkings)

•  Er zijn 1.500 Park & Ride-plaatsen 
(parkeerplaatsen in de buurt van stations en 
metrostations met als doel het gebruik van 
het openbaar vervoer te stimuleren)

•  Er zijn 250.000 privégarages en 
223.000  andere garages die zijn gereserveerd 
voor kantoren, handelszaken, scholen, de 
industrie...

 

 

 

Rode zone: centrale commerciële en drukke zones

Oranje zone: commerciële straten van secundaire centra

 Groene zone: nabijgelegen residentiële zones en adminsitratieve zones

 Grijze zone: bufferzone tussen de oranje zone en de groene zone

Blauwe zone: zone zonder specifieke parkeerdruk waar rotatie verreist is

DE VERSCHILLENDE GEREGLEMENTEERDE 
PARKEERZONES

14



DE CARTOGRAFIE

De cartografie is een belangrijk aspect van het 
werk van de cel “Studies & Planning” binnen 
het Agentschap.

De verwezenlijkingen anno 2015 zijn de 
volgende:

•  Kaarten van de aantrekkingspolen van de 
Park & Ride (P+R), de publieke parkings en 
de GEN-stations

•  Diverse kaarten betreffende de directe 
omgeving van de parkings P+R

•  Een kaart van het aanbod aan beveiligde 
fietsenstallingen langs de openbare weg

•  Kaarten betreffende de uitbreiding van 
de blauwe zones in Berchem en van de 
gereglementeerde zones in Molenbeek

•  Liggingskaarten van de directe omgeving 
van het Marie-Jansonplein, het Koningin 
Elisabethplein, langs de Kleine Ring en de 
Havenlaan

Voorts beheert en actualiseert het Agentschap 
een reeks kaarten in verband met parkeren, door 
er nieuwe gegevens in op te nemen. Bovendien 
ontwikkelt het Agentschap de cartografische 
exploratietool voor webplanning aangaande 
parkeren op het niveau van het Gewest, in het 
kader van een partnerschap met het CIBG.  
Tot slot werd een verkennende nota opgemaakt 
betreffende de toekomstige architectuur van 
het GIS (Geographic Information System) van 
het Gewestelijk Parkeerobservatorium.

DE GEGEVENSCENTRALISATIE 
EN DE ONTWIKKELING VAN EEN 
OBSERVATORIUM

Het Parkeerobservatorium, dat wordt ontwikkeld 
door het departement Studies & Planning 
van het Agentschap, zal o.m. bestaan in een 
cartografische internettool die zal toelaten alle 
parkeergegevens op het niveau van het Gewest 
te visualiseren, uit te wisselen, te downloaden 
en te actualiseren.

De oprichting steunt op vier factoren:

•  De tool creëren die nodig is voor de goede 
uitvoering door het Agentschap van de 
opdrachten waarmee het werd belast door 
de ordonnantie van 2009, i.e. de planning, 
het beheer van openbare parkings, de 
uitwerking van een beleid van parc-sharing 
en de ontwikkeling van een aanbod aan 
fietsenstallingen

•  De opdracht uitvoeren die uitdrukkelijk aan 
het Agentschap wordt opgelegd door de 
toekomstige beheersovereenkomst en meer 
bepaald gevolg geven aan artikel 29.1° van 
de ordonnantie van 2009, i.e. een databank 
aanleggen met het oog op de uitwerking van 
het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan en de 
Gemeentelijke Parkeeractieplannen

•  Het werk van de gemeenten faciliteren, 
in een optiek van schaalverkleining en 
methodologische coherentie, wetende 
dat de gemeenten een groot aantal 
terreinonderzoeken moeten uitvoeren met 
als doel tweemaal per jaar een verslag op te 

stellen om de uitvoering van hun GPAP te 
evalueren (hoofdstuk 7 van het besluit van 
18 juli 2013 houdende het reglementaire luik 
van het GPBP). Dergelijke enquêtes, die veel 
kosten en een grote deskundigheid vereisen, 
zullen worden uitgevoerd door het Agentschap 
en via het Observatorium ter beschikking 
worden gesteld van de gemeenten

•  Beantwoorden aan de verwachtingen van het 
publiek dat op zoek is naar informatie over 
parkeren (gereglementeerde zones, tarieven...) 
en aan de vragen van professionele 
betrokkenen (ontwikkelaars, administraties, 
zakelijke partners...)

In 2015 werd er voornamelijk gewerkt aan 
de ontwikkeling van een prototype van 
de cartografische webappliatie, naast de 
verspreiding en de gedeeltelijke correctie van 
de datasets die Brussel Mobiliteit in 2014 heeft 
geproduceerd. Al deze taken kunnen worden 
geassimileerd met tests die de voorbereiding 
van het toekomstige Observatorium beogen. 

Vooruitblik: 2016 zal voornamelijk gewijd wor-
den aan het opstellen van de werkingsprocedu-
res van het toekomstige Observatorium en aan 
de installatie van de informatica-architectuur 
(GIS) die de nieuwe tool moet ondersteunen. 
Het is de bedoeling dat dit observatorium op 
progressieve wijze operationeel is vanaf eind 
2016, meer bepaald door verschillende informa-
tiebronnen achtereenvolgens samen te brengen 
(GPAP’s, terreinopmetingen, feedback van de 
gemeenten...).

Alle  
parkeerdata 
actualiseren
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3. DIENSTVERLENING AAN GEMEENTEN
UITBESTEDINGEN

Volgens artikel 44 van de ordonnantie van 2009 
mogen Brusselse gemeenten hun contracten 
die ze met privévennootschappen niet voort-
zetten na 1 maart 2014. De gemeenten die ge-
bonden zijn aan een privaatrechtelijke persoon 
moeten dergelijke contracten beëindigen bin-
nen de vijf jaar na de inwerkingtreding van de 
ordonnantie. Ze kunnen zelf instaan voor deze 
controle of ze kunnen aan het Agentschap vra-
gen om deze controle uit te oefenen. Rekening 
gehouden met de einddatum van 1 maart 2014 
werd bijgevolg een hele reeks overeenkomsten 
gesloten met parking.brussels.

In juni 2015 beslisten drie gemeenten - 
Berchem, Molenbeek en Ganshoren - om het 
beheer van het parkeren over te dragen aan 
het Agentschap. De gemeente Vorst besliste 
eind 2015 om het beheer van het parkeren over 
te dragen aan het Agentschap in juni 2016. 
Nog in 2015 hebben onderhandelingen plaats 
gevonden met de gemeenten Anderlecht en 
Sint-Gillis.

Bovendien hebben vijf andere gemeenten een 
overeenkomst gesloten met parking. brussels 
om hun beheer van het parkeren over te 
dragen: Schaarbeek, Evere en Elsene 
hebben de opdrachten inzake de controle 
op het parkeren overgedragen. Sint-Joost 
en Koekelberg hebben de opdrachten van 
controle en inning overgedragen, maar in 2015 
bleven deze vijf gemeenten wel de door de 
private concessiehouders geïnde retributies 
ontvangen tot aan de einddatum van de 
contracten.

EEN AANKOOPCENTRALE VOOR 
DE GEMEENTEN. UITRUSTING 
EN PDA

De stewards van het Agentschap dragen 
een volledige werkuitrusting in de kleuren 
van parking.brussels. In 2015 schreef het 
Agentschap een opdracht uit met als doel een 
aankoopcentrale tegen voordelige voorwaarden 
te creëren voor de gemeenten die daaraan 
wensen deel te nemen. Dit initiatief draagt bij tot 
de herkenbaarheid van de stewards op straat.

