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OMZET 2016 KAPITAAL 2016

7.263.875 EUR

Agentschap zelf gefinancieerd door    15% van de inkomsten uit de exploitatie

110 teamleden

waarvan  68 stewards

561.500 EUR

HET AANDEEL VAN DE FIETS

± 4 - 5 % van de 
verplaatsingen in het Brussels Gewest

Elsene

Etterbeek

Brussel
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Anderlecht

Koekelberg

Ganshoren

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Gillis

Sint-Agatha-
Berchem1.200 in 2016

PARKEERAANBOD OP DE OPENBARE WEG

265.000 parkeerplaatsen 

Er is slechts plaats voor 1 inwoner op 5    

Aanwezig in de  19 Brusselse 
gemeenten van het Gewest



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 harmoni
sering en een vereenvoudiging van de parkeer
regels in de 19 Brusselse gemeenten. Zijn  
leidraad zijn de doelstellingen en de krijtlijnen 
van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) 
en de uitvoeringsbesluiten.

parking.brussels heeft ook de opdracht om een 
parkeeraanbod voor fietsen te ontwikkelen.
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BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN
Tijdens 2016 is parking.brussels zich in 
snel tempo blijven ontwikkelen. We zijn de 
kaap van 100 medewerkers voorbij terwijl we 
slechts met een twintigtal waren twee jaar 
geleden. Maar naast de cijfers willen we enkele 
grote feiten benadrukken die van parking.
brussels de voornaamste Brusselse speler 
hebben gemaakt op het vlak van parkeren.

Om te beginnen zijn er de wijzigingen aan het 
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) die 
eind 2016 werden doorgevoerd. Meer dan een 
update was het dit keer. De wetgever toonde 
hiermee duidelijk dat het zijn intentie is om  
het parkeren in Brussel te harmoniseren.  
Het proces mag dan nog lang zijn, de eerste 
stappen zijn gezet.

Ten tweede: meer dan ooit is er nood aan 
een samenwerking tussen de gemeenten 
en het Agentschap. Daarom heeft de raad 
van bestuur me gevraagd om een specifieke 
functie te creëren binnen de dienst 
Communicatie voor iemand die de relaties met 
de gemeenten onderhoudt. Vorst heeft ons 
het parkeerbeheer toevertrouwd in 2016 en 
Anderlecht volgt in 2017. We staan meer dan 
ooit open voor dialoog met de gemeenten.

In 2016 zijn bovendien de projecten van de 
dienst Offstreet echt gestart. De parking 
Coovi in Anderlecht werd gekozen voor 
het pilootproject Park & Ride (P+R), die 

automobilisten aanmoedigt om hun wagen 
te parkeren aan de grens van Brussel om 
vervolgens over te stappen op het openbaar 
vervoer. We herhalen het testproject met 
parking Kraainem, dat we opzetten vanaf 
midden 2017. Een andere stap vooruit: de 
verwezelijking van een parksharingbeleid 
(mutualisering van privéparkeerplaatsen 
voor gebruikers van buitenaf).

Parkeren is niet alleen een autokwestie.  
Er zijn andere verplaatsingswijzen, waaronder 
de fiets. Ook hier positioneert de dienst 
Offstreet zich als belangrijke speler met de 
ontwikkeling van een coherent beleid over 
parkeermogelijkheden voor tweewielers.

Tot slot, 2016 is ook het 
jaar waarin we een van 
onze toonaangevende 
projecten in de 
startblokken zetten: 
het gewestelijk 
betaalplatform 
(lancering en 
toekenning van de 
aanbesteding).  
Het project is 
baanbrekend en doet 
beroep op spitstechnologie. 
Ze zal het leven van de 
gebruikers vergemakkelijken en 
onze banden met de gemeenten versterken.

 HET AGENTSCHAP 
POSITIONEERT ZICH  

ALS HOOFDROLSPELER  
IN HET BRUSSELSE 

PARKEERBEHEER 

Ik eindig graag met iets te vertellen over 
onze dagelijkse bezigheden. We hebben in 
2016 de dienst Onstreet gereorganiseerd: 
we hebben ze klantvriendelijker gemaakt en 
onze parkeerstewards hebben opleidingen 
gevolgd die hen helpen omgaan met 
agressieve attitudes. Dat leverde resultaat op. 
In de gemeenten waar we het parkeerbeheer 
organiseren, merken we dat automobilisten 
meer sociale verantwoordelijkheid tonen  
met meer respect voor de  
regels dan vroeger!

Eric Dubois 
DirecteurGeneraal  
van parking.brussels
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Publieke verantwoordelijkheid 
Integratie HARMONISERING 

parking.brussels zet in op  
een harmonisering en 
vereenvoudiging van de 
parkeerregels in de 19 Brusselse 
gemeenten. Zijn leidraad zijn  
de doelstellingen en de 
krijtlijnen van het Gewestelijk 
Parkeerbeleidsplan (GPBP) 
en de uitvoeringsbesluiten.

Het harmoniseren en vereenvoudigen van de par
keerregels moeten de mobiliteit in de binnen stad 
en de toegankelijkheid van de hoofdstad verbete
ren. parking.brussels biedt een concreet antwoord 
op de parkeerproble matiek en werkt aan oplossin
gen die de rotatie van geparkeerde voertuigen op 
straat stimuleren, het lang zoeken naar parkeer
plaats verminderen en zo bijdragen aan een vlotter 
verkeer. De verbetering van de mobiliteit in Brussel 
moet de Brusselaars een betere levenskwaliteit ga
randeren én de economische activiteit bevorderen.

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 ge 
regle menteerde parkeerzones en de vrijstel
lingskaarten

•  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 plaat
sing en bekostiging van de verkeerstekens

•  De ordonnantie van 20 juli 2016 die de 
bovenvermelde ordonnantie van 22 januari 
2009 wijzigt

parking.brussels is een naamloze vennoot
schap 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. 
In 2016 waren de aandelen nog steeds voor 
100% in handen van het Brussels Gewest.
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DE 11 SPECIFIEKE OPDRACHTEN 
VAN HET AGENTSCHAP

Naast de uitvoering van het 
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan, 
vertrouwde de wetgever elf 
specifieke opdrachten toe aan  
het Parkeeragentschap:

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

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

3.  De uitvoeringsmaatregelen van de 
Gemeentelijke Parkeeractieplannen 
implementeren

4.  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 Park & Ride parkings

5.  De organisatie, het beheer en de 
controle van een autosleepdienst als 
die binnen de verkeersgeleiding past

6.  Een aanbod aan openbare en 
overdekte fietsenstallingen en 
motorparkings ontwikkelen

7.  Een parkeeraanbod voor milieuvriendelijke 
wagens en autodeelwagens ontwikkelen

8.  De Gemeentelijke Parkeeractieplannen 
uitwerken op verzoek van de gemeenten

9.  Meewerken aan het opstellen, 
adviseren en controleren van de 
instrumenten voor het parkeerbeleid

10.  Akkoorden afsluiten met de 
privépersonen of openbare instellingen 
om parkeerplaatsen ter beschikking te 
stellen aan kantoren, bedrijven, winkels…

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

AUTONOOM EN OPERATIONEEL 
AGENTSCHAP SINDS 2014

Na de ordonnantie van 2009 werd het 
Agentschap opgericht 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 Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP). 
In november 2012 kreeg het Agentschap 
de naam parking.brussels en koos het een 
logo. Zijn raad van bestuur kwam voor het 
eerst samen op 21 december 2012 en enkele 
maanden later verhuisde het Agentschap 
naar zijn eigen kantoren. Met de komst  
van de directeurgeneraal Eric Dubois in  
januari 2014 werd parking.brussels 
volledig autonoom en operationeel.

De wetgever 
vertrouwde

11
specifieke 

opdrachten 
toe aan het 

Parkeer
agentschap
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HET GEWESTELIJK 
PARKEERBELEIDSPLAN (GPBP)

Het motto “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 bestaan van 19 gemeentelijke 
parkeerreglementen. 

Drie besluiten met betrekking tot 
het GPBP, werden in het Staatsblad 
gepubliceerd:

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

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

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

Het Gewestelijk Plan heeft tot doel een coherent 
parkeerbeleid te voeren door de regels van het 
gereglementeerd parkeren in de gemeenten 
te harmoniseren en te vereenvoudigen.

Het Gewestelijke Parkeerbeleidsplan:

•  Houdt rekening met alle verplaatsingswijzen 
(te voet, met de auto, de fiets, de motor, 
de bestelwagen, de vrachtwagen en 
de autocar) en alle weggebruikers 
(bewoners, pendelaars en bezoekers)

•  Definieert de verschillende parkeerzones
•  Lijst de gewestelijke vrijstellingskaarten op
•  Streeft ernaar om de bewoners de 

mogelijkheid te bieden dicht bij huis 
te parkeren, en tegelijkertijd de wijken 
toegankelijk te houden voor verschillende 
beroepscategorieën, bijvoorbeeld medische 
zorgverleners, leerkrachten of zelfstandigen

BETER 
PARKEREN 
OM BETER  

TE BEWEGEN
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Via het GPBP wil het Gewest bovendien:

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

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

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

Wijzigingsbesluiten  
van 27 oktober 2016

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
wijzigde in 2016 enkele aspecten van het 
GPBP die weliswaar noch het principe noch 
de geest van het GPBP in vraag stellen.

Het GPBP kreeg zo een belangrijke update op 
basis van twee principes: een beter begrip van 
de regels voor het gereglementeerd parkeren in 
Brussel en parkeren beschouwen als een 
cruciale hefboom voor de mobiliteit in Brussel. 
Wat werd er gewijzigd? Gemeenten kunnen 
kiezen tussen acht soorten parkeerzones, het 
aantal vrijstellingskaarten werd gereduceerd tot  

7 types en gemeenten zullen voortaan hun 
grondgebied voorzien van parkeersectoren 
die elk ongeveer 150 hectare groot zijn, en 
die mogelijks over de gemeentegrenzen  
heen gelden.

De uitvoeringsbesluiten houdende deze 
wijzigingen werden goedgekeurd en 
gepubliceerd op 27 oktober 2016 om in 
januari 2017 van kracht te worden.

