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HEFBOMEN OP NIVEAU VAN HET GEBOUW



DOELSTELLINGEN VAN DE 
PRESENTATIE

• Huidige regelgeving

• Toekomstige tendensen

• Administratieve praktijk
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PLAN VAN DE UITEENZETTING

I. Inleiding

II. Huidig regelgevend kader

III. Nieuwe tendensen

IV. De milieuvergunning in de praktijk
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I. INLEIDING

• Doel van de milieuvergunning
Bescherming garanderen tegen de ongemakken die een
installatie of een activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks zou
kunnen veroorzaken voor het milieu, de gezondheid of de
veiligheid van de bevolking

• Parkeren = hefboom van de mobiliteit

 Verplaatsingen met de auto/fiets zijn slechts mogelijk
indien de bestemming over een parkeerplaats beschikt

• Vervuiling - 2019
10.000 vroegtijdige overlijdens door luchtvervuiling in België

1.000 artsen trekken aan de klimaatalarmbel
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II. REGELGEVEND KADER –
KANTOREN (BWLKE)

• Doel
Een vermindering van het aantal beschikbare parkeerplaatsen rondom
kantoorgebouwen om de “woon-werkverplaatsingen” met de wagen te
verminderen

• Toepassingsveld
Kantoren/hightech/productie van immateriële goederen

• Ontstaansfeit
Vernieuwing/verlenging van/nieuwe milieuvergunning

• Eigenzinnigheid
Van toepassing op het bestaande
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II. REGELGEVEND KADER –
KANTOREN (BWLKE)

• Twee factoren:
De brutovloeroppervlakte van de kantoren (m²)

De bereikbaarheid van de zone met het openbaar vervoer (A, B, C)
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Zone Max. 
autoparkeerplaatsen 

Zone
1 voor de eerste 

250 m²
Daarna 1 per 200 m²

Zone 1 per 100 m²
Zone 1 per 60 m²



II. REGELGEVEND KADER –
KANTOREN (BWLKE)

• Wat zijn de mogelijke keuzes bij overtollige plaatsen?

 De parkeerplaatsen afschaffen en de ruimte herbestemmen

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

 Of een afwijking vragen

 Uitsluitend voor de bestaande plaatsen: jaarlijks een 
milieulast betalen voor elke overtollige plaats.
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II. REGELGEVEND KADER –
KANTOREN (BWLKE)

• Mogelijke afwijkingen – socio-economische rechtvaardiging

 Werkuren zijn niet verenigbaar met het openbaar vervoer

 Bezoekers bij organisatie van evenementen

 Functionele en dienstvoertuigen

 Werken met minder plaatsen

–Door de bezetting van de plaatsen te optimaliseren

–Door in te spelen op de verplaatsingsgewoonten

• Effectenrapport inzake parkeren
 Uitgevoerd door een geregistreerd of erkend bureau 

voor effectenrapporten bij afwijking > 10 plaatsen
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II. REGELGEVEND KADER –
WONINGEN (GSV - 2006)

• Doelstellingen
 Het (langdurig) parkeren op de openbare weg terugdringen 

en verschuiven naar parkeerplaatsen buiten de openbare weg

 10% fietsverplaatsingen

• Min. 1 en max 2. auto’s per woning  Afwijkingen voor de 
gebouwen van (sociale) woningen:
 Parkeren op de openbare weg

 Toegankelijkheid met het openbaar vervoer

 Mobiliteitsprofiel van de inwoners

• 1 fiets per woning
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III. NIEUWE TENDENSEN

• Ontwerp-GSV – eerste lezing in 2019
 1 fiets per kamer en parkeerplaatsen voor bakfietsen (10%)

 Parkings > 25 pl.  Rechtstreekse en gescheiden toegangen tot de weg 

 Nieuwe woongebouwen - # Aan te leggen autoparkeerplaatsen:
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Zone Min. Max.
Studio’s/1k. 0,5 0,75
2 kamers 0,75 1
3 kamers en meer 1 1,5

Zones B/C Min. Max.
Studio’s/1k. 0,75 1
2 kamers 1 1
3 kamers en meer 1 2



III. NIEUWE TENDENSEN

• GPDO (2018) en Good Move (2019)

 Fiets

 Gebruiken en bezitten wagen

65.000 parkeerplaatsen op de openbare weg

Voor 20.000 plaatsen vervanging gevonden

Parkeren buiten de openbare weg aantrekkelijker (prijs)
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III. NIEUWE TENDENSEN

• GPDO (2018) en Good Move (2019)

 Een zonaal en prospectief instrument voor het 
parkeeraanbod op en buiten de weg ontwikkelen en een 
platform Bxl Mobiliteit/PK.bxl/Leefmilieu Bxl/Urban 
creeëren

Leefmilieu Brussel en Urban.Brussels helpen bij het 
afleveren van de vergunningen

 De relevantie om een parking te bouwen en de 
dimensies ervan beoordelen
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III. NIEUWE TENDENSEN