Flexibiliteit
Evalueren 
Delen 
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Voorts maken de parkeerstewards gebruik van 
de controletoestellen PDA (Personal Digital 
Assistant) die zijn uitgerust met de software 
Sigmax. Deze terminals zijn uitgerust met de 
technologie OCR (optische tekenherkenning) 
waarmee nummerplaten op afstand kunnen 
worden gelezen.

DE GPAP’S

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan biedt 
een kader voor de gemeenten die het beleid 
concreet toepassen. 

De verplichte GPAP’s bestaan uit drie delen:
De plaatsbeschrijving maakt de diagnose 
van het parkeren op het gemeentelijk 
grondgebied (aantal plaatsen, hun ligging 
en verdeling, de gereglementeerde en niet-
gereglementeerde parkeerplaatsen).  
Er wordt ook een balans opgemaakt van het 
gemeentelijk parkeerbeleid: de toegekende 
vrijstellingskaarten, de voorwaarden voor het 
beheer van de controle en de invordering, en 
een financiële balans.

Het actieplan beschrijft alle maatregelen 
die de gemeente op middellange termijn 
wil toepassen op haar grondgebied. Het 
beschrijft meer bepaald de wijze waarop 
ze de doelstellingen wil bereiken die de 
gewestelijke regelgeving oplegt (vermindering 
van het aantal niet-gereglementeerde en 
niet-gereserveerde plaatsen, aantal plaatsen 
gereserveerd voor fietsen, vrachtwagens, 
motorfietsen enzovoort). 

Het derde deel, de synthese, vat de te 
nemen acties samen en bevat de beoogde 
uitvoeringskalender. Eigenlijk is de synthese 
een soort bestek, een gedetailleerde 
overzichtstabel.

Het Agentschap speelt een belangrijke rol in de 
uitvoering van de GPAP’s. Het stelt de nodige 
gegevens ter beschikking, formuleert adviezen 
over de GPAP’s die worden voorgelegd in de 
fase van het openbaar onderzoek en werkt 
eventueel zelf het GPAP uit voor de gemeenten 
die deze opdracht aan het Agentschap hebben 
toevertrouwd. Het kan zich bovendien in de 
plaats stellen van gemeenten die in gebreke 
blijven, maar alleen als de regering dit beslist. 
Ten slotte verzamelt parking.brussels de 
19  definitieve GPAP en overhandigt ze deze 
aan de Brusselse regering.

De eerste GPAP’s werden opgesteld in 2014. 
Het Agentschap heeft een advies verleend 
over het GPAP van de gemeenten Koekelberg, 
Elsene, Watermaal-Bosvoorde en Berchem.  
Het Agentschap heeft ook een beroep gedaan 
op twee gespecialiseerde studiebureaus om 
het bij te staan in het uitwerken van de GPAP’s 
voor de gemeenten die deze taak aan het 
Agentschap hebben overgedragen: Transitec 
en Espaces Mobilités. Drie gemeenten, 
Ganshoren, Vorst en Evere, hebben aan het 
Agentschap gevraagd hun GPAP op te stellen.

In 2015 heeft het Agentschap de voorontwerpen 
van de GPAP’s opgemaakt voor Evere en 
Vorst, alsook het ontwerp van het GPAP voor 

Ganshoren. Het heeft een officieel advies 
verleend over de GPAP’s van Oudergem, 
Schaarbeek en Sint-Pieters-Woluwe. En 
tot slot heeft het deelgenomen aan de 
begeleidingscomités bij het uitwerken van de 
ontwerpen van het GPAP van de gemeenten 
Evere, Vorst, Schaarbeek en Ukkel.

AUTOSLEEPDIENST

Artikel 29 van de ordonnantie houdende 
de oprichting van het Parkeeragentschap 
voorziet in de oprichting van een gewestelijke 
takeldienst. 

De Directie van parking.brussels stelde op 
27  november 2015 de beleidsnota voor aan 
haar raad van bestuur. In 2016 plant de Directie 
een onderzoek naar de mogelijkheden om 
een takeldienst te organiseren teneinde de 
controleopdracht van het Agentschap en de 
gemeenten te ondersteunen. Eind 2015 al werd 
er gewerkt aan de opmaak van een bestek. 
Verwacht wordt dat de opdracht eind 2016 
wordt gelanceerd.

De mensen 
kunnen in één 

oogopslag 
de stewards 
van parking.

brussels 
herkennen
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STATISTIEKEN - BEHEER 
VAN DE GEWESTELIJKE 
PARKEERKAARTEN 

Het Parkeeragentschap levert de zogenaamde 
gewestelijke vrijstellingskaarten af en staat in 
voor het beheer ervan. De kaarten zijn geldig 
in het hele gewest, over de grenzen van de 
verschillende gemeenten heen. Het aanbod 
van parking.brussels bestaat uit de volgende 
kaarten.

•  Parkeerkaart voor dringende medische 
hulpverlening, voor verpleegkundigen met een 
RIZIV-nummer en die thuisbezoeken afleggen

•  Parkeerkaart voor niet-dringende medische 
zorgen, bestemd voor sommige paramedische 
beroepen erkend door de Cocof, de GGC en 
de VGC

•  Interventiekaart, vooral bestemd voor 
concessiehouders en beroepen die dringend 
moeten tussenkomen: een dak herstellen, 
loodgietersprobleem...

•  Parkeerkaart voor autodelen. Het Agentschap 
werkt samen met bedrijven voor autodelen 

die het erkent: Cambio en Zen Car 
(gespecialiseerd in elekrtische voertuigen)

•  Parkeerkaart voor onderwijsinstellingen 
en kinderdagverblijven. Bestemd voor 
leerkrachten en kinderverzorgsters die werken 
in verschillende gemeenten

Het Agentschap produceert de kaarten, levert 
ze af, beheert ze en vergroot hun bekendheid 
bij de buitenwereld. Kortom, het controleert 
het hele proces. De implementatie van de 
gewestelijke vrijstellingskaarten 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 Parkeerbeleidsplan (GPBP). 

De lancering van de procedure in 2015 die leidt 
tot een wijziging van het GPBP zal uiteraard 
een aanzienlijke impact hebben op het aantal 
en de verspreiding van zowel de gewestelijke 
als van de gemeentelijke vrijstellingskaarten.

Ontwikkelen
Innoveren
Faciliteren
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 Dringende medische zorgen 183
 Interventie 27
 Dierenartskaart 11
 Cambiokaart 349

TOTAAL 2015 763

STATISTIEKEN 2015

GEWESTELIJKE KAARTEN

GEMEENTELIJKE KAARTEN: 
BERCHEM

 1e bewonerskaart 1 jaar 1.244
 1e bewonerskaart 2 jaar 281
 2e bewonerskaart 1 jaar  142
 2e bewonerskaart 2 jaar 17
 Tijdelijke bewoners 4

TOTAAL 2015 1.688

Aantal  
geregistreerde 

retributies

13.522

Aantal 
controles

196.079

MOLENBEEK
 1e bewonerskaart 1 jaar 10.557
 1e bewonerskaart 2 jaar 2.139
 2e bewonerskaart 1 jaar  1.576
 2e bewonerskaart 2 jaar 196
 3e bewonerskaart 1 jaar  23
 3e bewonerskaart 2 jaar 0
 Tijdelijke bewoners 223
 Bezoekers 376
 Bedrijven & zelfstandigen 856

TOTAAL 2015 18.048

Aantal  
geregistreerde 

retributies

84.824

Aantal 
controles

661.645

GANSHOREN

Aantal  
geregistreerde 

retributies

400

Aantal 
controles

4.474

Niet-dringende medische zorgen

188

Onderwijspersoneel

5
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INZETTEN OP DIGITALISERING

In december 2015 keurde de raad van bestuur 
een “beleidsnota” goed over het toekomstig 
beleid en de prioriteiten van het Agentschap. 
Het is de bedoeling om sterk in te zetten op 
digitale instrumenten in plaats van verder te 
werken met de huidige parkeermeters. 