Ruimte maken 
voor alle 

vervoers
middelen

Alternatieven 
voor de wagen 
aanmoedigen

Sneller een 
parkeerplaats 

vinden op 
straat

 HET AGENTSCHAP 
IS JONG, DYNAMISCH EN 

GROEIT SNEL  

RESPECT VOOR DE STAD 
Dienst Human Resources

parking.brussels is een jong dynamisch 
overheidsagentschap en groeit snel.  
We verwelkomden dit jaar 42 nieuwe 
collega’s. Om de banden te smeden gingen 
we allemaal samen op teambuilding 
in Living Tomorrow. Innovatie en 
diversiteit zijn dan ook waarden die 
het Agentschap sturen. We engageren 
ons voor een Brussel dat respect 
heeft voor alle weggebruikers om bij 
te dragen tot een betere mobiliteit en 
een aangenamere stad voor bewoners, 
professionelen en bezoekers.
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Expertise
REALITEITSZIN

Leefbaarheid

AUTOGEBRUIK BLIJFT HOOG

Het aantal wagens in het verkeer mag dan wel 
jaar na jaar dalen (486.000 personenwagens 
in 2016 tegenover 514.000 in 2015), 
toch blijft de autodruk hoog. Ook de vele 
weginrichtingen lijken dit niet af te remmen.
Ondanks de stabilisering of zelfs lichte daling 
van het autogebruik in Brussel en een 
bevolkingsgroei van 165.000 personen over 
dezelfde periode (1.188.000 inwoners in 2016), 
tellen we nog steeds één auto per twee 
inwoners (41 wagens per 100 inwoners).  
De cijfers in Brussel liggen iets lager dan in  
de twee andere gewesten (53 wagens per  
100 inwoners in Vlaanderen en 49 wagens  
per 100 inwoners in Wallonië).

De hoge autodruk kan onder meer verklaard 
worden doordat bijna de helft van de 
verplaatsingen nog altijd met de auto 
gebeurt. En toch is het gebruik van de auto 
verre van optimaal: een gezin gebruikt de 

auto gemiddeld 35 minuten per dag. De rest 
van de tijd staat de wagen geparkeerd, wat 
leidt tot een immobiliteitsgraad van 97,9%.

Als belangrijke werkgelegenheidspool trekt het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar schatting 
dagelijks 340.000 pendelaars aan van wie er 
130.000 (38%) met de auto komen werken.  
We zien dan ook op bepaalde tijdstippen 
van de dag verzadigingen van de 
parkeerplaatsen, 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  
an de fiets neemt toe, zowel in percentage 
(4% in 2016) als in absolute cijfers (22.464).

  PARKEREN  
IN BRUSSEL  

IS MEER DAN OOIT  
EEN UITDAGING  

ANTWOORD OP DE AUTODRUK
Dienst Onstreet

Er zijn ongeveer 209.000 vrijstellings
kaarten in omloop binnen Brussel, en dat 
voor ‘maar’ 265.000 parkeerplaatsen.  
Ze gaan hoofdzakelijk naar de bewoners, 
gevolgd door de professionelen. Zonder 
parkeertoezicht zou er in Brussel nauwelijks 
parkeerplek zijn op straat. Meer parkeerplek 
of gratis parkeren betekenen niet altijd meer 
bezoekers, maar wel meer autoverkeer.  
Verschillende parkeerzones worden 
ingevoerd als antwoord op de plaatselijke 
autodruk. Die verschillen kunnen 
mensen verwarren. Daarom kunnen 
ze ook met vragen terecht bij de 
stewards op straat, de meest zichtbare 
personen van het parkeerbeleid.
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BEZETTINGSGRAAD STRAATPARKEREN (5U-7U) 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 VOOR AUTO’S

Het totaal aantal parkeerplaatsen op de openbare  
weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt 
265.000 plaatsen, ofwel 1 plaats per 5 inwoners.  
In absolute cijfers telt de Stad Brussel het grootste 
aantal parkeerplaatsen op straat (45.000), gevolgd door 
Schaarbeek (25.000) en Anderlecht (25.000). Deze drie 
gemeenten hebben meer dan 100.000 inwoners.

In verhouding tot het aantal inwoners zijn de 
gemeenten SintPietersWoluwe en Watermaal
Bosvoorde het best bedeeld qua parkeeraanbod 
op straat, met bijna 4 plaatsen per 10 inwoners.

Dicht bevolkte gemeenten zoals SintJoosttenNode 
kunnen slechts 1 parkeerplaats voor 10 inwoners 
bieden. Met de autodruk die we nu kennen, kan niet elke 
inwoner nog langer voor zijn eigen woning parkeren. 
Het aanbod uitbreiden zou de gemeente niet alleen heel 
wat geld kosten, maar het zou ook ten nadele zijn van 
de andere weggebruikers. Bovendien toont Europees 
onderzoek aan dat meer parkeerplaats op straat op 
termijn geen positieve invloed heeft op de stedelijke 
mobiliteit. Het zou nog meer auto’s aantrekken en de 
kans op een parkeerplek niet verhogen.

Daarom voert de Brusselse regering een beleid 
met gereglementeerde parkeerzones en betalende 
parkeerplaatsen in de handelswijken om de rotatie van de 
voertuigen te stimuleren. Door o.m. 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 klanten. Het is een van de hoofdopdrachten van 
parking.brussels om het parkeerbeleid op de openbare 
weg te beheren en de uitvoering ervan te controleren.
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VERDELING VAN HET PARKEERAANBOD 
OP DE OPENBARE WEG VOLGENS 
REGLEMENTERINGSTYPE

TOTAAL AANTAL 
PARKEERPLAATSEN  
PER GEMEENTE

Ganshoren 
4.608 

Sint-Agatha-Berchem 
5.558 

Sint-Jans-Molenbeek 
13.141 

Vorst 
12.064

■ Nietgereglementeerd

■ Rode zone

■ Oranje zone

■ Grijze zone

■ Groene zone

■ Blauwe zone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anderlecht > 26.098

Auderghem / Oudergem > 9.854

Berchem-Sainte-Agathe / Sint-Agatha-Berchem > 5.558

 Bruxelles / Brussel > 44.628

 Etterbeek > 10.805

Evere > 9.643

Forest / Vorst > 12.064

Ganshoren > 4.608

 Ixelles / Elsene > 17.828

 Jette > 10.332

Koekelberg > 3.662

 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek > 13.141

Saint-Gilles / Sint Gillis > 9.336

Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node > 3.309

 Schaerbeek / Schaarbeek > 25.447

 Uccle / Ukkel > 21.715

Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde > 8.880

Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe > 13.984

Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe > 15.232

3.309

25.447

8.880

9.854

9.643

13.984

10.805

17.828

2

13.141

4.608

10.332

21.715

12.064

26.098

44.628

4

15.232

3.662

9.336

5.558
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 Schaerbeek / Schaarbeek > 25.447

 Uccle / Ukkel > 21.715

Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde > 8.880

Woluwe-Saint-Lambert / Sint-Lambrechts-Woluwe > 13.984

Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe > 15.232
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DE VERSCHILLENDE GEREGLEMENTEERDE 
PARKEERZONES 

■ Nietgereglementeerd

■ Rode zone

■ Oranje zone

■ Grijze zone

■ Groene zone

■ Blauwe zone

■ Gereserveerde bewonersplaatsen

PARKEREN BUITEN DE 
OPENBARE WEG

•  Het aantal parkeerplaatsen buiten de 
openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt volgens parking.brussels in 
2016 op 500.000 plaatsen geraamd

•  Daaronder tellen we 25.000 openbare 
parkeerplaatsen buiten de openbare weg in 
Brussel (openbare parkings)

•  1.500 Park & Rideplaatsen (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 voorbehouden voor o.m. 
kantoren, handelszaken, scholen en industrie

Het eventuele verlies van parkeerplaatsen op 
straat moet worden gecompenseerd door buiten 
de openbare weg een even groot aantal 
plaatsen te creëren.

PARKEERPLAATSEN 
BUITEN DE 
OPENBARE WEG

500.000
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FIETSPARKEREN

Uit de tellingen van het Brussels 
Gewest, ook al gebeuren ze nog 
niet systematisch, zien we een 
voortdurende stijging van het 
fietsgebruik. Het aantal fietsers is 
met meer dan de helft gestegen 
op zeven jaar tijd: van zo’n 9.500 
in 2008 naar 21.600 in 2015 en 
22.464 in 2016, geraamd door 
parking.brussels. Op het vlak van 
parkeerinfrastructuur moet er nog 
veel gebeuren. 

De cijfers die het fietsobservatorium van het 
Brussels Gewest (Pro Vélo) publiceerde in 
het rapport van 2016 vertellen het volgende:

•  Het gemiddelde aantal fietsers in 
de ochtendspits is 278 per uur

•  Op één jaar tijd zien we een stijging van 
bijna 30% van het gemiddelde aantal 
fietsers in de ochtendspits. De terreuraanval 
zou hiervoor de aanleiding zijn

•  Over een langere periode en berekend op 
basis van tellingen aan 26 knooppunten, 
is het totale aantal fietsers van 15.000 in 
2010 verdubbeld naar bijna 30.000 in 2016 
(22.000 in 2015). Dit betekent een jaarlijkse 
stijging van gemiddeld 14%, en bijna een 
verdubbeling van het aantal fietsers op de 
plaatsen waar de tellingen werden uitgevoerd

•  Het aandeel van de fiets blijft ondanks 

dat eerder zwak: 4 tot 5% van de 
verplaatsingen binnen het Brussels 
Gewest op een gemiddelde dag

•  In 2016 werd 60% van de fietsenstallingen 
aan de metrostations gebruikt overdag

De ordonnantie van 22 januari 2009 bepaalt 
dat parking.brussels moet zorgen voor “het 
ontwikkelen van een aanbod aan openbare 
en overdekte en beveiligde stallingen voor 
fietsen, motors en bromfietsen die aangepast 
zijn aan de daarbij behorende behoeften”.

