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DEEL 1: PARKING 

BEHEER 
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DOELSTELLINGEN 

 

 
EEN DUURZAAM PARKEERBELEID DEFINIËREN 

 

- Bevorderen van duurzame vervoerswijzen   

- Behalen van de vooropgestelde modal-shiftdoelstelling 
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Voordelen  

- voor de werknemer 

- voor het bedrijf 

- voor iedereen 

47,5 

19,4 

7,4 

12,6 

11,9 

22,7 

12,3 

11,7 

2,1 

4,3 

15,8 

24,9 

3,1 

4,5 

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

Yes

No

car driver

car passenger

Urban public transport

Train

Bicyle

Pedestrian

Other

Source: Enquête BELDAM 2010 

Parking op het werk?  



UITVOERING 
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WELK TYPE VAN PARKEERMANAGEMENT KIEZEN? 

Incentives  

Gereserveerde 
parkeerplaatsen 

Betalend Parkeren 



UITVOERING 

 
De situatie analyseren 

 

Op basis van de bereikbaarheid identificeert u uw behoeften en het gebruik 

van de parking: 

 

- de locatie van het bedrijf; 

- het aantal beschikbare plaatsen; 

- de verdeling van de plaatsen over de werknemers, de bezoekers en de 

dienstvoertuigen; 

- de actuele verdeling van de plaatsen; 

- de doelgroepen; 

- de verplaastingen van de werknemers (woon-werk & professionneel) en 

van de bezoekers; 

- de behoefte om ruimte te voorzien voor het plaatsen van een fietsenstalling  
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UITVOERING 

 
De situatie analyseren (Leefmilieu Brussel) (1) 

 

Context: 

 Mobiliteit = Gewoonte 

 Verhuis  = Opportuniteit 

 77 parkingplaatsen (voor 16.000 m² in zone B) 
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UITVOERING 

 
De situatie analyseren (Leefmilieu Brussel) (2) 

 

Diagnostiek Gulledelle (Sint-Lambrechts-Woluwe): 

  

 het verzamelen van gegevens 

 

  - Patrimonium: 

   - het aantal parkeerplaatsen; 

   - Verdeling van de plaatsen (dienstvoertuigen,  

  werknemers (al dan niet gereserveerd), bezoekers, fietsen) 

  - Logistiekdienst: 

   - Gebruik dienstvoertuigen;  

  - Bevraging: 

   - Gebruik dienstvoertuigen 

   - Woon-werk verplaatsingen 
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UITVOERING 

 
De situatie analyseren (Leefmilieu Brussel) (3) 

Diagnostiek Gulledelle. 
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145 
Plaatsen 

82 Plaatsen voor  werknemers 

63  Niet gereserveerde plaatsten 14 gereserveerde plaatsen 5 plaatsen voor  carpoolers  

53 Plaatsen voor de dienstvoertuigen 

10 plaatsen voor de bezoekers 

Dienstvoertuigen: 
 
- 53 Dienstvoertuigen 

- Gemiddeld gebruik = 60%  



UITVOERING 

 
Parkingbeleid 

 

Verdelen van de parkeerplaatsen  (bezoekers, dienstvoertuigen en leveringen) 

 

De overige plaatsen worden als volgt verdeeld: 
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…  

Betalend parkeren: 

 

  

 

  

 

   

  

 

Andere opties: 

 

  

 

  

 

   

  

 



UITVOERING 

 Parkingbeleid voor T&T (Leefmilieu Brussel) (1) 
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Doelstellingen   

 Criteria opstellen die correct en eerlijk zijn 

  - zal de werknemers aanzetten zich anders dan met de 

     wagen te verplaatsen;   

  -  een optimaal gebruik van de parking verzekeren (aantal 

     lege plaatsen minimaliseren) 

  -  zo kunnen werknemers waarbij het echt noodzakelijk is, 

     toch met de wagen komen (om professionele of medische 

     redenen)   

 