Het gewestelijk Agentschap kondigde er onder 
meer in aan dat het gratis aan de 19 gemeenten 
de software zal aanbieden die ontwikkeld is door 
Mobile For, en dat het bovendien werkt aan de 
ontwikkeling van een gewestelijk elektronisch 
parkeerloket in samenwerking met het CIBG (Cen-
trum voor Informatica voor het Brusselse Gewest).

DE TOOLS SIGMAX  
EN MOBILE FOR

Het Parkeeragentschap heeft in 2014 twee soft-
wareprogramma’s aangekocht: het ene voor het 
beheer van de vrijstellingskaarten, het andere 
voor het beheer van de parkeercontrole op de 
rijweg, met inbegrip van de invordering van de 
retributies, evenals van de controleterminals 
(PDA’s). Beide programma’s zijn sinds november 
2014 operationeel.

•  MOBILE FOR 
De software die Mobile For heeft ontwikkeld, is 
van het type SAP en is bijgevolg toegankelijk van 
op eender welke computer met internetverbin-
ding. Concreet wordt ze gebruikt voor het beheer 
van de aanvragen, de betalingen, de informatie-
brieven, de verwerking van de gegevens van het 
rijksregister en het DIV. 

Het geautomatiseerd beheer vermindert het 
risico op fouten, wat van groot nut zal zijn in 
de toekomst wanneer een parkeersector zou 
worden toegewezen aan een inwoner vertrekkend 
van zijn domicilie. Deze voordelen dragen op 
termijn bij tot een gevoelige vermindering van de 
werklastkosten. Mobile For maakt het daarnaast 
mogelijk statistieken te genereren.

De gemeenten die de software Mobile For hebben 
gebruikt in 2015 zijn: Oudergem, Berchem, 
Ganshoren, Molenbeek en Sint-Gillis.

Hebben interesse of vragen inlichtingen: Stad 
Brussel, Elsene en Watermaal-Bosvoorde.

In 2015 heeft de software Mobile For bijna 
17.000  vrijstellingskaarten gegenereerd binnen het 
Agentschap. Dit op een totaal van 209.000  kaarten 
die in omloop zijn in de 19  gemeenten.

•  SIGMAX
De software Sigmax wordt gebruikt voor het 
beheer van de parkeercontrole op de openbare 
weg (straatparkeren) en voor het innen van 
retributies uitgeschreven met behulp van de 
controletoestellen (PDA’s). Deze software is 
compatibel met Mobile For.

Dankzij Sigmax worden de kosten beperkt, 
alsook de installatietermijnen van de 
technische infrastructuur (server, netwerk...) 
Het maakt het beheer mogelijk van alle soorten 
zones en parkeertarieven beschreven in het 
GPBP, dringt het aantal controlefouten sterk 
terug, vereenvoudigt het inningsproces en 
de klantenbehandeling en biedt tools om de 

resultaten te analyseren en het toegepaste 
parkeerbeleid te evalueren.

Gemeenten die Sigmax gebruiken in 2015: 
Oudergem, Berchem, Ganshoren, Molenbeek en 
Sint-Gillis.  
Heeft interesse: Stad Brussel.

DE USERS’ CLUB

In 2015 heeft de Klantendienst van  
parking. brussels een Users’ club gelanceerd 
voor de software van Mobile For en Sigmax.  
De gebruikers van deze software binnen de 
gemeenten en het Agentschap zijn met steeds 
meer. Al snel werd duidelijk dat het stimuleren van 
uitwisselingen tussen de gebruikers nuttig was.

Dit driemaandelijks platform wil het volgende 
bereiken:

•  parking.brussels wil haar rol als “verdeler” 
verzekeren tussen de gemeenten die gebruik 
maken van de aankoopcentrale en de 
softwareleveranciers

•  De uitwisseling van ervaringen 
vergemakkelijken en stimuleren

•  De uitgewerkte modellen van de software 
coördineren en de follow-up ervan (via een 
gedeeld portaal)

•  Nieuwe technologieën op het vlak van 
parkeren presenteren

Het initiatief van de Users’ club past perfect 
binnen het concept van de klantgerichtheid 
waarnaar het Agentschap streeft ten aanzien 
van de Brusselse gemeenten.

De software 
Mobile For 
heeft meer 
dan 17.000 

vrijstellings-
kaarten  

gegenereerd 
binnen  

parking. 
brussels
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ZEVEN GEWESTELIJKE  
PARKINGS OP HET GROND-
GEBIED VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Stalle, Delta, Herrmann-Debroux, Coovi (Ceria), 
Roodebeek, Kraainem en Erasmus. Dat zijn de 
zeven gewestelijke parkings die Brussel telt.

Zes daarvan worden vandaag niet beheerd 
als “parking P+R”. Dit betekent dat ze vrij 
toegankelijk en gratis zijn. Helaas worden ze 
niet gebruikt voor het doel dat het gewest voor 
ogen heeft, als P+R, maar worden ze gebruikt 
als (privé)parkeerplaats door de buurtbewoners 
of als tijdelijke parkeerplaats voor wie de lokale 
zaken in de buurt bezoekt (horeca, recreatieve 
centra, handelszaken…).

Het Agentschap wil ze daarom actief gaan 
beheren als P+R, om de intermodaliteit tussen 
verschillende vervoerswijzen aan te moedigen. 
Het is de bedoeling dat pendelaars hun wagen 
(of fiets) achterlaten aan de stadsgrenzen en 
vervolgens het openbaar vervoer nemen. 

Men gebruikt ook de termen 
“ontradingsparking” of “transitparking”, maar de 
meest gebruikte formule is P+R.

De zevende parking, Erasmus, wordt beheerd 
door een private speler (Indigo) met wie lang 
vóór het bestaan van parking.brussels een 
concessie werd gesloten. Van de 670 plaatsen 
in Erasmus zijn er 100 voorbehouden voor P+R.

De regering wil de bestaande P+R op actieve 
wijze beheren en het aanbod aan P+R-plaatsen 
uitbreiden. Dit engagement werd vertaald in 
de oriëntatienota van het Agentschap die 
de raad van bestuur in november 2015 heeft 
goedgekeurd. 

Dynamisme
Samenwerken
Beredeneren
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DE INTERMODALITEIT:  
PARK & RIDE (P+R)

Een Park & Ride (P+R) is een parkeerterrein 
waar automobilisten hun wagen kunnen 
achterlaten en hun traject kunnen voortzetten 
door gebruik te maken van het openbaar 
vervoer. 

Het doel bestaat erin pendelaars ertoe te 
bewegen hun auto achter te laten aan de 
stadsgrenzen. Het parkeerterrein kan al dan 
niet betalend zijn. Men gebruikt ook de termen 
“ontradingsparking” of “transitparking”, maar  
de meest gebruikte formule is P+R.

LOCATIE EN CAPACITEIT VAN DE BESTAANDE PARKINGS P+R 
IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

P+R “COOVI”
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DE BELEIDSNOTA:
ONTWIKKELING VAN HET PARK & 
RIDE-AANBOD IN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Streefdoel van het regeerakkoord 2014-
2019: “10.000 parkeerplaatsen creëren op 
plaatsen waar het wegverkeer en het openbaar 
vervoer op elkaar aansluiten om zodoende de 
intermodaliteit te stimuleren.”