Het is de bedoeling van de Brusselse 
regering om het fietsgebruik dankzij 
voorzieningen en een beveiliging van de 
parkings te stimuleren. parking.brussels 
wil zich profileren als facilitator voor de 
ontwikkeling van het aanbod ten dienste van 
de gemeenten en de burgers. Het Agentschap 
wil daarnaast ook de centraliserende rol 
opnemen om parkeervoorzieningen te creëren 
voor fietsen buiten de openbare weg.

22.500 
fietsers
in 2016

16



GEGEVENSCENTRALISATIE 
EN 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 voor de gemeentes 
die zal toelaten om alle parkeergegevens 
op gewestelijk niveau te visualiseren, uit te 
wisselen, te downloaden en te actualiseren.

De ontwikkeling gebeurt op basis van 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 parksharing 
en de ontwikkeling van 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, 
met het oog op schaalverkleining en 
methodologische coherentie, wetende 
dat de gemeenten een groot aantal 
terreinonderzoeken moeten uitvoeren om 
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

•  Het publiek informeren dat op zoek 
is naar informatie over parkeren 
(gereglementeerde zones, tarieven...) en 
antwoord bieden op vragen van professionele 
geïnteresseerden (ontwikkelaars, 
administraties, zakenpartners ...)

In 2016 werd voornamelijk gewerkt aan de 
opstelling van werkingsprocedures van het 
toekomstige Parkeerobservatorium en aan de 
installatie van de informaticaarchitectuur ‘GIS’ 
(Geographic Information System) die de nieuwe 
tool moet ondersteunen. Dit observatorium 
werd eind 2016 geleidelijk aan in gebruik 
genomen. Concreet werden verschillende 
informatiebronnen samengebracht (GPAP’s, 
terreinopmetingen, feedback van de 
gemeenten...).

Stappen in de ontwikkeling 
van het GIS

•  Opmaak van een GISarchitectuurschema 
voor het Gewestelijk Parkeerobservatorium 
in spe en voorstelling ervan aan de 
internationale werkgroep POLIS

•  Modernisering van het gegevensbeheer: 
centralisering van de beschikbare 
data in een databank PostGIS 

•  Aanschaf van een dataserver en ontwikkeling 
van een proefversie ‘cartografische viewer’ 
voor de visualisering en verspreiding van de 
data die eigendom zijn van het Agentschap

•  Beheer van de cartografische databank: 
verbeter en updatewerk van de 
cartografische databank op het vlak van 
het parkeeraanbod op straat en buiten de 
openbare weg, en de implementatie door 
de gegevensinzameling en verwerking

•  Inzameling en verwerking van aanvullende 
gegevens met het doel ze te integreren 
en te gebruiken in het observatorium: 
handelsobservatorium, GBP, bevolking 
per statistische sectoren, NOVA, enz.  

•  Verspreiding van de beschikbare gegevens 
via de gewestelijke portaalsites MobiGIS 
en Brussels Open Datastore, dat vrij 
toegankelijke en bruikbare gegevens 
bundelt van Brusselse overheidsdiensten 
in allerlei formaten, en zo bijdragen tot 
de smartcitystrategie van het Gewest

De creatie  
van een  
parkeer 

observatorium 
is een van de

11
specifieke 

missies  
van het 

Agentschap
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UITBESTEDING PARKEERBEHEER

Artikel 44 van de ordonnantie van 2009 laat de 
gemeenten niet toe om de contracten die ze met 
privévennootschappen hebben afgesloten voort 
te zetten: “De gemeenten die gebonden zijn aan 
een privaatrechtelijke persoon moeten 
dergelijke contracten beëindigen binnen de vijf 
jaar na de inwerkingtreding van de ordonnantie, 
met andere woorden ten laatste op 1 maart 2014. 
Ze kunnen nadien zelf instaan voor deze 
controle of aan het Agentschap vragen om deze 
controle uit te oefenen.” Naar aanleiding 
daarvan werd een hele reeks overeenkomsten 
gesloten met parking.brussels.

In juni 2016 hadden vier gemeenten  Berchem, 
Molenbeek, Ganshoren en Vorst – beslist om 
hun parkeerbeheer toe te vertrouwen aan het 
Agentschap. In het voorjaar van 2016 
begonnen ook de onderhandelingen met de 
gemeente Anderlecht (uitbesteding voorzien op 
1 januari 2017).

In het kader van de onderhandelingen 
en om in te zetten op de lokale 
dienstverlening aan de inwoners, richtte 
het Agentschap plaatselijke antennes op.

Flexibiliteit 
DELEN

Evalueren 

4
gemeenten  
vertrouwen 

hun 
parkeerbeheer 

toe aan het 
Agentschap: 

Berchem, 
Molenbeek, 
Ganshoren  

en Vorst

parking.brussels opende drie nieuwe locaties:

•  Molenbeek. Begin 2016 werd de nieuwe 
antenne NoordWest ingehuldigd in het 
Crystal Palace, Paalstraat 14. De inwoners 
van Molenbeek, Berchem en Ganshoren 
kunnen van deze antenne gebruikmaken. 
Merk op  dat de Brusselaars in alle antennes 
terecht kunnen, ongeacht waar ze wonen. 

•  Vorst. In december werd een 
ruimte van 80 m² ingericht aan het 
Albertplein voor de klantendienst

•  Vorst. In november werd een huurcontract 
ondertekend voor de huur van een 
lokaal in de Clementinastraat dat 
ingericht werd voor 25 stewards

•  Anderlecht. De antenne van Anderlecht 
(150 m²) in de Formanoirstraat werd 
ingehuldigd op 23 december

Bovendien hebben vier andere gemeenten een 
overeenkomst gesloten met parking.brussels 
om hun parkeerbeheer over te dragen: 
Schaarbeek, Evere en Elsene hebben de 
opdrachten inzake de parkeercontrole 
overgedragen. Koekelberg deed dat voor de 
controle en inningsopdrachten, maar in 2016 
bleven deze vier gemeenten wel de door de 
private concessiehouders geïnde retributies 
rechtstreeks ontvangen tot wanneer de 
contracten afliepen.
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PROBLEMEN ANALYSEREN 
Dienst Studies en Planning

Brussel telt 265.000 parkeerplaatsen  
op straat. Er is slechts plaats voor  
1 inwoner op 5. Daar tegenover staan 
500.000 parkeerplaatsen buiten de 
openbare weg. parking.brussels wil die 
aantallen en de verschillen tussen de 
gemeenten overzichtelijk in kaart brengen 
en analyseren. We bouwen aan een 
Parkeerobservatorium met informatie die 
de gemeenten moet helpen om hun eigen 
parkeerbeleid uit te stippelen en ook andere 
samenwerkingspartners inzicht moet bieden.

ONDERSTEUNING VOOR GPAP

De opgelegde Gemeentelijke 
Parkeeractieplannen (GPAP) vertalen 
de grote richtlijnen van het Gewestelijk 
Parkeerbeleidsplan in concrete parkeerregels. 

De GPAP bestaan uit drie delen: de stand 
van zaken, het actieplan en de synthese. 

De stand van zaken maakt een diagnose van 
het parkeren op het gemeentelijk grondgebied 
(aantal plaatsen, hun ligging en verdeling, de 
gereglementeerde en nietgereglementeerde 
parkeerplaatsen). Er wordt ook een balans 
opgemaakt van het gemeentelijk parkeerbeleid: 
de toegekende vrijstellingskaarten, de 
voorwaarden inzake 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 nietgereglementeerde 
en nietgereserveerde 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. Het stelt de 
nodige gegevens ter beschikking, formuleert 
adviezen over de GPAP 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. 
parking.brussels kan zich bovendien in de 
plaats stellen van gemeenten die in gebreke 
blijven (GPAP niet conform of niet voltooid), 
maar alleen als de regering dit beslist. 
Ten slotte verzamelt parking.brussels 
de 19 definitieve GPAP en overhandigt 
ze deze aan de Brusselse regering.

 EEN BETERE 
ROTATIE VAN 

GEPARKEERDE AUTO’S 
ZORGT VOOR VLOTTER 

VERKEER  
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In 2016 hield het Agentschap zich erg 
actief bezig met de GPAP, zoals:

•  De realisatie van een studie over de rotaties 
op het grondgebied van SintJansMolenbeek

•  De opmaak van het GPAPontwerp van Evere
•  De update van het GPAPontwerp van Ganshoren
•  De update van de fietsdiagnose in 

het GPAPontwerp van Vorst
•  De formulering van een officieel 

advies over het GPAP van Ukkel
•  De bijdragen aan het werk van 

het begeleidingscomité over het 
GPAPontwerp van Ukkel

•  De opmaak van overzichtstabellen 
voor de vorderingsstaten van de GPAP 
van elke Brusselse gemeente

•  De impactanalyse van de wijzigingsbesluiten 
(GPBP 2) op de inhoud van de GPAP die 
werden toevertrouwd aan het Agentschap

AANKOOPCENTRALE  
VOOR GEMEENTEN.  
UITRUSTING EN PDA

De stewards van het Agentschap dragen een 
volledige werkuitrusting in de kleuren van 
parking.brussels. Daardoor zijn ze meteen 
herkenbaar voor het publiek. De stewards 
gebruiken de controletoestellen PDA (Personal 
Digital Assistant) die zijn uitgerust met de 
software en backofficeapplicatie van Sigmax. 
Deze handcomputers zijn uitgerust met de 
OCRtechnologie (optische tekenherkenning) 
waarmee nummerplaten op afstand kunnen 
worden gelezen.

DE GPAP

=
DE  

OPGELEGDE 
GEMEENTE-

LIJKE
PARKEER-

ACTIE-
PLANNEN 
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GRATIS SOFTWARE 
VOOR GEMEENTEN

In 2016 bood het Gewestelijk Agentschap 
gratis de software Mobile For (BeMobile) aan. 
Daarmee kunnen de Brusselse gemeenten, die 
dit wensen, dezelfde software gebruiken als 
parking.brussels om hun vrijstellingskaarten 
aan te maken. BeMobile werkt bovendien aan 
de creatie van een gewestelijk eparkeerloket, 
in samenwerking met het Centrum voor 
Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG).
Sinds 2014 gebruikt het Parkeeragentschap 
twee softwareprogramma’s: een voor het beheer 
van de vrijstellingskaarten, en een voor het 
beheer van de parkeercontrole op straat, met 
inbegrip van de invordering van de retributies, 
evenals van de controleterminals (PDA’s).