UITVOERING 

 
Parkingbeleid voor T&T (Leefmilieu Brussel) (2) 

 

Toegangsregels/reglement:  

 

De 33 parkeerplaatsen voor de werknemers worden prioritair voorbehouden: 

 - Aan de leden van de Directieraad  volgens de noodzaak  

 verbonden aan hun functie.; 

 - Aan de personeelsleden op basis van volgende criteria  

  -  Handicap of medische redenen die de mobiliteit  

  beperken 

  - Dienstverplaatsingen: die het gebruik van een  

  gemotoriseerd voertuig vereist 

    - Elk personeelslid beschikt over 10 dagen per jaar waarop 

  hij/zij een plaats kan reserveren.  
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UITVOERING 

 Succesfactoren 
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De begeleiding 

Doen aanvaarden 

De communicatie 

De controle 



UITVOERING 

 Succesfactoren (Leefmilieu Brussel) (1) 

De begeleiding. 

 - Behouden van bestaande maatregelen in het voordeel van alternatieve 

   verplaatsingswijzen; 

 - NEW Project bedrijfsfietsen; 

 - Gerichte communicatie rond verhuis 

Doen aanvaarden. 

 - Transversaliteit van het project met werkgroep 

 - Steun van de directie 

 - Voorstellen van projecten aan de vakbonden 

De communicatie 
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UITVOERING 

 Succesfactoren (Leefmilieu Brussel) (2) 

De controle: 

 - Reglement 

 - Prioriteiten (op basis van een certificaat); 

 - Reserveringsysteem « ultimo » 
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UITVOERING 

 
Evaluatie en aanpassing van het parkeerbeleid 

  

- Zijn de doelstellingen behaald? 

 

- Moet de verdeling van de plaatsen herbekeken worden? 

 

- Is de communicatie naar het personeel duidelijk en begrijpt iedereen het 

reglement?  
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UITVOERING  

 
Evaluatie en aanpassing van het parkeerbeleid (Leefmilieu Brussel)  
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1 JAAR 



DEEL 2: HET VOORBEELD 

VAN FLUXYS 
JULIE VAN DE VELDE 



Julie Van de Velde – 10 december 2015 

PROJECT 

POOLPARKING 

FLUXYS 



PROJECT ROND POOLPARKING 

• Idee? 

− Brainstorming rond “Efficiency”  

• Vaststelling  

− Parkingplaats €1.935/plaats/jaar 

− Kaderleden met bedrijfswagen 

» Vaste parkeerplaats 

− Parkeerplaatsen worden niet dagelijks benut 

» Mogelijkheid thuiswerk sinds 2013 

» Deeltijds 

» Verplaatsingen  

» …. 

 



PROJECT ROND POOLPARKING 

• Project 

− Vaste parkingplaats inruilen voor poolplaats 

» Bepaalde zone in de parking zijn poolplaatsen 

» Indien geen plaats in de poolparking 

> Recht op betalende plaats in openbare parking Kunst-Wet ten laste van Fluxys 

» Nieuwe aanwervingen = poolplaats 

− Gestart in 2014 met proefproject 

• Vaststelling proefproject 

− Bijna altijd plaats in de poolplaats 

• 2014 & 2015 

− Mogelijkheid voor alle kaderleden om vaste plaats om te ruilen voor poolplaats 

− Aarzeling bij sommige werknemers 

» Waarom  zou ik vaste plaats opgeven? 

 

 



PROJECT ROND POOLPARKING 

• Incentive via CAO 90 

− Doelstelling 2015 & 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Status van het project vandaag (2013 -> 2015) 

− 49 poolplaatsen voor 113 kaderleden 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling Bedrag 

40 kaderleden of meer geven hun vaste 

parkeerplaats op 

€50 

Tussen 39 en 20 kaderleden geven hun vaste 

parkeerplaats op  

€25 

Minder dan 20 kaderleden geven hun vaste 

parkeerplaats op 

€0 



Julie Van de Velde (02/282.74.75 – julie.vandevelde@fluxys.com) 



DEEL 3: INLEIDING TOT 

HET BWLKE 
SIMON DEHOUCK 



WAT IS HET BWLKE? 

Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing 

 

Aangenomen op 02/05/2013 

De belangrijkste maatregelen betreffen: 

- Gebouwen, 

- Openbare diensten, 

- Het vervoer (waaronder het parkeren). 

 



WAT IS HET BWLKE? 

Het hoofdstuk parkeren van het BWLKE zet de parkeernormen die van 

toepassing zijn voor de nieuwe gebouwen (opgenomen in de GSV) om 

tot parkeernormen voor bestaande gebouwen. 

Doelstelling: het gebruik van de auto voor woon-werkverplaatsingen 

verminderen door het « aanzuigeffect » van de beschikbare 

parkeerplaatsen op de werkplaats te doen afnemen. 



TOEPASSING VAN HET BWLKE 

Bij elke verlenging of vernieuwing van de milieuvergunning wordt een 

maximaal aantal parkeerplaatsen bepaald volgens twee factoren  :  

1) De vloeroppervlakte van de kantoren (m²)  

= totale oppervlakte (h>2m20) bestemd voor kantoren – oppervlakte van parkings en kelders / lokalen gelegen 

onder het terreinniveau 

 

 
2) De bereikbaarheidszone op 

vlak van openbaar vervoer 

 

Zone A :  zeer goede bediening  

Zone B : goede bediening 

Zone C : matige bediening 



REKENMETHODE 

De ratios die het aantal door het BWLKE toegelaten parkeerplaatsen  
bepalen zijn: 

 

 In zone A : 2 plaatsen voor de eerste 250 m² kantoren en dan 1 per 
200 m² 

 In zone B : 1 plaats per 100 m² 

 In zone C : 1 plaats per 60 m² 

 

 

Voorbeeld: Een kantoorgebouw van 16 000 m² (zoals dat van 
Leefmilieu Brussels) heeft voor zijn 650 werknemers recht op: 

 81 parkeerplaatsen in zone A 

 160 parkeerplaatsen in zone B 

 267 parkeerplaatsen in zone C 
      

 



OVERTOLLIGE PARKEERPLAATSEN 

Als het aantal parkeerplaatsen de door het BWLKE toegestane drempel 
overschrijdt, heeft de houder van de milieuvergunning van het 
kantoorgebouw de volgende mogelijkheden:  

 de parkeerplaatsen opheffen 

 

 de parkeerplaatsen ter beschikking stellen van het publiek, als 
bewonersparking of als publieke parking 

 

 Een milieuheffing betalen:  

 (alleen voor bestaande parkeerplaatsen) 

 - Zone A : 450€/jaar/overtollige plaats 

 - Zone B : 350€jaar/overtollige plaats 

 - Zone C : 250€/jaar/overtollige plaats 

     vanaf 2022 

Dit bedrag wordt onderworpen aan de index en neemt elk jaar toe met 10% (verdubbeling in 8 jaren!) 



HERBESTEMMING VAN DE 

OVERTOLLIGE PARKEERPLAATSEN 

Een opgeheven parkeerplaats moet onbruikbaar gemaakt worden. 

 

In plaats van betonblokken of paaltjes op de parkeerplaatsen te 

plaatsen, is het een betere keuze deze ruimten een nieuwe bestemming 

te geven: 

 

- Archieflokalen, 

- Fietsstallingen (tot 10 fietsparkeerplaatsen per plaats), 

- Tanks voor opvang regenwater, 

- Afvallokalen, 

- … 

 

! Let op de regels van de DBDMH bij de reorganisatie of  het creëren 

van lokalen 



IN DE PRAKTIJK 
1) De bereikbaarheidszone bepalen via ons cartografisch 

portaal: 