Bovendien belast de ordonnantie van 
22  januari  2009 parking.brussels met “de bouw, 
de aankoop of de huur, alsook de organisatie, het 
beheer en de controle van alle publieke parkings 
die eigendom zijn van het gewest, die het gewest 
in concessie heeft of rechtstreeks beheert, al dan 
niet of het om transitparkings gaat”.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering gaf 
aan parking. brussels de opdracht om tegen 
november 2015 een concreet beheersmodel voor 
te stellen.

De strategische nota stippelt het beleid uit 
dat parking.brussels wenst te voeren om haar 
opdracht naar behoren uit te voeren. Op basis 
van de regeringsbeslissingen over de sites en de 
geplande capaciteiten bepaalt het Agentschap 
welk operationeel beleid er nodig is om de 
doelstellingen te verwezenlijken.

De nota beschrijft het reglementair kader, 
identificeert de praktijken van Park & Ride 
en Bike & Ride, stelt een plaatsbeschrijving 
op, licht de doelstellingen inzake uitbreiding 

en constructie toe, geeft een gedetailleerde 
beschrijving van de doelstellingen van Park & 
Ride en stelt tot slot een actieplan, een standaard 
exploitatietype en een beheersmodel voor.

Op de vergadering in december 2015 heeft 
de raad van bestuur de strategische inhoud 
van de nota, het bijgevoegde actieplan, het 
standaard exploitatietype en het beheersmodel 
goedgekeurd.

BEHEER VAN DE P+R “COOVI”

Naar aanleiding van het besluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van april 
2015 kreeg het Agentschap de opdracht om 
de bestaande transitparkings zo snel mogelijk 
in actief beheer te stellen. Voor de COOVI-site 
(199 parkeerplaatsen) staat het Agentschap 
in voor het vervullen van de administratieve 
formaliteiten en voor de technische 
afhandeling om de site tegen eind 2016 
actief te kunnen beheren. De administratieve 
formaliteiten (wijziging van de bestaande 
stedenbouwkundige en milieuvergunning van 
klasse 1B) werden vervuld in 2015. De site moet 
enkel nog worden uitgerust voor hij kan worden 
geëxploiteerd.

Het gaat om een pilootproject Park & Ride dat 
bedoeld is om het standaard exploitatiemodel 
P+R te testen. In het vooruitzicht ligt de bouw 
en het beheer van een parking met meer dan 
1.200 plaatsen (integratie en parametrering 
van de MOBIB-technologie). Het project is 
bedoeld om de COOVI-parking zo te beheren 

dat het parkeren van gebruikers die een 
modaliteitsverschuiving doen van de auto naar 
het openbaar vervoer, wordt aangemoedigd.

Tegen eind 2016 wenst het Agentschap deze 
parking te exploiteren als pilootproject, vóór de 
aanvang van de uitbreidingswerken, met als 
doel de uitrustingen en het exploitatiemodel te 
testen die een voorafspiegeling moet worden 
van de wijze waarop alle regionale P+R in de 
toekomst zullen worden beheerd.

ONTWIKKELING MOBIB - 
P+R: PRINCIPEBESLISSING 
(FINANCIERING)

Het Parkeeragentschap heeft van de 
Brusselse regering de opdracht gekregen 
een exploitatiemodel van de P+R te 
implementeren waarbij automobilisten een 
goede toegankelijkheid en tariefvermindering 
genieten als ze in de stad overschakelen op 
het openbaar vervoer. Dit systeem zal worden 
toegepast bij de gewestelijke openbare 
transitparkings en kan ook worden gebruikt 
door de private parkings waarvan het beheer 
zou worden toevertrouwd aan parking.brussels. 
Het Parkeeragentschap werkt actief samen 
met de MIVB om te bepalen op welke wijze 
het mogelijk is de gegevens van de MOBIB-
kaarten op te nemen in het tariefmodel van de 
transitparkings. 

Over de financiële verdeling wordt het volgende 
gezegd in de Brusselse regeringsbeslissing van 
van april 2015: “De MIVB verdeelt de eenmalige 

De bouw en 
het beheer 

van een par-
king met meer 

dan 1.200 
plaatsen
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ontwikkelingskosten. Het Parkeeragentschap 
neemt de jaarlijkse onderhoudskosten op zich.” 
De eerste raming van de beheerskosten kwam 
uit op een bedrag van 20.000 euro per jaar, te 
verdelen over alle geëxploiteerde parkings.

De raad van bestuur heeft in augustus 2015 het 
principeakkoord bevestigd waarin het Agent-
schap de investeringen en exploitatiekosten 
voor zijn rekening neemt die nodig zijn om de 
mobiele applicatie MOBIB P+R te ontwikkelen.

HET PARKEERGELEIDINGS-
SYSTEEM

Het gewest wil een parkeergeleidingssysteem 
invoeren voor de openbare parkings in het 
centrum en de P+R-parkings. Vandaag wordt 
dit project geleid door Brussel Mobiliteit. 
Op termijn is het de bedoeling dat het 
Agentschap deze taak overneemt. Voor 2015 
valt er niets bijzonders te melden.

BEHEER VAN DE PUBLIEKE 
PARKINGS

De ordonnantie van 2009 bevestigde dat het 
gewest bereid is om het beheer van de 
parkings die gewestelijke eigendom zijn over 
te dragen aan het Agentschap (Wet, Twee 
Poorten, Hallepoort, CCN, Simonis en 
Lennik) 

In 2015 werden deze parkings beheerd door 
middel van concessies aan private spelers 
(Vinci Park, Q-Park en Interparking).  
Een deel van de ontvangsten wordt, na aftrek 
van de exploitatiekosten, aan het Agentschap 

betaald. Voor de parking Hallepoort, waarvan 
de eigendom wordt gedeeld tussen de Stad 
Brussel (70%) en het gewest, worden de 
netto ontvangsten geïnd door Stad  Brussel 
die vervolgens aan het Agentschap het deel 
betaalt dat toekomt aan het gewest. 

PPP-SILVER BUILDING

De raad van bestuur heeft aan het Agentschap 
gevraagd om verkennende stappen te zetten 
voor het in beheer nemen van de ondergrondse 
parking van het Silver Buildinggebouw. 
Vandaag bestaat er tussen de vzw Creative 
District en de firma Besix Park een 
overeenkomst betreffende de exploitatie van 
deze parking. Ze wensen parking.brussels 
bij dit beheer te betrekken. Met als doel de 
rechtsvorm van de tripartiete vereniging, 
het exploitatiemodel en zijn financiële 
weerslag nader te bepalen, heeft de raad van 
bestuur van het Agentschap in juli 2015 een 
principeakkoord gesloten voor de voortzetting 
van de werkzaamheden ter voorbereiding van 
de vaststelling van het exploitatiemodel.

PARKING BRUNFAUT 
(MOLENBEEK): 
OVERNAMEVOORSTEL

De raad van bestuur van het Agentschap 
heeft kennis genomen van het verzoek dat 
citydev. brussels stelt aan parking.brussels om 
de parking Brunfaut in Sint-Jans-Molenbeek 
over te nemen. Er werden inleidende studies 
aangevat in 2015.

AUTODELEN

In een besluit van maart 2013 bepaalde 
het gewest de gebruiksvoorwaarden van de 
parkeerplaatsen die langs de openbare weg 
zijn voorbehouden voor carsharing. Het stelt de 
19 gemeenten verplicht om een actieplan voor 
autodelen op te stellen en dat vervolgens aan  
het Agentschap voor te leggen.  
Twee vennootschappen, Cambio en Zen Car, zijn 
door het Agentschap erkend om te opereren op 
het Brussels grondgebied.