 BEMOBILE

De software die Mobile For (nu BeMobile) heeft 
ontwikkeld, is van het type SAP en is bijgevolg 
toegankelijk van op eender welke computer met 
internetverbinding. Concreet wordt ze gebruikt 
voor het beheer van de aanvragen, de betalingen, 
de informatiebrieven en de verwerking van de 
gegevens van het rijksregister en de DIV.  
De geavanceerde automatisering van het beheer 
vermindert het risico op fouten, wat belangrijk is 
wanneer een parkeersector zou worden 
toegewezen aan een inwoner en zijn domicilie 
als vertrekpunt wordt genomen. Deze voordelen 
dragen bij tot een gevoelige vermindering van de 
werklastkosten. BeMobile maakt het daarnaast 
ook mogelijk om statistieken genereren. 

In 2016 maakten niet alleen alle vier gemeenten 
die hun parkeerbeheer toevertrouwen aan het 
Agentschap gebruik van de software  
BeMobile, maar daarnaast ook de gemeenten 
Oudergem, SintGillis, WatermaalBosvoorde en 
Stad Brussel.

In 2016 heeft de software BeMobile meer 
dan 80.000 vrijstellingskaarten beheerd voor 
het Agentschap, op een totaal van 209.000 
kaarten die in omloop zijn in de 19 gemeenten.

 SIGMAX

De software Sigmax wordt gebruikt voor de 
parkeercontrole op de openbare weg (straat
parkeren) en voor het berekenen van retributies 
via de controletoestellen PDA. Deze software is 
compatibel met BeMobile. Dankzij Sigmax 
blijven de kosten en de installatietermijnen van 
de technische infrastructuur (server, netwerk...) 
beperkt. Het maakt het beheer mogelijk van alle 
soorten zones en parkeertarieven uit het GPBP. 
Het dringt het aantal controlefouten sterk terug. 
Het vereenvoudigt het inningsproces en de 
klantenbehandeling en het biedt tools aan om 
de resultaten te analyseren en het toegepaste 
parkeerbeleid te evalueren.

Gemeenten die Sigmax gebruiken in 2016: 
Oudergem, SintAgathaBerchem, Vorst, 
Ganshoren, SintJansMolenbeek, Stad Brussel 
en SintGillis.

In 2016 heeft 
de software 
Be-Mobile 
meer dan

80.000
vrijstellings-

kaarten  
beheerd  
voor het 

Agentschap 
op een totaal 
van 209.000

kaarten
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USERS’ CLUB PLATFORM

Dit driemaandelijkse platform, dat gebruikt 
wordt door de gemeenten met de software van 
BeMobile en Sigmax, wil de volgende 
doelstellingen bereiken:

•  De rol van parking.brussels als ‘verdeler’ 
verzekeren tussen de gemeenten die 
gebruik maken van de aankoopcentrale 
en de softwareleveranciers

•  De uitwisseling van ervaringen 
vergemakkelijken en stimuleren

•  De softwaremodellen coördineren en de 
followup ervan (via een gedeeld portaal)

•  Nieuwe parkeertechnologieën presenteren 

Het initiatief van de Users’ club sluit perfect 
aan bij de klantgerichte benadering ten aanzien 
van de gemeenten, waarnaar het Agentschap 
streeft.

AUTOSLEEPDIENST

Het wegtakelen van voertuigen wordt 
momenteel beheerd door de gemeenten. Artikel 
29 van de ordonnantie houdende de oprichting 
van het Parkeeragentschap voorziet in de 
oprichting van een gewestelijke takeldienst.  
In het jaar 2016 werd het dossier ‘sabot’ 
voorbereid.

VERSTERKING CEL 
COMMUNICATIE

In 2016 werd voortgebouwd aan het project  
van de klantendienst die de cel ‘partners’ 
oprichtte. Deze cel wil een specifiek 
communicatiekanaal naar de Brusselse 
gemeenten ontwikkelen. Eind 2016 besloot  
de raad van bestuur van parking.brussels om 
dit project te versterken door er een voltijdse 
medewerker op in te zetten.  
Deze nieuwe functie in het organigram van 
parking.brussels maakt deel uit van de dienst 
‘communicatie’ van het Agentschap.

Betere 
communicatie 

tussen het 
Agentschap en 
de gemeenten 

  WE HARMONISEREN 
ONZE KLANTVRIENDELIJKE 

DIENSTVERLENING  
TEN AANZIEN VAN  

DE INWONERS  

STAP VOOR STAP  
Klantendienst

Automobilisten verliezen vaak hun weg in 
de parkeerregels doordat alle 19 Brusselse 
gemeenten een eigen parkeerbeleid 
uitstippelen. De harmonisering is geen 
gemakkelijk proces, maar het gaat stap 
voor stap in de goede richting. Steeds 
meer gemeenten delen elementen van 
dienstverlening. Voor de gemeenten die 
hun parkeerbeheer toevertrouwen aan 
parking.brussels zorgt de klantendienst 
ervoor dat de mensen terecht kunnen  
aan een loket in hun buurt, dat de 
parkeerkaarten op eenzelfde manier 
verwerkt worden en dat de controle 
uniform gebeurt.
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STATISTIEKEN. BEHEER VAN 
DE GEWESTELIJKE KAARTEN

Het Parkeeragentschap levert de 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 RIZIVnummer en die 
thuisbezoeken afleggen

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

•  Interventiekaart. Vooral bestemd voor 
concessiehouders en beroepen die 
dringende interventies moeten uitvoeren:  
een dak herstellen, een loodgietersprobleem…

•  Parkeerkaart voor autodelen.  
Het Agentschap werkt samen met 
erkende autodeelbedrijven

•  Kaart 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 het doelpubliek. 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 wijzigingsbesluiten van oktober 
2016 zullen een niet te verwaarlozen 
impact hebben op het aantal en de 
verspreiding van zowel de gewestelijke als 
de gemeentelijke kaarten vanaf 2017.

INNOVEREN
Ontwikkelen

FACILITEREN
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SintAgathaBerchem

SintJansMolenbeek

TOTAAL AANTAL ACTIEVE KAARTEN

1.769

TOTAAL AANTAL ACTIEVE KAARTEN

16.274

BRUTOTOTAAL

BRUTOTOTAAL

NETTORESULTAAT

NETTORESULTAAT

€ 318.990

€ 2.652.094

€ 47.509

€ 98.770

DE GEWESTELIJKE KAARTEN IN 2015

DE GEWESTELIJKE KAARTEN IN 2016

STATISTIEKEN. BEHEER VAN DE GEMEENTELIJKE KAARTEN

 Autodelen 927
 Crèches en scholen 018
 Dierenartsen 012
 Dringende medische zorgen 281
 Nietdringende medische zorgen 371

 Autodelen 349
 Crèches en scholen 005
 Dierenartsen 011
 Dringende medische zorgen 183
 Nietdringende medische zorgen 188

TOTAAL 2015 763

TOTAAL 2016  1.618

INVORDERINGSPERCENTAGE

INVORDERINGSPERCENTAGE

0 28.000 56.000 84.000 112.000

2016

2015 84.583

111.422

51,70 %

32,65 %

AANTAL CONTROLES  
EN RETRIBUTIES

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

2016

2015

2014

13.478

14.615

AANTAL CONTROLES  
EN RETRIBUTIES

26



Ganshoren

Vorst

TOTAAL AANTAL ACTIEVE KAARTEN

3.394

TOTAAL AANTAL ACTIEVE KAARTEN

23.353

BRUTOTOTAAL

BRUTOTOTAAL

NETTORESULTAAT

NETTORESULTAAT

€ 146.230

€ 1.255.427

€ 4.353

€-107.397

Aanbesteding gerechtsdeurwaarder 

In 2016 werd een overheidsopdracht 
gelanceerd die de samenwerking mogelijk 
maakt met een gerechtsdeurwaarder, 
die onbetaalde parkeerretributies kan 
terugvorderen. Deze procedure gaat enkel 
van start wanneer een automobilist de 
herinneringsbrieven niet beantwoordt. 
De aanbesteding werd een eerste keer 
uitgeschreven eind 2015 en opnieuw 
gelanceerd in 2016. De komst van een 
deurwaarder werd gepland voor februari 
2017. Hiermee zouden er aanzienlijk minder 
retributies onbetaald moeten blijven.

INVORDERINGSPERCENTAGE

INVORDERINGSPERCENTAGE

55,09 %

39,78 %

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

2016

2015

45.353

AANTAL CONTROLES  
EN RETRIBUTIES

3.225

0 2.000 4.000 6.000 8.000

2016

2015

7.423

AANTAL CONTROLES  
EN RETRIBUTIES

47.914
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DE CARTOGRAFIE

De cartografie is een belangrijk onderdeel  
van de cel Studies & Planning binnen het 
Agentschap.

De realisaties in 2016 zijn de volgende:

•  Voor de behoeften van de eigen dienst 
Studies & Planning: de opmaak van alle 
cartografische documenten voor de 
GPAPontwerpen die aan het Agentschap 
werden toevertrouwd, meer bepaald 
voor de gemeenten Evere (afwerking), 
Ganshoren en Vorst (update)

•  Voor de dienst On street: cartografieën 
van de uitgebreide gereglementeerde 
parkeerzones en van de controlesectoren 
voor de gemeenten Vorst en Anderlecht 

•  Voor de klantendienst: cartografieën 
van de uitgebreide gereglementeerde 
parkeerzones en van de controlesectoren 
voor de 4 gemeenten die hun parkeerbeheer 
uitbesteden aan parking.brussels

•  Voor de dienst Off street: cartografie voor de 
ontwikkeling van de beveiligde fietsparkings 
buiten de openbare weg (Bike + Ride)

•  Voor de dienst Communicatie om te 
verwerken in de directe communicatie 
naar bewoners en gebruikers:

 >  Illustraties over de concrete veranderingen 
van het parkeerbeleid: de uitbreiding 
van de rode zone in Molenbeek, de 
uitbreiding van de blauwe zones in 
Berchem, de invoering van aangrenzende 
parkeersectoren tussen Ganshoren en 
Jette, de lancering van de P+R Coovi

 >  Stratenplannen met de locaties van de 
verschillende antennes van  
parking.brussels

Daarnaast ontwikkelt de cel Cartografie een 
exploratietool voor de webplanning van het 
parkeren. Die zal met andere woorden toelaten 
om alle parkeergegevens op het gewestelijk 
niveau te visualiseren, uit te wisselen, te 
downloaden en te actualiseren. Dit gebeurt in 
samenwerking met het CIBG (Centrum 
Informatica van Brussels Gewest). 