• Algemene beleidsnota 2019-2024
2030: uitstap uit diesel

2035: uitstap uit benzine

Verhoging milieulast BWLKE

GSV:
– Drempels voor de parkeerplaatsen buiten de openbare

– Een maximum en niet een minimum vastleggen

– Test: woningen zonder autoparkeerplaatsen en zonder uit 
te wijken naar de openbare weg

– Afwijkingen: gedeelde mobiliteit
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III. NIEUWE TENDENSEN

• EPB richtlijn  Elektromobiliteit – Om te zetten 
tegen 2020

 Voorzien in de nieuwbouw/ingrijpende renovatie
–Laadpunten 

–Verbindingsinfrastructuren

 Afwijking mogelijk indien buitensporige kost
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III. NIEUWE TENDENSEN
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Sleutelcijfers van de mobiliteit, 
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (2017)

3.2. Aantal privéwagens per gemeente van 1000 inwoners (2017)

Legenda



III. NIEUWE TENDENSEN
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Bron: Statbel (HBS)
Gemiddelde van drie enquêtes 2012, 2014 en 2016

Percentage autoloze 
gezinnen %

2012-2016

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

45

Vlaams Gewest 13

Waals Gewest 16



III. NIEUWE TENDENSEN
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IV. DE MILIEUVERGUNNINGEN 
IN DE PRAKTIJK
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• Min. 1 wagen per woning  Afwijkingen:
 Toegankelijkheid met het openbaar vervoer

 Voorgestelde alternatieven voor de wagen: gedeelde mobiliteit, 
fietsplaatsen...

 Mobiliteitsprofiel van de inwoners

 Diensten en uitrustingen in de wijk

 (Parkeren op de openbare weg)

• 0,4 wagen per sociale huurwoning (BGHM, sociaal 
vastgoedkantoor, Woningfonds)

• 1 fiets per kamer en min. 2 m² per fiets 



IV. DE MILIEUVERGUNNINGEN 
IN DE PRAKTIJK - FIETSEN
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• Een voorstel toevoegen aan de vergunningsaanvraag op 
basis van:

Het aantal personen

De behoeften van de site

De beschikbare ruimte

• Doel
 Woning  1 fiets per woning

 Kantoren  1 fiets per 200 m² vloeroppervlakte

 Min. 2 m² per fiets



IV. DE MILIEUVERGUNNINGEN 
IN DE PRAKTIJK - FIETSEN
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• Verwijzen naar het fietsvademecum van Brussel 
Mobiliteit

Bestemming # Fietsen
Basisschool, volwassenen 1 voor 20 leerlingen
Basisschool, leerlingen 1 voor 10 leerlingen
Middelbare school 2 voor 10 leerlingen
Universiteiten 2 voor 6 studenten
Basisschool, volwassenen 1 voor 20 leerlingen
Winkels (algemeen) 1,5 per 100 m²
Treinstations, intermodaal 
knooppunt, halte langs drukke 
lijnen

10 % van de vertrekkende 
reizigers, 25 % van de reizigers 
die aankomen op bestemming

Andere haltes (openbaar 
vervoer) 4-6 per halte

Kantoren 1 per 200 m² vloeroppervlakte



IV. DE MILIEUVERGUNNINGEN 
IN DE PRAKTIJK
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• Voertuigen/gedeelde plaatsen in de privéparkings buiten 
de openbare weg
 Leefmilieu Brussel staat open voor concrete voorstellen

• Mutualisering
 Directe en gescheiden toegangen tot de weg voor de 

voetgangers voorzien



IV. DE MILIEUVERGUNNINGEN 
IN DE PRAKTIJK
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• Brandveiligheid
 Elektrische auto’s, bij brand: 
–Verspreidingsrisico

–Vrijkomen zeer giftige rookgassen

–Oplossing: het voertuig gedurende meerdere dagen onderdompelen 
in een grote waterpoel

–Video https://youtu.be/YzfxZMXRG38

 Verboden in de parkings: bewaren van vuilnisbakken, archieven, 
producten…

 Voldoende nooduitgangen



TE ONTHOUDEN UIT DEZE 
UITEENZETTING

• De evolutie van de regelgeving, houding van de 
mensen/de maatschappij, technologieën opvolgen

• Bereid u voor op de transitie

• Wees creatief
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids voor milieuvergunningen

www.leefmilieu.brussels/vergunningenparkeren

www.leefmilieu.brussels/bwlke

• Gids duurzame gebouwen – thema “Mobiliteit”

www.gidsduurzamegebouwen.brussels

• Vademecum 7: fietsparkeervoorzieningen

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/technische-publicaties
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CONTACT

Muriel de Viron

Functie: beheerder milieuvergunningen – dienst 
parkeren en BWLKE

Contactgegevens

 : 02 563 43 47

E-mail: mdeviron@environnement.brussels

Voor al uw vragen over milieuvergunningen:

permit@environnement.brussels