Daarop heeft het Agentschap in 2015 concreet:

•  Een formulier gecreëerd om de beheersgege-
vens van de erkende operatoren in te zamelen
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•  Een evaluatieverslag opgesteld van de regio-
nale dekking van de erkende operatoren

•  Kennisgevingen van niet-conformiteit van 
Zen  Car opgevolgd met betrekking tot de 
besluitvoorschriften (lege stations, niet-deel-
name aan gegevensinzameling)

•  Het dossier van de erkenningsaanvraag van 
Ubeeqo opgevolgd

•  Een advies opgesteld met betrekking tot het 
actieplan voor carsharing van de gemeente 
Ukkel en dit actieplan goedgekeurd

FIETSENSTALLINGEN

De ordonnantie van 22 januari 2009 bepaalt in 
hoofdstuk 6, deel 5 de verschillende opdrachten 
die parking.brussels moet vervullen. Punt 10 
bepaalt dat het Agentschap wordt belast met “de 
ontwikkeling van een aanbod aan beveiligde, 
publieke en overdekte bromfiets-, motorfiets- en 
fietsstallingen die zijn aangepast aan de daarbij 
behorende behoeften”. De doelstelling is het 
gebruik van de fiets stimuleren door stallings-
mogelijkheden en -beveiliging aan te bieden.

Bijgevolg wil parking.brussels de ontwikkeling 
van het aanbod aan beveiligde fietsenstallin-
gen op straat faciliteren ten dienste van de 
gemeenten en de burgers. Daarnaast neemt het 
Agentschap zich voor een centraliserende rol te 
vervullen voor de ontwikkeling van fietsenstal-
lingen buiten de openbare weg.

Om haar taken te kunnen vervullen, heeft 
parking.brussels een overheidsopdracht 

gelanceerd voor de levering, de installatie en 
het onderhoud van de nodige (niet-)beveiligde 
fietsparkeervoorzieningen.

De opdracht bestaat uit drie loten, die elk 
meerdere posten bevatten. Lot 1 slaat op de 
niet-beveiligde buitenparkeervoorzieningen 
voor fietsen en open beschermingsvoorzienin-
gen. Lot 2 betreft de beveiligde binnen- en bui-
tendepots voor fietsen en de samenhangende 
parkeervoorzieningen voor fietsen. Lot 3 gaat 
over de beveiligde buitenparkeervoorzieningen 
voor fietsen (boxen).

De raad van bestuur heeft in oktober 2015 het 
ontwerp-bestek en de lancering van de proce-
dure goedgekeurd.

Op termijn ziet het beleid “fietsenstallingen” er 
als volgt uit:

•  De gemeenten begeleiden bij de installatie 
van fietsenstallingen voor mensen die hun 
fiets voor langere tijd willen parkeren

•  Het aanbod aan beveiligde fietsenstallingen 
langs de openbare weg overnemen en 
ontwikkelen:

 -  “Park & Ride” parkings (collectieve 
stallingen)

 -  Openbare parkings (beugels of collectieve 
stallingen)

 -  Fietsparkings voor buurtbewoners 
(aanspreekpunt voor particulieren die een 
wijkproject uitwerken)

•  Een aankoopcentrale op poten zetten voor 
de aankoop van fietsvoorzieningen en 

© William Murphy

-infrastructuur (beugels, boxen, stallingen, 
inrichting van lokalen...)

•  Als partner van het Europees project EFRO 
bijdragen aan een geautomatiseerd en 
gecentraliseerd systeem om het aanbod en 
vragen inzake beveiligd parkeren te beheren 
en te verwerken

parking.brussels  |  Jaarverslag 2015  | 29

INTERMODALITEIT AANMOEDIGEN 



 

6. DE WERKING

30



 

Jean-Pierre Van Gorp Voorzitter

Pieter Vervaet * Ondervoorzitter

Marc Mayne Lid

Eric Cooremans Lid

Halima Amrani Lid

Charles Spapens Lid

Inès Fonsny Lid

Benoît Mouraux Lid

Sait Kose Lid

Mohammed el Arnouki Lid

Catherine van Zeeland Lid

Alain Embrechts Lid

Kwinten Lambrecht ** Lid

Dries Verhaeghe Lid

Thomas Vandormael Lid

Regeringscommissarissen: Abbes Guenned en Willem Stevens

(*)  Tot 17 december 2015. Sindsdien vervangen door Martine Raets.

(**)  Tot 17 december 2015. Sindsdien vervangen door Maite Morren.

Klantvriendelijkheid
Efficiëntie
Vooruitdenkendheid

De raad van bestuur vergadert in principe 
eenmaal per maand. In 2015 kwam de raad 
14  keer samen. Elke vergadering wordt grondig 
voorbereid. De voorgestelde agendapunten 
worden besproken door het Bureau dat in 2015 
werd samengesteld uit de directeur-generaal, 
de adjunct-directeur-generaal, de voorzitter 
van de RvB, de ondervoorzitter van de RvB en 
de twee regeringscommissarissen. Het Bureau 
komt ongeveer 10 dagen voor de RvB samen.

 DE RAAD VAN BESTUUR
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Directie 2 VT

Directiesecretariaat 2 VT

Klantendienst 14 VT

Financiële dienst 1 VT

Preventie 1 VT

Dienst Planning & Studies 2 VT

Dienst Off-Street 3 VT

Dienst Communicatie 2 VT

Human Resources 1 VT

Juridische dienst 2 VT

Dienst IT 1 VT

Dienst On-street (administratie) 4 VT

Dienst On-street (stewards) 33 VT

Totaal 68 VT

HET TEAM OP 31 DECEMBER 2015
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DE TEAMBUILDING

De snelle groei van het Agentschap maakt het 
noodzakelijk dat de collegiale banden worden 
versterkt tussen de ervaren collega’s en de 
nieuwkomers enerzijds, en de administratieve 
medewerkers en de parkeerstewards 
anderzijds. Om in te zetten op een sterke 
interne werking en groepsdynamiek werd een 
teambuilding georganiseerd op 4  december 
2015 in Schaarbeek. In het kader van 
het hedendaags theatercentrum Sasasa 
stonden op het programma: een theatrale 
improvisatieworkshop, een bezoek aan het 
Train Worldmuseum en de activiteit “Challenge 
Cooking”, ter voorbereiding van het avonddiner. 
De teambuilding werd in haar geheel voor 
75% als positief geëvalueerd op basis van een 
tevredenheidsenquête bij de medewerkers.

HET ORGANIGRAM

DIRECTIE

DIRECTEUR 
GENERAAL

ADJUNCT DIRECTEUR 
GENERAAL

STUDIES & PLANIFICATIE 

EXPLOITATIE

STAFDIENSTEN
Secretariaat

Financiën en budget

Human Resources

Juridische dienst

Communicatie

Preventie

Logistiek

ICT

OBSERVATORIUM
Aanmaak en update  

gegevensbank, 
Verkeersonderzoeken, 

Cartografie

PARKEERS-
BELEIDS-
PLANNEN

Voorbereiding 
en implementatie

Gewestelijk 
parkeersbeleidsplan,

Ondersteuning 
en evaluatie

Gemeentelijke 
parkeeractieplannen,

Opvolging BWLKE

ON STREET

Reglementering,
Handhaving - 

Stewards
Opvolging

 concessies

KLANTENDIENST
Administratieve opvolging 

retributies,
Vrijstellingskaarten,

Vergunningen,
Parkeertechnologie

OFF STREET
Parking + 

concessies,
Park & Ride,

Fietsparkeren,
implementatie

BWLKE
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HET BASISOVERLEGCOMITÉ 
(BOC)

Het BOC is een wettelijk orgaan eigen aan over-
heidsinstellingen waarin vakbonden en directie 
overleggen. Men bespreekt er een hele reeks 
punten gerelateerd aan de structuur van het 
overheidsorgaan, zoals het opstellen van pro-
cedures (aanwervingen, ontslag, loopbaanplan, 
overplaatsingen, herstructurering, huishoude-
lijk reglement, procedure in geval van hittegolf 
of strenge koude enzovoort). In het Agentschap 
zijn de volgende vakbonden vertegenwoordigd: 
ACV-CSC, het VSOA-SLFP en het ACOD-CGSP.