De cel levert daarmee een belangrijke bijdrage 
aan de toekomstige architectuur van het GIS.

BEREDENEREN 
Dynamisme Samenwerken PARKEERGEGEVENS 

VISUALISEREN 
Dienst Studies en Planning Cartografie

De cel Cartografie ondersteunt vrijwel alle 
diensten van parking.brussels. Zo wordt ze 
gebruikt om parkeergegevens te visualiseren, 
om het publiek te informeren, om 
Gemeentelijke Parkeeractieplannen uit te 
werken en om controleroutes te plannen.  
De Cartografie maakt bovendien essentieel 
deel uit van het Gewestelijk Parkeer
observatorium. Een proefversie van de 
cartografische viewer werd ontwikkeld en 
nuttige gegevens werden verspreid via de 
portaalsites MobiGIS en Brussels Open 
Datastore.

 DE CARTOGRAFIE 
ZORGT VOOR 

TRANSPARANTIE EN 
VERDUIDELIJKING  
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Tot slot beheert ze een grote cartografische 
gegevensbank: 

 >  In 2016 corrigeerde ze de bezettingsgraad 
op straat en bood ze ondersteuning

 >  Voor de dienst On street bereidde ze de 
cartografische data voor die nodig zijn 
voor de operationalisering van de controle 

 >  Voor de klantendienst bereidde ze de data 
voor en leverde ze die met betrekking tot 
de geografische toegangsvoorwaarden tot 
de door het Agentschap beheerde P+R

 >  Voor de dienst Off street maakte ze een 
prospectieve databank (PE) van de 
theoretisch beschikbare parkeervoorraad 
buiten de openbare weg volgens de 
toepassing van de BWLKEnormen

OPTIMALISERING VAN 
DE DIENST ON STREET

De dienst On street slaagde er in de loop 
van 2016 in om zijn werking te verbeteren 
dankzij een reeks maatregelen:
 
•  Het parkeertoezicht werd uitgebreid door 

middel van nieuwe teamleiders
•  De interne communicatie werd verbeterd
•  De sectoren werden herbekeken en opnieuw 

afgebakend 
•  Er werden opleidingen gegeven en precieze 

doelstellingen opgesteld
•  Voor zaterdagwerk werd een tegemoetkoming 

van 130% ingevoerd
•  De software en de werking van de PDA’s 

werden grondig opgevolgd
•  De parkeermeters van Molenbeek werden 

voorzien van een meer aangepast 
onderhoudscontract

•  De samenwerking met de politie werd verbeterd

PARK & RIDE (P+R)

Een Park and Ride is een parkeerterrein waar 
automobilisten hun wagen kunnen achterlaten 
en hun traject kunnen voortzetten door gebruik 
te maken van het openbaar vervoer. Het doel is 
de Brusselaars en pendelaars te overtuigen om 
hun auto achter te laten aan de stadsgrens. Men 
gebruikt ook de termen “ontradingsparking” of 
“transitparking”, maar de meest gebruikte 
formule is P+R.

Er zijn zeven gewestelijke parkings: Stalle, 
Delta, HerrmannDebroux, Coovi, Roodebeek, 
Kraainem en Erasmus. 

Zes daarvan worden vandaag niet beheerd als 
Park + Ride. Dit betekent dat ze vrij toegankelijk 
en gratis zijn. Helaas worden ze deels gebruikt 
als privéparkeerplaats (voor de buurtbewoners) 
of als tijdelijke parkeerplaats voor lokale 
handelszaken. De Brusselse regering wil ze 
daarentegen inzetten om de intermodaliteit van 
de auto naar het openbaar vervoer te bevorderen. 
Het is de bedoeling om automobilisten ertoe aan 
te zetten om hun voertuig aan de gewestgrens 
achter te laten om daar dan de metro, de bus of 
de tram te nemen. Minder autodruk in de 
binnenstad moet bijdragen tot de (verkeers)
leefbaarheid en levenskwaliteit van de 
Brusselaars. De zevende parking, Erasmus, 
wordt beheerd door een private onderneming 
(Indigo) met wie lang vóór de oprichting van 
parking.brussels een concessie werd gesloten. 
Van de 670 plaatsen in Erasmus worden er  
100 voorbehouden voor Park + Ride.

De regering wil de bestaande P+Rparkings 
actief beheren en het aantal plaatsen uitbreiden.

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

CREATIE P+R BEHEERMODEL

Het regeerakkoord 20142019 streeft ernaar om 
“10.000 parkeerplaatsen te creëren op plaatsen 
waar het wegverkeer en het openbaar vervoer op 
elkaar aansluiten om de intermodaliteit te 
stimuleren.” Bovendien maakt de ordonnantie 
van 22 januari 2009 parking.brussels 
verantwoordelijk voor “de bouw, de aankoop of 
de huur, alsook de organisatie, het beheer en de 
controle van alle openbare parkings die 
eigendom zijn van het Gewest, die het Gewest in 
concessie heeft of rechtstreeks beheert, of dit 
nu transitparkings zijn of niet”.

Het Agentschap nam daarom enkele 
belangrijke initiatieven:

1. Ontwerp van een exploitatiemodel

 >  Ontwikkeling van een exploitatie 
en financieringsmodel van de 
Brusselse P+R parkings

 >  Samenwerking met de MIVB 
voor de ontwikkeling van de app 
MOBIB P+R die nodig is om het 
voorkeurtariferingsmodel toe te kunnen 
passen dat gekoppeld wordt aan de P+R

2.  Rotatie- en bezettingsanalyse 
van de bestaande parkings

 >  Studies over de rotatie en bezetting van de 
6 bestaande P+R om bijgevolg hun huidig 
gebruik te bepalen en het te vergelijken met 
de gewenste situatie volgens het Gewest

 >  Studies over de rotatie en bezetting 
van de privéparkings in de nabijheid 
van P+R parkings om bijgevolg 
de opportuniteiten te bepalen die 
kunnen zorgen voor publiekprivate 
samenwerkingsverbanden (Carrefour, 
Decathlon, Shopping, Mounier, enz.)

3.  Voorbereidende studie en opportuniteits-
studie voor het actief beheren van 
bestaande P+R parkings 
 
Effectenstudies in het kader van 
vergunningsaanvraagdossiers.

 >  Kraainem en Delta
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BEHEER VAN P+R ‘COOVI’

Het Agentschap kreeg van het Gewest de 
opdracht om de bestaande P+R parkings zo 
snel mogelijk in actief beheer te nemen.  
Het eerste pilootproject werd parking Coovi 
(199 plaatsen), die het Agentschap sinds het 
laatste trimester van 2016 actief beheert. 

Het pilootproject wil het standaard exploitatie
type P+R testen, met in het vooruitzicht de bouw 
en het beheer van een parking met  
1.350 plaatsen. Concreet werd in 2016 de 
uitrusting, de integratie en parametrering van  
de MOBIBtechnologie getest. Het project is 
bedoeld om parking Coovi zodanig te beheren 
dat steeds meer mensen kiezen voor een 
modaliteitsverschuiving van de auto naar het 
openbaar vervoer. 

In 2016 wenst het Agentschap in dit pilootpro
ject de uitrustingen en het exploitatiemodel te 
testen die een voorafspiegeling moeten worden 
van de wijze waarop alle gewestelijke P+R in de 
toekomst zullen worden geëxploiteerd.

DE BOUW VAN PARKING 
‘SPIEGEL’ 

De bouw van parking ‘Spiegel’ in Jette werd 
gestart in 2015 door het Brussels Gewest.  
Dat maakt deel uit van een groots gemeentelijk 
project dat het plein wil verfraaien  
(de oppervlakte vrijmaken van auto’s) en de 
mobiliteit wil verbeteren (verlenging van tram 9).  

Het 
Agentschap 

beheert 
parking Coovi

sinds 2016 
199 plaatsen
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De parking moet 196 plaatsen bieden. De 
volledig ondergrondse werf werd begin 2016 
opgestart en werd opgevolgd gedurende 
de rest van het jaar. De omheining werd 
gezet, betonplaten werden geplaatst en 
hellingbanen werden geconstrueerd.

De nieuwe parking zou moeten gebruiksklaar 
zijn op het einde van 2017 als kan worden 
vastgehouden aan de planning. 

BEHEER VAN DE 
OPENBARE PARKINGS 

Met de ordonnantie van 2009 vertrouwde het 
Gewest het beheer van de gewestelijke parkings 
toe aan het Agentschap (parkings Wet, Twee 
Poorten, Hallepoort, CCN, Simonis en Lennik).

In 2016 werden deze parkings beheerd door middel 
van concessies aan private spelers (Interparking, 
QPark en Indigo). Een deel van de ontvangsten 
wordt, na aftrek van de exploitatiekosten, aan het 
Agentschap betaald. Voor de parking Hallepoort, 
die gedeelde eigendom is van de Stad Brussel 
(70%) en het Gewest, worden de ontvangsten geïnd 
door de Stad Brussel. Die betaalt aan het 
Agentschap het deel dat het Gewest toekomt.

Bovendien heeft citydev.brussels gevraagd aan 
het Agentschap om het beheer van de parking 
Brunfaut in SintJansMolenbeek over te nemen. 
De raad van bestuur van het Agentschap besliste 
daarop om de inleidende studies aan te vatten 
in 2016.