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/BVP.phtml  

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/BVP.phtml
http://geoportal.ibgebim.be/webgis/BVP.phtml


2) De kantooroppervlakte kennen 

 Door de stedenbouwkundige vergunning 

 Door metingen op de plannen 

 

3) Zich informeren over de vervaldatum van de 
mileuvergunning 

Als u niet de titularis van de vergunning bent of/en u de vergunning niet in 
uw bezit hebt: 
emprunts.autorisations@environnement.irisnet.be om een afspraak te 
maken om uw vergunning te raadplegen 

 

4) Het aantal vergunde parkeerplaatsen vergelijken met 
het aantal plaatsen volgens het BWLKE 

 Spreadsheet: 
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/calc_c
obracesiteweb_nl.xlsx  

mailto:emprunts.autorisations@environnement.irisnet.be
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/calc_cobracesiteweb_nl.xlsx
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/calc_cobracesiteweb_nl.xlsx
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/calc_cobracesiteweb_nl.xlsx


UW VERGUNNING LOOPT AF BINNEN DE 

2 JAAR 

Het is tijd om uw milieuvergunning te verlengen of te vernieuwen (op zijn minst één jaar 

voor de vervaldatum). 

 

 

 

 

Geen overtollige 
plaatsen 

• Geen bijzondere 
procedure 

1 of 2 overtollige 
plaatsen 

• Tolerantiedrempel 
voorzien door het 
BWLKE voor de 
bestaande parkings 

3 à 10 overtollige 
plaatsen 

• Effectenbeoordeling 
bettreffende het 
parkeren toe te 
voegen aan de 
milieuvergunnings- 
aanvraag 

Meer dan 10 
overtollige plaatsen 

• Effectenbeoordeling 
bettreffende het 
parkeren 
opgemaakt door 
een geregistreerd 
studiebureau toe te 
voegen aan de 
milieuvergunnings- 
aanvraag 



Een effectenbeoordeling opstellen: 

 

 Uzelf (<10 overtollige parkeerplaatsen): 

Een basisstructuur om u hierbij te helpen is beschikbaar op onze website: 

 http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/trame_ei_statio

nnement_simplifiee_cobrace_nl.pdf  

 

 Door een geregistreerd studiebureau (> 10 overtollige parkeerplaatsen): 

De lijst van de geregistreerde bureaus is beschikbaar op de website van 

Leefmilieu Brussel: 

 http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=EICS001  

 http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=BET0003  

http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/trame_ei_stationnement_simplifiee_cobrace_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/trame_ei_stationnement_simplifiee_cobrace_nl.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/trame_ei_stationnement_simplifiee_cobrace_nl.pdf
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=EICS001
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=EICS001
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=BET0003
http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=BET0003


UW VERGUNNING VERVALT LATER 

DAN BINNEN DE 2 JAAR 

Erg belangrijk te anticiperen op een mogelijke vermindering van het 

aantal parkeerplaatsen naar aanleiding van de verlenging van 

milieuvergunning. 

 

 

 

 

 Een inventaris maken van het beheer van uw parkings om hun 

gebruik te kunnen optimiseren 

Uw mobiliteitsbeleid en bedrijfsvervoerplan versterken  

Communiceren met uw directie/eigenaar 

 



NOG VRAGEN? 



DEEL 4: PRAKTISCHE 

OEFENING 
 



VOOR MEER INFORMATIE 

Infofiche parkeerbeleid: 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_
2015_stationnementNL.pdf  

 

Pagina BWLKE : 

http://www.leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/parkeren-
bwlke  

 

Via email: 

pdebvp@leefmilieu.brussels 

 

   Bedankt voor uw deelname! 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2015_stationnementNL.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2015_stationnementNL.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2015_stationnementNL.pdf
http://www.leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/parkeren-bwlke
http://www.leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/parkeren-bwlke
http://www.leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/parkeren-bwlke
http://www.leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/parkeren-bwlke
mailto:pdebvp@environnement.brussels
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