In 2015 werd een arbeidsreglement van het 
Agentschap opgemaakt en voorgesteld aan het 
personeel in het bijzijn van de vakbondsafge-
vaardigden die deel uitmaken van het BOC.

PREVENTIE EN VEILIGHEID 

Op de vergadering van het BOC in september 
2015 werd een preventieadviseur benoemd. 
Deze adviseur werd meer bepaald betrokken 
bij de keuze van de uniformen en de PBM, 
schoenen geschikt voor langdurig stappen 
(15  km). Hij treedt ook op als bemiddelaar in 
geval van klachten over pestgedrag.

In overleg met de arbeidsgeneesheer werden 
drie specifieke risico’s gekoppeld aan het 
beroep als steward:

•  Gevallen van agressie
•  Musculoskeletale aandoeningen als gevolg 
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van 15 km stappen per dag
•  Het risico van intoxicatie door verontreiniging 

(dagelijkse blootstelling aan uitlaatgassen)

Beslist werd dat de stewards elk jaar onderworpen 
worden aan een medisch onderzoek, met 
onder meer een bloedafname. Ook krijgen ze 
opvolging inzake arbeidsongevallen (vooral op 
psychologisch vlak - door slachtofferhulp - in het 
geval van agressie).

VERHUIZINGEN

Op 27 april 2015 verhuisden alle 
medewerkers uit de Gabrielle Petitstraat 
naar de Gasthuisstraat 31 in Brussel-
Stad. Het Agentschap beschikt er over een 
kantooroppervlakte van 1.000 m² op  
de 11de verdieping van het kantoorgebouw.  
Op 11 mei vond de eerste vergadering van de 
raad van bestuur plaats in de nieuwe lokalen. 

Op de benedenverdieping van het gebouw in 
de Gasthuisstraat heeft de klantendienst een 
ruimte ingericht om het publiek te ontvangen. 
Op de kelderverdieping werden kleedkamers 
voor de stewards ingericht. 

Op 16 december 2015 werd de nieuwe 
antenne Noord-West in het gebouw Crystal 
Palace (Paalstraat 14) officieel ingehuldigd 
in aanwezigheid van de burgemeester van 
Molenbeek, mevrouw Françoise Schepmans. 

Het onthaal van de klantendienst bleef 
toegankelijk voor het publiek op het 

toenmalige adres van de antenne in Molenbeek 
(Opzichterstraat 63-65) tot aan de verhuis naar 
de Paalstraat, eveneens in Molenbeek. 
 

DE ANTENNE NOORD-WEST

De nieuwe antenne zorgt voor een aanzienlijke 
verbetering. Ze is ondergebracht in een 450 m² 
grote ruimte van een oude bioscoop die volledig 
werd verbouwd tot een business center, ideaal 
gelegen in de nabijheid van meerdere metro-  
en buslijnen, en voorzien van parkeerruimte 
voor fietsen.

Binnenin loopt de lijn van de toegankelijkheid 
door. Om de verstaanbaarheid en het vertrou-
wen te verbeteren, werden er bewust geen 
glazen schermen gezet tussen de medewerkers 
van de klantendienst en de bezoekers. 

De verhuis betekent ook een verbetering voor 
de werkomstandigheden van de stewards. Hun 
nieuwe uitvalsbasis is aangepast aan de uitda-
gingen van vandaag en morgen.

Gelet op de grootte van Molenbeek (bijna 
100.000 inwoners voor 13.000 parkeerplaatsen 
langs de openbare weg waarvan 3.000 in een 
blauwe zone, 8.500 in een groene zone en 100 
in een rode zone anno 2015), zijn het Agent-
schap en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek 
overeengekomen een antenne in Molenbeek te 
behouden. De antenne is ook toegankelijk voor 
de inwoners van Berchem en Ganshoren. 

HET AGENTSCHAP EN DE MEDIA

Parkeren is een gevoelig onderwerp.  
Het behoort tot het dagdagelijkse van de 
Brusselaars. Het is daarom noodzakelijk dat  
het Agentschap zich correct informeert over  
wat er leeft binnen het thema parkeren in 
Brussel (en zelfs daarbuiten). parking.brussels 
is een contract aangegaan met het media 
monitoring bedrijf Auxipress in december 2015. 
Relevante nieuwsitems digitaal ontvangen 
binnen het uur na publicatie laat toe om de 
actualiteit over parkeren efficiënt op de voet te 
volgen. Via het systeem weet parking.brussels 
ook wanneer en hoe het in het nieuws komt.
Het Agentschap heeft het hele jaar door voor 
een pro-actieve aanpak gekozen om haar 
werk voor te stellen in de media. Dat zorgde 
voor een grote aandacht in de geschreven en 
audiovisuele pers tijdens 2015, en dus voor een 
grotere zichtbaarheid van het Agentschap.

Tot slot stellen we vast dat de website, die in 
december 2014 werd gelanceerd, geleidelijk 
meer werd bezocht. Precies één jaar later, 
in december 2015, tellen we iets meer dan 
5.400  bezoeken.

IN 
DECEMBER 

2015,  

5.400 
BEZOEKEN 

OP DE 
WEBSITE
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Versterken 
Oriënteren
Vereenvoudigen 

ONZE RELATIES MET HET 
KABINET VAN DE MINISTER  
VAN MOBILITEIT

Gezien het Agentschap de operationele 
rechterarm is van het Kabinet en het de opdracht 
krijgt om het parkeerbeleid uit te voeren, zijn 
er vele contacten tussen het Kabinet van 
de Minister van Mobiliteit. De Directie en 
de kabinetsmedewerkers ontmoeten elkaar 
regelmatig. In 2015 vonden er twee keer per 
maand coördinatievergaderingen plaats tussen 
het Kabinet, het Agentschap en Mobiel Brussel.

ONZE SAMENWERKINGEN  
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 VSGB 
organiseert (twee per maand in 2015) in 
het kader van de werkgroep Sectoren (WG 
Sectoren)

 3.  De vergaderingen die worden 
georganiseerd door de gemeenten die het 
Agentschap de gevraagd om hun GPAP op 
te maken

 4.  De vergaderingen die de gemeenten 
Ukkel en Schaarbeek organiseren voor 
het opmaken van de GPAP’s, 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 beslist hebben om 
het parkeerbeheer op hun grondgebied toe te 
vertrouwen aan het Agentschap.