DE MOBIB-ONTWIKKELING

De Brusselse regering vraagt specifiek 
aan het Parkeeragentschap om in 
het P+Rbeheersmodel een goede 
toegankelijkheid en tariefvermindering te 
voorzien voor automobilisten die in de stad 
overschakelen op het openbaar vervoer.
Dit systeem zal worden toegepast bij 
de gewestelijke P+Rparkings en kan 
ook worden gebruikt door de private 
parkings waarvan het beheer zou worden 
toevertrouwd aan het Agentschap. 

Hiervoor werkt parking.brussels actief samen 
met de MIVB om te bepalen op welke wijze
het mogelijk is om de gegevens van 
de MOBIBkaarten op te nemen in het 
tariefmodel van de P+Rparkings.

Over de financiële verdeling zegt de Brusselse 
regeringsbeslissing van april 2015: “De MIVB 
verdeelt de eenmalige 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.

Gebruikers 
helpen om zo 
vlot mogelijk 
hun weg te 
vinden naar 
de openbare 

parkings

PARKEERGELEIDING 

Het Gewest wil een parkeergeleidingssysteem 
invoeren voor de openbare parkings in 
het centrum en voor de P+Rparkings. 
Het initiatief werd genomen door Brussel 
Mobiliteit, maar in de loop van 2017 moet 
het Agentschap het project overnemen.

In 2016 werkte parking.brussels daarom 
samen aan de concrete uitwerking van 
het parkeergeleidingsysteem van de 
openbare parkings. Hiermee moeten de 
gebruikers zo vlot mogelijk hun weg vinden 
naar de openbare parkings in Brussel. 
Het project verloopt in twee fasen: 
 •  Fase 1: signalisatie van de parkings 

in en rond de Vijfhoek
 •  Fase 2: uitbreiding van de 

signalisatie naar het hele Gewest

Vandaag is de eerste fase klaar. In 2016 werden 
alle 55 vaste borden geplaatst en eind maart 2017 
geldt dat ook voor de 50 dynamische borden. 

Daarnaast hielp parking.brussels ook met de 
ontwikkeling van een mobiele applicatie die 
gebruikers toelaat om heel wat parkings in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te lokaliseren 
en nuttige parkeerinfo te krijgen. Deze app stelt 
de automobilisten in staat om op voorhand hun 
parking van eindbestemming te kiezen en om 
nuttige informatie over de parkings te 
raadplegen (aantal parkeerplaatsen, 
faciliteiten, exacte locatie, enz.) Met de app kan 
je ook naar de gekozen parking navigeren.

parking.brussels  |  Jaarverslag 2016  | 33

5. DE PROJECTEN VAN 2016



In juli 2017 neemt parking.brussels het 
parkeergeleidingsysteem en de mobiele app 
volledig in beheer over en verzekert daarmee 
deze specifieke opdracht die werd voorzien in 
de ordonnantie van 2009. 

NIEUWE TECHNOLOGIE

In 2016 kreeg de software voor het beheer van 
de vrijstellingskaarten van de klantendienst 
(BeMobile) er een zeer praktische 
functionaliteit bij. Voortaan kunnen de 
gegevens van wie een vrijstellingskaart 
aanvraagt gekoppeld worden aan de 
gegevens van het Rijksregister en de DIV.  

Nog in 2016 werd een opdracht uitbesteed 
die een Gewestelijk Parkeerbetaalplatform 
via app moet waarmaken. De opdracht 
werd gegund aan de firma Parkeon. 

Tijdens vergaderingen tussen het CIBG en 
BeMobile werd er in 2016 volop gewerkt aan 
voorbereiding van een eloket. Het systeem 
zou begin 2017 gelanceerd worden.

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 verplicht de 
19 gemeenten om een actieplan voor autodelen 
te maken en dat vervolgens voor te leggen aan 
het Agentschap. Naast de vennootschappen 
Cambio en Zen Car, die door het Agentschap al 
eerder erkend waren om te opereren op het 
Brussels grondgebied, kende het Agentschap 
in 2016 ook de erkenning toe aan een derde 
bedrijf, Ubeeqo.

Daarnaast behandelde het Agentschap 
in 2016 de volgende dossiers:

•  Het wijzigingsontwerp van het besluit van 
21 maart 2013 houdende de operatoren van 
gedeelde motorvoertuigen werd opgevolgd 
en voorgesteld aan de gemeenten 

•  Het bedrijf Ubeeqo werd begeleid in 
haar aanpak, met het accent op de 
uitvoering van het bovenvermeld besluit

•  De nietconformiteit van de operatoren 
ten aanzien van de besluitvoorschriften 
werd opgevolgd (lege stations, niet
deelname aan gegevensinzameling)

•  Het advies en de goedkeuring van de 
autodeelactieplannen van SintGillis, 
Evere en Schaarbeek werden opgesteld

Cambio,  
Zen Car en 

Ubeeqo  
zijn erkend 

door het 
Agentschap 

om te opereren 
op het

Brussels 
grondgebied
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FIETSENSTALLINGEN

parking.brussels wil zich positioneren als 
facilitator ten dienste van de gemeenten en de 
burgers. Ook als het om de ontwikkeling van 
fietsparkings buiten de openbare weg gaat, wil 
het Agentschap een centraliserende rol spelen.

Om zijn missie te vervullen, heeft parking.brussels 
een aanbesteding uitgeschreven voor de 
levering, de installatie en het onderhoud van de 
beveiligde en nietbeveiligde fietsparkeer
voorzieningen. De opdracht telde drie loten  
met verschillende bestekposten. Het eerste lot 
voorziet nietbeveiligde buitenparkeervoorzie
ningen voor fietsen en open beschermings
voorzieningen. Het tweede lot voorziet beveilig
de binnen en buitenfietsenstallingen en 
bijhorende parkeervoorzieningen. En het derde 
lot voorziet beveiligde buitenparkeervoorzie
ningen voor fietsen (boxen).
 
Het fietsparkeerbeleid gaat er op termijn er als 
volgt uitzien:

•  De gemeenten worden begeleid bij de installatie 
van fietsenstallingen voor langparkeren

•  Het aanbod van beveiligde fietsenstallingen 
langs de openbare weg wordt overgenomen 
en verder ontwikkeld:

 >  P+Rparkings (collectieve fietskluizen)
 >  Openbare parkings (beugels of collectieve 

fietskluizen)
 >  Fietsenstallingen voor buurtbewoners 

(aanspreekpunten voor particulieren die 
een wijkproject wensen uit te voeren)

•  Een aankoopcentrale voor de aankoop  
van fietsparkeervoorzieningen en  
–infrastructuur wordt ontwikkeld (beugels, 
boxen, stallingen, inrichting van lokalen, enz.)

•  Als partner van het Europees project EFRO 
wordt gewerkt aan een geautomatiseerd en 
gecentraliseerd systeem voor het beheer van het 
aanbod en de aanvragen voor beveiligd parkeren

In 2016 werd er duidelijke vooruitgang geboekt 
in het fietsdossier:

•  parking.brussels stelde een beleidsnota op 
voor de creatie van beveiligde fietsparkings 

•  Het Agentschap zorgde voor de 
levering, installatie en onderhoud van 
parkeervoorzieningen

•  Een overheidsopdracht voor de levering en 
het onderhoud van parkeervoorzieningen 
werd uitgewerkt

•  Een aankoopcentrale werd aangeboden aan 
de Brusselse gemeenten (Vorst, Elsene,  
SintGillis en Ukkel zijn al lid)

•  6 collectieve boxen werden geïnstalleerd 
(SintGillis, Molenbeek en Jette)

•  7 beveiligde stallingen Bike and Ride 
werden geïnstalleerd op de parkings Coovi, 
Kraainem, Stalle, HerrmannDebroux (2), 
Erasmus en Roodebeek

•  Het fietsboxaanbod op de openbare weg werd 
overgenomen en verder ontwikkeld

•  De overeenkomsten tussen de 6 CyCLO
partnergemeenten en parking.brussels  
werden geconcretiseerd (opdrachtuitbesteding 
voor het beheer van het bestaande beveiligde 
fietsboxaanbod)

•  De overeenkomst tussen parking.brussels 
en de vzw CyCLO werd geconcretiseerd in 
het kader van het EFROFEDER project. 
Het Parkeeragentschap plaatste beveiligde 
parkeervoorzieningen en besteedt het 
dagelijks beheer uit aan CyCLO6

collectieve 
boxen  

en

7
beveiligde 
stallingen 

werden  
geïnstalleerd
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6. DE WERKING
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SAMENSTELLING

De raad van bestuur (RvB) vergadert in 
principe eenmaal per maand. In 2016 kwam 
de raad 13 keer samen. Elke vergadering 
wordt grondig voorbereid. De voorgestelde 
agendapunten worden besproken door het 
Bureau dat in 2016 werd samengesteld uit de 
directeurgeneraal, de voorzitter van de RvB, 
de ondervoorzitter van de RvB en de twee 
regeringscommissarissen. Het Bureau komt 
ongeveer 10 dagen voor de RvB samen.

Klantvriendelijkheid 

Efficiëntie 

JeanPierre Van Gorp Voorzitter

Martine Raets 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

Maite Morren ** Lid

Dries Verhaeghe Lid

Thomas Vandormael Lid

DE RAAD VAN BESTUUR

Regeringscommissarissen: Abbes Guenned en Willem Stevens

(*)  Tot 22 december 2016. Justine Harze kwam nadien in de plaats.
(**)  Tot 22 december 2016. Elke Roex kwam nadien in de plaats.

VOORUITDENKENDHEID 
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Technische dienst 2

Communicatiedienst 3

Preventieadviseur 1

Algemene Directie 1

Financiële dienst 2

ITdienst 1

Off Street 3

OnStreet 68

Studies en Planning 2

Human Resources 3

Secretariaat 2

Klantendienst 20

Juridische dienst 2

Totaal 110

MEDEWERKERS PER DIENST

HET TEAM  
OP 31 DECEMBER 2016

Het team van het Agentschap groeide heel snel in 
2016, met 38% tegenover 2015. Door de delegatie 
van het parkeerbeheer van Vorst verwelkomden 
wij 42 nieuwe teamleden, waaronder vooral 
klantendienstmedewerkers en stewards.

Evolutie: 201420152016

2014  >   23 voltijdse werknemers 
2015  >   68 voltijdse werknemers 
2016  >   110 voltijdse werknemers 
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ORGANIGRAM

Nieuw organigram ingevoerd in november 2016
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Parkeerbeleidsplan, 
ondersteuning  
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MET DE GEMEENTEN

ALGEMENE DIENSTEN

SECRETARIAAT 

FINANCIËN & BUDGET  

HRM

JURIDISCHE DIENST  

LOGISTIEK – PREVENTIE 

ICT

DIRECTEUR-GENERAAL
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BASISOVERLEGCOMITÉ (BOC)

Het BOC is een wettelijk orgaan, eigen 
aan overheidsorganen, waarin vakbonden 
en directie overleggen. Men 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 
enz.) In het Agentschap zijn de volgende 
vakbonden vertegenwoordigd: ACVCSC, 
het VSOASLFP en het ACODCGSP.

In 2016 werd de interne organisatie 
uitgewerkt met de volgende voorzieningen:

•  Register van feiten van derden (opvolging en 
analyse door het BOC)

•  Tuchtprocedure
•  Wervingsprocedure
•  Assessmentprocedure 
•  Beoordelingssysteem
•  Opleiding van het personeel (EHBO, 

agressiebeheer, conflictbeheer, enz.)

De overheidsopdracht “kleding” voor de 
medewerkers die buiten en in uniform werken, 
wordt tijdens die vergaderingen nauwgezet 
opgevolgd. Dankzij dit overleg verkrijgen de 
medewerkers op het terrein een terugbetaling 
van 130% voor prestaties tijdens het weekend 
en op feestdagen.

De 
medewerkers 
op het terrein 
krijgen nu een 
terugbetaling 

van

130%
voor 

prestaties 
tijdens het 

weekend en 
op feestdagen

BEHEERSOVEREENKOMST

Het definitief ontwerp van het beheerscontract 
werd in december 2016 door de raad van 
bestuur goedgekeurd.

EEN PLAN VAN DE 
PERSONEELSBEHOEFTEN

De bedrijven Möbius en Traject brachten de 
personeelsbehoeften in kaart op verzoek van 
het Parkeeragentschap. De opdracht liep van 
eind 2015 tot half juni 2016 en de resultaten 
werden op 28 november 2016 aan het personeel 
voorgesteld. De aanbesteding heeft het 
mogelijk gemaakt om een dynamisch 
berekeningsmodel te ontwikkelen dat de 
personeelsbehoeften berekent in functie van de 
verwachte evolutie van het Agentschap. Dat kan 
nu zelf de impact van een nieuw project 
simuleren (bv. een nieuwe uitbesteding van het 
parkeerbeheer, een wijziging van het aantal 
controlerondes van de stewards per dag, enz.) 
De simulaties tonen de effecten op de 
organisatiestructuur, functieprofielen en 
werkingskosten.
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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 tussen 
de administratieve medewerkers en de 
parkeerstewards anderzijds. In 2016 werd 
een teambuilding georganiseerd voor alle 
personeelsleden samen, waarbij de rode draad 
van het ‘in grote groep samen zijn en samen 
werken’ werd gevolgd in een technologisch 
innovatief kader. De teambuilding van  
4 november ging immers door in Living 
Tomorrow.

VERHUIZINGEN

2016 begon sterk op het vlak van verhuizen 
naar beter gelegen en uitgeruste locaties. 
Sinds begin januari worden de bezoekers van 
de klantendienst in Molenbeek, Ganshoren en 
SintAgathaBerchem verder geholpen in de 
antenne NoordWest van het Crystal Palace 
(Paalstraat 14 – 1080 Brussel). De ruimte van 
450 m² wordt verspreid over twee verdiepingen, 
met de klantendienst op de gelijkvloers de 
klantendienst en de lokalen van de stewards  
op de eerste verdieping.

De hoofdzetel van het Agentschap in de 
Gasthuisstraat 31 in de Stad Brussel is gelegen 
op de 11e verdieping dat een ruimte biedt van 
1.000 m². Het Agentschap eindigde in 2016 met 
de verhuis van de klantendienst van de 
hoofdzetel (Gasthuisstraat 31 – 1000 Brussel). 

De klantendienst verhuisde van het gelijkvloers 
naar de 11e verdieping, waar alle onder
steunende stafdiensten van het Agentschap 
zijn ondergebracht. Met deze fysieke integratie 
wil parking.brussels de interactie tussen de 
verschillende diensten vergroten. Het Agentschap 
maakte van de gelegenheid gebruik om het 
onthaal van het publiek te herbekijken en te 
verbeteren. De maatregel werd uitgebreid naar 
de overige antennes van het Agentschap. 

Het toegankelijke karakter van de klantendienst 
werd concreet vertaald in open balies.  
Het Agentschap wil zo het begrip en het 
vertrouwen verbeteren tussen de medewerkers 
en de bezoekers.

PARKING.BRUSSELS,  
DE MEDIA EN DE WEBSITE 

Parkeren is één van de dagelijkse bekommer
nissen van de Brusselaars. Het is daarom 
noodzakelijk dat het Agentschap zich correct 
informeert over alle ontwikkelingen op parkeer
vlak in Brussel (en zelfs daarbuiten). Dankzij 
het contract met Auxipress dat parking.brussels 
in 2016 heeft vernieuwd, worden de medewer
kers meerdere keren per dag op de hoogte 
gebracht over het laatste parkeernieuws. 

Daarnaast voerde het Agentschap een 
proactieve aanpak om haar werk te belichten in 
de media. Dit beleid zorgde voor media
aandacht in de pers tijdens 2016, en dus voor 
een grotere zichtbaarheid van het Agentschap 
bij het publiek.

De website telt steeds meer bezoekers en tot 
meer dan 6.400 maandelijkse bezoeken in 
2016, nauwelijks twee jaar nadat de website 
online ging. In augustus 2016 werd de nieuwe 
site, parkandride.brussels, ontworpen dat deel 
uitmaakt van het pilootproject Park & Ride van 
de Cooviparking. Deze website telt bijna 1.000 
bezoekers per maand.

De website  
telt meer dan   

6.400 
maandelijkse 

bezoeken  
in 2016
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SAMENWERKING 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 vond er twee keer per maand een 
coördinatievergadering plaats tussen het 
Kabinet, het Agentschap en Brussel Mobiliteit.

SAMENWERKING  
MET DE GEMEENTEN

Het Agentschap neemt deel aan:

1.  De vergaderingen op het Kabinet van de 
Minister van Mobiliteit die eenmaal per 
maand plaatsvinden in het kader van de 
werkgroep Parkeren (WG Parkeren)

2.  De vergaderingen met de Vereniging van 
Steden en Gemeenten van Brussel (VSGB) die 
tweemaandelijks worden georganiseerd in het 
kader van de werkgroep Sectoren (WG Sectoren)

3.  De vergaderingen over de GPAP, 
opgemaakt door het Agentschap, die 
worden georganiseerd door de gemeenten

4.  De vergaderingen die de gemeenten 
Ukkel en Schaarbeek organiseren voor 
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 beslist hebben het 
beheer van het parkeren 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. Concreet uit de 
samenwerking zich in het opstellen van 
gemeenschappelijke communiqués, een 
gecoördineerd websitebeheer, en een nauw 
overleg over communicatiecampagnes. 

Tot slot stelde het Agentschap eind 2016 een 
nieuwe betrekking open binnen de dienst 
“communicatie” met een functieprofiel dat vooral 
gericht is op de relaties met de gemeenten.

Oriënteren  
Versterken

Vereenvoudigen

  WE BRENGEN 
ERVARINGEN VAN 

GEMEENTEN EN ANDERE 
PARTNERS SAMEN  

RICHTING SLIM PARKEREN 
Communicatiedienst

De communicatiedienst versterkte haar 
team met een voltijdse medewerker 
die een specifiek kanaal ontwikkelt om 
te communiceren met de Brusselse 
gemeenten en die de Users Club 
coördineert. Dat is het platform waar de 
gemeenten samen ervaringen en ideeën 
uitwisselen over het parkeerbeleid, de 
parkeercontrole en parkeertechnologieën. 
parking.brussels wil immers  
inzetten op slim parkeren  
in Brussel als Smart City.
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DE SECTORISERING

Het Agentschap heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van de 
sectorisering, dat centraal staat in de nieuwe 
koninklijke besluiten die op 27 oktober 2016 
werden gepubliceerd. De sectorisering verdeelt 
het gewestelijk grondgebied in parkeersectoren. 
Elke parkeersector stemt overeen met de 
geografische perimeter waarbinnen de 
vrijstellingskaarten geldig zijn. 

Het gekozen project verdeelt het Brusselse 
Gewest in 320 parkeersectoren van elk  
150 hectare. Binnen je eigen parkeersector kan  
je een vrijstellingskaart aanvragen, waarmee je 
niet hoeft te betalen aan de parkeermeter  
of je blauwe parkeerschijf niet hoeft te 
leggen. De toekenning van de parkeerkaart 
gebeurt op basis van je woonplaats in Brussel 

DE GROENE KLEUR TOONT DE RUIMTE 

WAARIN DE BEWONER DIE AAN DE 

GEMEENTEGRENS WOONT, MAG PARKEREN 

RONDOM DE WOONST.

Vaste parkeersector

maatschappelijke zetel of de bedrijfszetel  
van je onderneming in Brussel.

De sectorisering wil een antwoord bieden op 
de parkeerproblemen aan de gemeentegrenzen 
(randeffect), waarvan de buurtbewoners vaak de 
dupe zijn. Als twee aangrenzende gemeenten 
kiezen voor het concept van de sectorisering, 
kan elke buurtbewoner die over een geldige 
vrijstellingskaart beschikt voortaan parkeren in 
een sector van 150 hectare rondom zijn woning. 
Die parkeersector kan over de gemeentegrenzen 
heen gaan.