Daarnaast heeft het Agentschap 
bevoorrechte relaties opgebouwd op het 
vlak van communicatie met de gemeenten 
die de parkeercontrole overdragen aan 
het Agentschap. De samenwerking 
vertaalt zich vooral naar het opstellen van 
gemeenschappelijke (pers)communiqués, 
naar een gecoördineerd beheer van de 
websites, en naar nauw overleg over 
communicatiecampagnes.
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Ons doel is de 
parkeerregels 

in het hele 
Brusselse 
gewest te 

harmoniseren

DE SECTORISERING

De sectorisering verdeelt het gewestelijk 
grondgebied in parkeersectoren. Elke 
parkeersector stemt overeen met de 
geografische perimeter waarbinnen de 
vrijstellingskaarten geldig zijn. In het voorstel 
van parking.brussels geldt voor elke sector als 
middelpunt: de woonplaats van de inwoner, de 
maatschappelijke zetel of de bedrijfszetel van 
de onderneming.

De parkeersector moet het mogelijk maken om 
de perverse effecten naar aanleiding van de 
verschillen gebaseerd op gemeentegrenzen 
op te lossen. Dit impliceert het bestaan van 

subsectoren (de toegewezen en aangrenzende 
sectoren). Die parkeersectoren kunnen de 
gemeentegrenzen overschrijden. 

Volgens de wetgeving is het de taak van het 
Agentschap om deze sectorisering uit te werken 
op basis van de voorstellen die de gemeenten 
doen, en in overleg met die gemeenten.  
In werkelijkheid heeft het Agentschap, met 
het akkoord van het Kabinet en de bevoegde 
minister, zelf het initiatief genomen om een 
voorontwerp van de sectorverdeling voor te 
stellen aan de 19 Brusselse gemeenten.  
Dat moet als uitgangspunt dienen voor het werk 
van de actoren die deze sectoren op technisch 
vlak zullen afbakenen.
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In september 2014 stelde het Kabinet van 
Minister Pascal Smet een technische 
werkgroep “sectorisering” samen onder leiding 
van de VSGBHG (Vereniging van de Stad en 
de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, die de gemeenschappelijke belangen 
van de gemeenten verdedigt), met als doel het 
overleg vlotter te laten verlopen. 

In afwachting van een definitieve sectorisering 
blijven de sectoren die op het niveau van elke 
gemeente werden afgebakend voorlopig van 
kracht (wijzigingsbesluit van december 2013), 
wetende dat er grote verschillen bestaan tussen 
de verschillende sectoren: zo zijn er kleine 
sectoren in de Vijfhoek, maar is er slechts één 
sector voor heel Schaarbeek. 

In het kader van de nieuw uitgewerkte 
gewestelijke sectorisering is het Agentschap 
ook bevoegd om prospectieve analyses en 
simulaties uit te voeren. Zo wordt de grootte van 
de parkeersectoren getest.

ONZE ANDERE 
SAMENWERKINGEN

Het Agentschap neemt deel aan de 
vergaderingen van de Raadgevende Commissie 
voor het Wegverkeer (RCWV) en aan bepaalde 
vergaderingen die het Brussels Gewest 
organiseert in het kader van 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 deze cel opgericht en werd pas daarna 
een autonoom orgaan. Brussel Mobiliteit neemt 
deel aan de vergaderingen over het opstellen 
van de Gemeentelijke Parkeeractieplannen 
(GPAP’s).

Het Agentschap draagt ook bij tot een reeks 
projecten voor zover die betrekking hebben op 
het parkeerbeleid:

 •  In de Commissie Actieve Vervoerwijzen 
(i.h.b. de fiets), met vertegenwoordigers 
van Brussel Mobiliteit, de MIVB, het 
Agentschap en de veldwerkers zoals 
Cyclo, Pro Velo, GRACQ…

 •  In het begeleidings- en overlegcomité van 
het project tram 9/parking Spiegelplein 
(Miroir), met vertegenwoordigers van 
Brussel Mobiliteit, de MIVB, de gemeente 
Jette, het Agentschap en het Kabinet van 
de Minister van Mobiliteit

 •  In het begeleidings- en overlegcomité 

van het richtplan “Zuidstation”, met 
vertegenwoordigers van Brussel 
Mobiliteit, het Agentschap en de NMBS

 •  In het begeleidings- en overlegcomité 
“Toegankelijkheid GEN-stations”, 
met vertegenwoordigers van Brussel 
Mobiliteit, de NMBS, het Agentschap, het 
Kabinet van de Minister van Mobiliteit en 
het Kabinet van de Minister-President

 •  Met haar bijdrage aan de inhoud van de 
website “Smart City” van het Brusselse 
Gewest

In 2015 heeft het Agentschap een studie gedaan die de haalbaarheid 
van mazen van 17 ha test. Vervolgens werd die studie voorgesteld aan de 
19 gemeenten en aan het Kabinet van de Minister.

parking.brussels heeft een ontwerp over de definitieve sectorverdeling 
uitgewerkt op basis van het technische overleg tijdens WG “sectorisering” 
tussen de VSGBHG, de gemeenten, het Agentschap en Mobiel Brussel, 
alsook op basis van de “politieke” vergaderingen tussen het Kabinet van 
Minister Pascal Smet en de verschillende burgemeesters.
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STUDIES EN THEMATISCHE 
ANALYSES

De cel “Studies en Ontwikkeling” van het 
Agentschap heeft in 2015 verschillende nota’s 
geschreven:

•  Over de realisatie van de nieuwe parking 
“Moskou” op het Marie-Jansonplein in Sint-
Gillis

•  Over de inplanting van de nieuwe parking 
“Spiegelplein” op het Koningin Elisabethplein 
in Jette

•  Over hoe de geschrapte parkeerplaatsen op 
de openbare weg (langs de Kleine Ring en de 
Havenlaan) kunnen worden gecompenseerd 
buiten de openbare weg

•  Over de mogelijke acties die het parkeren 
rond Vorst-Nationaal kunnen optimaliseren 

•  Over de uitwerking van een studie van het 
“buurtparkeren” in het Brussels gewest

•  Over de berekening van de compensaties 
buiten de openbare weg voor elke schrapping 
van parkeerplaatsen langs de openbare weg

HET BWLKE 

Het BWLKE (Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing) wil de uitstoot 
van broeikasgassen verminderen en het 
energieverbruik beheersen. Het wordt beheerd 
door Leefmilieu Brussel. 

Het BWLKE beperkt het aantal beschikbare 
parkeerplaatsen in de omgeving van 
kantoorgebouwen met als doel de werknemers 
te ontmoedigen om de auto te nemen voor 
het woon-werkverkeer. Bij elke verlenging of 
vernieuwing van de milieuvergunning wordt een 
maximum aantal parkeerplaatsen vastgesteld in 
functie van twee factoren: de vloeroppervlakte 
van de kantoren (m²) en de bereikbaarheid van 
de zone met het openbaar vervoer.

Overschrijdt het aantal parkeerplaatsen 
de drempel, dan heeft de houder van de 
milieuvergunning van het kantoorgebouw de 
volgende mogelijkheden: 

•  Het aantal parkeerplaatsen boven de drempel 
volledig of deels afbouwen

•  Het aantal parkeerplaatsen boven de drempel 
herbestemmen voor een ander gebruik (bv. als 
opslagruimte)

•  Het aantal parkeerplaatsen boven de drempel 
ter beschikking stellen van het publiek 
(parking voor de buurtbewoners of openbare 
parking)

•  Het aantal parkeerplaatsen boven de drempel 
behouden en jaarlijks een milieubelasting 
betalen in functie van hoe bereikbaar de zone 
is met het openbaar vervoer

Zodra de milieuvergunning is uitgereikt, wordt 
het Parkeeragentschap de gesprekspartner 
van de vergunninghouder voor alle aspecten 
in verband met de terbeschikkingstelling van 
de parkeerplaatsen als “openbare parking” 
(eventuele bijstand, controle op de naleving 
van de voorwaarden gekoppeld aan het 
label “openbaar gebouw”, bijwerking van 
het kadaster, eventuele exploitatie van de 
parkeerplaatsen enz.) Op verzoek van de 
vergunninghouder kan het Agentschap instaan 
voor het beheer van het aantal parkeerplaatsen 
boven de drempel. 

Implementatie 
Proportionaliteit 
Nuttigheid 
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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.

Voorts zijn de inkomsten van het Agentschap 
afkomstig uit het beheer van de publieke 
parkings en uit de controle op het 
gereglementeerd parkeren. Zo dienen de 
gemeenten 15% van de netto-bedrijfsinkomsten 
uit het parkeren over te dragen aan het 
Agentschap. Dit percentage werd vastgesteld 
in de ordonnantie van 2009 betreffende de 
oprichting van het Agentschap. Het Gewest 
heeft namelijk recht op dat respectievelijk deel 
van de eventuele winst die het parkeerbeheer 
in het Brussels Gewest oplevert (na aftrek van 

de exploitatiekosten). Eigenlijk gaat het om 
een tegemoetkoming voor de retributies die 
de gemeenten ontvangen op de gewestwegen 
die op hun grondgebied liggen, vrij van enige 
dienstverlening die het Agentschap levert.

Duidelijkheid
Consolideren 
Beheren
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ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VASTE ACTIVA 20/28 1.353.003,72 97.882,02

Oprichtingskosten 5.1 20

Immateriële vaste activa 5.2 21 81.547,03 7.339,57

Materiële vaste activa 5.3 22/27 1.268.306,69 90.532,45

 Terreinen en gebouwen 22

 Installaties, machines en uitrusting 23 1.198.847,66 52.245,20

 Meubilair en rollend materieel 24 46.683,17 36.796,91

 Leasing en soortgelijke rechten 25

 Overige materiële vaste activa 26 22.775,86 1.490,34

 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 5.4 / 5.5.1 28 3.150,00 10,00

 Verbonden ondernemingen                                5.14 280/1

  Deelnemingen 280

  Vorderingen 281

  Ondernemingen waarmee  
een deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3

  Deelnemingen 282

  Vorderingen 283

 Andere financiële vaste activa 284/8 3.150,00 10,00

  Aandelen 284 10,00 10,00

  Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 3.140,00

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 5.910.869,54 2.370.853,66

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 2.390.736,32 1.315.532,33

 Handelsvorderingen 40 1.572.702,35 593.830,58

 Overige vorderingen  41 818.033,97 721.701,75

Geldbeleggingen 5.5.1 / 5.6 50/53

 Eigen aandelen 50

 Overige beleggingen 51/53

Liquide middelen 54/58 3.335.044,53 1.045.436,80

Overlopende rekeningen                                    5.6 490/1 185.088,69 9.884,53

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 7.263.873,26 2.468.735,68

PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN (+)/(-) 10/15 474.696,99 1.387.245,01

Kapitaal                                                    5.7 10 561.500,00 561.500,00

 Geplaatst kapitaal 100 561.500,00 561.500,00

 Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 41.287,25 41.287,25

 Wettelijke reserve 130 41.287,25 41.287,25

 Onbeschikbare reserves 131

  Voor eigen aandelen 1310

  Andere 1311

 Belastingvrije reserves 132

 Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -128.090,26 784.457,76

Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling  
van het netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN  
UITGESTELDE BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Overige risico’s en kosten 5.8 163/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 6.789.176,27 1.081.490,67

Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 3.590.677,33

 Financiële schulden 170/4 3.590.677,33

  Achtergestelde leningen 170

  Niet-achtergestelde obligatieleningen 171

  Leasingschulden en soortgelijke schulden  172

  Kredietinstellingen 173 3.590.677,33

  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 42/48 2.416.995,37 1.047.365,59

  Schulden op meer dan één jaar die binnen  
het jaar vervallen 5.9 42 199.693,68

 Financiële schulden 43

  Kredietinstellingen 430/8

  Overige leningen 439

 Handelsschulden 44 696.402,22 616.050,02

  Leveranciers 440/4 696.402,22 616.050,02

  Te betalen wissels 441

 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

  Schulden met betrekking tot belastingen,  
bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 579.267,15 431.315,57

  Belastingen 450/3 193.357,82 336.633,65

  Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 385.909,33 94.681,92

 Overige schulden 47/48 941.632,32

Overlopende rekeningen                                    5.9 492/3 781.503,57 34.125,08

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 7.263.873,26 2.468.735,68

BALANS NA WINSTVERDELING
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten 70/74 7.658.300,83 1.626.091,93

 Omzet                                                  5.10 70 7.611.707,45 1.421.096,87

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

71

 Geproduceerde vaste activa 72

 Andere bedrijfsopbrengsten                                5.10 74 46.593,38 204.995,06

Bedrijfskosten (+)/(-) 60/64 6.118.252,39 1.281.170,56

 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen  60

  Aankopen 600/8

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

 Diensten en diverse goederen 61 1.777.434,95 484.880,97

  Bezoldigingen, sociale lasten  
en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 2.984.597,15 706.447,21

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

630 612.333,53 24.897,69

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

631/4 633.441,25

  Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoe-
gingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7

 Andere bedrijfskosten                                     5.10 640/8 110.445,51 64.944,69

  Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten (-) 649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 1.540.048,44 344.921,37

Financiële opbrengsten 75 1.498,40 10.318,09

 Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

 Opbrengsten uit vlottende activa 751

 Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 1.498,40 10.318,09

Financiële kosten (+)/(-) 5.11 65 54.856,27 1.563,43

 Kosten van schulden 650 47.921,70 803,48

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

651

 Andere financiële kosten (+)/(-) 652/9 6.934,57 759,95

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening 
vóór belasting (+)/(-) 9902 1.486.690,57 353.676,03

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Uitzonderlijke opbrengsten 76

  Terugneming van afschrijvingen en van waar-
deverminderingen op immateriële en materiële 
vaste activa 

760

  Terugneming van waardeverminderingen op 
financiële vaste activa 761

  Terugneming van voorzieningen voor uitzon-
derlijke risico's en kosten 762

 Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763

 Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9

Uitzonderlijke kosten (+)/(-) 66 2.393.203,52

  Uitzonderlijke afschrijvingen en waarde-
verminderingen op oprichtingskosten, op 
immateriële en materiële vaste activa 

660 2.390.592,03

  Waardeverminderingen op financiële  
vaste activa 661

  Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en 
kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662

  Minderwaarden bij de realisatie  
van vaste activa 663

 Andere uitzonderlijke kosten                              5.11 664/8 2.611,49

  Als herstructureringskosten geactiveerde 
uitzonderlijke kosten (-) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar  
vóór belasting (+)/(-) 9903 -906.512,95 353.676,03

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 6.035,07 111.030,63

 Belastingen 670/3 6.035,07 111.030,63

  Regularisering van belastingen en terugne-
ming van voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -912.548,02 242.645,40

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies)  
van het boekjaar (+)/(-) 9905 -912.548,02 242.645,40

RESULTATENREKENING
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -128.090,26 796.590,03

  Te bestemmen winst (verlies)  
van het boekjaar (+)/(-) (9905) -912.548,02 242.645,40

  Overgedragen winst (verlies)  
van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 784.457,76 553.944,63

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 12.132,27

 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691

 aan de wettelijke reserve 6920 12.132,27

 aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) -128.090,26 784.457,76

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/6

 Vergoeding van het kapitaal 694

 Bestuurders of zaakvoerders 695

 Andere rechthebbenden 696

RESULTAATVERWERKING
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