Kiest een gemeente voor het vaste 
sectorsysteem, dan verdeelt die enkel haar 
eigen territorium in een aantal sectoren die 
stoppen aan de gemeentegrens. Alle vaste 
sectoren bestaan uit maximum 150 hectare. 
In beide gevallen mogen de automobilisten  

aan beide kanten van de straat parkeren 
wanneer die samen valt met de sectorgrens. 

In afwachting van een definitieve sectorisering 
blijven de huidige 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.

Gemeente 1

Gemeente 2

Commune 1

Gemeente 2

Gemeente 1

sector
sector

Parkeersector op basis  
van deelsectoren

Gemeente 1

Gemeente 2

Commune 1

Gemeente 2

Gemeente 1

subsector

subsector subsector

subsector

De 
sectorisering 

wil een 
antwoord 
bieden op

de parkeer
problemen aan 
de gemeente

grenzen
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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).

Het Agentschap neemt ook deel aan 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, 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 GENstations”, met 

vertegenwoordigers van Brussel Mobiliteit, de 
NMBS, het Agentschap, het Kabinet van de 
Minister van Mobiliteit en het Kabinet van de 
MinisterPresident

•  Deelname aan de website smartcity.brussels

STUDIES EN  
THEMATISCHE ANALYSES

De dienst “Studies en Planning” van het 
Agentschap heeft in 2016 verschillende nota’s 
en studies gerealiseerd:

•  Het nut van een nieuwe parking ter hoogte 
van de Onthaalsquare in Evere werd 
geanalyseerd

•  Er werden studies gedaan over de 
compensatie van de weggenomen 
parkeerplaatsen op straat, die moeten worden 
gecompenseerd met parkeerplaatsen buiten 
de openbare weg. Concreet gaat het om een 
voorstel voor compensatieratio’s, de bepaling 
van het kosten delen potentieel, enz. in het 
kader van volgende projecten:

 >  Aanpassingen van de Kleine Ring voor de 
fiets

 >  Inplanting van een buslijn langs de 
Alsembergsesteenweg

 >  Heraanleg van de Kazernelaan en van de 
Tweede Lansiers Regimentenlaan

•  De moeilijkheden van het buurtparkeren in 
Brussel werden statistisch geanalyseerd 
en de Brusselse wijken werden ingedeeld 
volgens moeilijkheidsgraad
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•  De impact van het GPBP 2 werd enerzijds 
geanalyseerd op de inhoud van de 
gemeentelijke parkeerreglementen, en 
anderzijds op de retributies die de gemeenten 
ontvangen, voor zover die gemeenten hun 
GPAP uitbesteden aan het Agentschap

•  Een methodologische verkennende nota werd 
opgesteld over de impact van het Gewestelijk 
Parkeerbeleid op de luchtkwaliteit (voor 
Leefmilieu Brussel)

•  Een verkennende nota werd opgesteld over 
de grote parkeeruitdagingen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tegen 2040

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 woonwerkverkeer. 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.
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 DE REKENINGEN VAN 
PARKING.BRUSSELS

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

Sinds 2015 is het Agentschap financieel 
onafhankelijk. De inkomsten van het 
Agentschap zijn afkomstig uit het beheer van 
de publieke parkings en uit de controle op het 
gereglementeerd parkeren. Zo dienen de 
gemeenten 15% van de nettobedrijfsinkomsten 
uit het parkeren over te dragen aan het 
Agentschap. Dit percentage werd vastgesteld in 
de ordonnantie van 2009 waarmee het 
Agentschap werd opgericht. 

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, los van enige 
dienstverlening die het Agentschap levert.

CONSOLIDEREN 

Beheren 
DUIDELIJKHEID 

Het kapitaal 
van het 

Agentschap 
= 

561.500
€
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ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Oprichtingskosten 6.1 20

VASTE ACTIVA 21/28 3.304.795,01 1.353.003,72

Immateriële vaste activa 6.2 21 55.635,96 81.547,03

Materiële vaste activa 6.3 22/27 3.248.309,05 1.268.306,69

 Terreinen en gebouwen 22

 Installaties, machines en uitrusting 23 2.871.963,70 1.198.847,66

 Meubilair en rollend materieel 24 129.430,45 46.683,17

 Leasing en soortgelijke rechten 25

 Overige materiële vaste activa 26 246.914,90 22.775,86

 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.4/6.5.1 28 850,00 3.150,00

 Verbonden ondernemingen 6.15 280/1

  Deelnemingen 280

  Vorderingen 281

  Ondernemingen waarmee een deelnemingsver
houding bestaat 6.15 282/3

  Deelnemingen 282

  Vorderingen 283

 Andere financiële vaste activa 284/8 850,00 3.150,00

  Aandelen 284 10,00 10,00

  Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 840,00 3.140,00

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 9.324.246,17 5.910.869,54

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 5.313.278,79 2.390.736,32

 Handelsvorderingen 40 4.376.910,07 1.572.702,35

 Overige vorderingen 41 936.368,72 818.033,97

Geldbeleggingen 6.5.1/6.6 50/53

 Eigen aandelen 50

 Overige beleggingen 51/53

Liquide middelen 54/58 3.955.974,05 3.335.044,53

Overlopende rekeningen 6.6 490/1 54.993,33 185.088,69

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 12.629.041,18 7.263.873,26

PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

EIGEN VERMOGEN (+)/(-) 10/15 2.035.902,71 474.696,99
Kapitaal 6.7.1 10 1.061.500,00 561.500,00
 Geplaatst kapitaal 100 1.061.500,00 561.500,00
 Nietopgevraagd kapitaal 101
Uitgiftepremies 11
Herwaarderingsmeerwaarden 12
Reserves 13 106.150,00 41.287,25
 Wettelijke reserve 130 106.150,00 41.287,25
 Onbeschikbare reserves 131
  Voor eigen aandelen 1310
  Andere 1311
 Belastingvrije reserves 132
 Beschikbare reserves 133
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 868.252,71 128.090,26
Kapitaalsubsidies 15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling  
van het netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 2.335.981,07
Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 2.335.981,07
 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
 Fiscale lasten 161
 Grote herstellings en onderhoudswerken 162
 Milieuverplichtingen 163
 Overige risico’s en kosten 6.8 164/5 2.335.981,07
Uitgestelde belastingen 168
SCHULDEN 17/49 8.257.157,40 6.789.176,27
Schulden op meer dan één jaar 6.9 17 4.116.162,74 3.590.677,33
 Financiële schulden 170/4 4.116.162,74 3.590.677,33
  Achtergestelde leningen 170
  Nietachtergestelde obligatieleningen 171
  Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
  Kredietinstellingen 173 4.116.162,74 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 6.9 42/48 3.418.666,98 2.416.995,37
  Schulden op meer dan één jaar die binnen  

het jaar vervallen 42 475.704,53 199.693,68

 Financiële schulden 43
  Kredietinstellingen 430/8
  Overige leningen 439
 Handelsschulden 44 790.281,90 696.402,22
  Leveranciers 440/4 790.281,90 696.402,22
  Te betalen wissels 441
 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
  Schulden met betrekking tot belastingen, 

bezoldigingen en sociale lasten 6.9 45 1.622.562,18 579.267,15

  Belastingen 450/3 1.213.142,88 193.357,82
  Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 409.419,30 385.909,33
 Overige schulden 47/48 530.118,37 941.632,32
Overlopende rekeningen 6.9 492/3 722.327,68 781.503,57
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 12.629.041,18 7.263.873,26

BALANS NA WINSTVERDELING
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 17.739.144,39 7.658.300,83

 Omzet 6.10 70 12.143.957,54 7.611.707,45

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

71

 Geproduceerde vaste activa 72

 Andere bedrijfsopbrengsten 6.10 74 5.595.186,85 46.593,38

 Nietrecurrente bedrijfsopbrengsten 6.12 76A

Bedrijfskosten 60/66A 15.449.963,39 8.511.455,91

 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 60

  Aankopen 600/8

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

 Diensten en diverse goederen 61 2.827.629,09 1.777.434,95

  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/() 6.10 62 4.149.089,63 2.984.597,15

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

630 869.091,38 612.333,53

  Waardeverminderingen op voorraden, op bestel
lingen in uitvoering en op handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugnemingen) (+)/()

6.10 631/4 1.072.846,88 633.441,25

  Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegin
gen (bestedingen en terugnemingen) (+)/()  6.10 635/8 2.335.981,07

 Andere bedrijfskosten 6.10 640/8 4.195.325,34 110.445,51

  Als herstructureringskosten geactiveerde 
bedrijfskosten () 649

 Nietrecurrente bedrijfskosten 6.12 66A 2.393.203,52

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 2.289.181,00 686.893,36

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten 75/76B 1.760,79 1.498,40

 Recurrente financiële opbrengsten 75 1.760,79 1.498,40

  Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

  Opbrengsten uit vlottende activa 751

  Andere financiële opbrengsten 6.11 752/9 1.760,79 1.498,40

 Nietrecurrente financiële opbrengsten 6.12 76B

Financiële kosten 65/66B 109.726,33 54.856,27

 Recurrente financiële kosten 6.11 65 109.726,33 54.856,27

 Kosten van schulden 650 107.829,51 47.921,70

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

651

 Andere financiële kosten 652/9 1.896,82 6.934,57

 Nietrecurrente financiële kosten 6.12 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 2.181.215,46 906.512,95

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 6.13 67/77 1.120.009,74 6.035,07

 Belastingen 670/3 1.120.009,74 6.035,07

  Regularisering van belastingen en terugneming 
van voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 1.061.205,72 912.548,02

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 1.061.205,72 912.548,02
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 933.115,46 128.090,26

  Te bestemmen winst (verlies) van het  
boekjaar (+)/() (9905) 1.061.205,72 912.548,02

  Overgedragen winst (verlies) van het vorige 
boekjaar (+)/() 14P 128.090,26 784.457,76

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 64.862,75

 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691

 aan de wettelijke reserve 6920 64.862,75

 aan de overige reserves 6921

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) (14) 868.252,71 128.090,26

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 
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Tel: +32 (0)2 563 39 00 
Groen nummer: 0800 35 678 
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