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Dankwoord

Een speciale dank gaat uit naar de mensen die aan dit typedossier hebben meegewerkt.
Het kwam tot stand door de inspanningen en bijdrages van:

 De directie Brandveiligheid, de directie Juridische Geschillen en Ondersteuning, de directie Lokale Integrale 
Veiligheid en de directie Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken;

 Groep Interparking;
 De technopreventieve adviseurs van de politiezones Gent, Mira, Rupel en Vlas;
 NMBS-Holding;
 Parkings Brussels Expo;
 Provincie West-Vlaanderen.
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BEVEILIGING PARKINGS INLEIDING

INLEIDING

Beste technopreventief adviseur,

Om u bij uw beveiligingsadviezen bij te staan, heeft de Directie Lokale Integrale Veiligheid samen met de werkgroep 
‘Beveiliging parkings’ een typedossier opgemaakt dat zich richt op de beveiliging van parkings. 

Wanneer u op vraag van een eigenaar of uitbater van een parking of op eigen initiatief een beveiligingsadvies voor 
een parking geeft, zijn er heel wat zaken waar u als technopreventief adviseur op dient te letten. Om geen van deze 
zaken over het hoofd te zien, werden twee documenten opgesteld die u hierbij kunnen helpen: een checklist beveiliging 
parkings en een draaiboek beveiliging parkings. Beide documenten hebben zowel aandacht voor criminaliteitspreventie, 
waarbij de nadruk ligt op het onveiligheidsgevoel, brandpreventie en verkeersveiligheid.
De checklist beveiliging parkings kunt u als handleiding gebruiken tijdens uw bezoek aan de parking. De checklist is 
opgesteld uit 5 rubrieken: algemeen, toegankelijkheid, toezicht en gezichtsveld, inrichting en afspraken. Op basis van 
deze checklist kunt u achteraf een beveiligingsadvies opstellen voor de bezochte parking.
Als achtergrondinformatie voor het beveiligingsadvies kunt u gebruik maken van het draaiboek beveiliging parkings. 
In dit draaiboek werd volgens dezelfde structuur als de checklist informatie opgenomen die u als technopreventief 
adviseur van pas kan komen bij het geven van een beveiligingsadvies. Er zijn eveneens een aantal foto’s ter illustratie 
opgenomen. Met behulp van deze informatie moet het voor u onder meer mogelijk zijn om beter op de hoogte te zijn 
van achterliggende redeneringen bij bepaalde vragen. 

Indien u opmerkingen of vragen heeft bij dit typedossier, mag u deze steeds overmaken aan de Directie Lokale Integrale 
Veiligheid (SLIV) via de contactpersoon van uw provincie bij SLIV.

Tot slot wens ik u veel succes toe met uw beveiligingsadvies!

Philip Willekens
Directeur
Directie Lokale Integrale Veiligheid
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1. ALGEMEEN 

In het eerste deel van de checklist worden enkele algemene gegevens gevraagd over de parking zoals de contactge-
gevens van de eigenaar, het aantal niveaus, het aantal plaatsen, … De laatste jaren stellen we vast dat parkings niet 
enkel meer voorbehouden worden voor auto’s, maar dat er soms ook aparte ruimtes voorzien worden voor fietsen, 
bromfietsen, motoren, … Zelfs speciale parkeerplaatsen voor kleine auto’s voor twee personen bestaan al.

Vervolgens wordt bepaald om welk type parking het gaat. De opsplitsing is van toepassing op om het even welke 
parking, ongeacht of deze zich bovengronds of ondergronds situeert. Parkings gelegen langs autosnelwegen worden 
hierbij evenwel buiten beschouwing gelaten.

A. Overzicht verschillende parkingtypes
Uit het onderstaande overzicht kan het bestaan van zes types parkings afgeleid worden. Afhankelijk van het type 
parking kan de wetgeving die erop van toepassing is, verschillen. 

De onderstaande terminologie werd vastgelegd in de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 
gebruik van bewakingscamera’s. Een niet-besloten parking wordt daarbij gedefinieerd als een parking die niet afge-
bakend wordt door een omsluiting. Het begrip omsluiting wordt zeer ruim omschreven, ook een rechtmatige visuele 
afbakening van de parking (bv. lijnen op de grond, een bord dat aangeeft dat het om parkeerplaatsen voor klanten 
gaat, …) wordt beschouwd als een omsluiting.

Type_Parking Eigenaar

Publiek Privaat

Niet-besloten 1 2

Besloten_-_publiek_toegankelijk 3 4

Besloten_-_niet_publiek_toegankelijk 5 6
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BEVEILIGING PARKINGS ALGEMEEN

B. Wetgeving 
1.  Verkeerswetgeving
2.  Wet op de gemeenschapswachten
3.  Aansprakelijkheid
4.  Brandveiligheid 
5.  Gemeentelijke administratieve sancties 

1. Verkeerswetgeving 

Het Verkeersreglement is van toepassing op de openbare weg.

Men kan zich evenwel de vraag stellen wat de openbare weg inhoudt? 

De openbare weg bestaat uit straten, paden, openbare plaatsen, steegjes, aardewegen, ... (zie artikel 1 van het KB 
van 1 december 1975 op de Politie van het Wegverkeer). 

Maar de parkings van de ziekenhuizen, van de grootwarenhuizen, moeten zij beschouwd worden als zijnde openbare 
weg? 

De rechtspraak is niet eensluidend over het onderwerp.
Zelfs indien over het algemeen aangenomen wordt dat de parkeerzone van een grootwarenhuis of ziekenhuis 
beschouwd moet worden als openbare weg (op voorwaarde dat het publiek er wordt toegelaten zonder controle 
en dat iedereen er toegang heeft), gaan de rechtbanken geval per geval analyseren.
De toegang tot de ferry bijvoorbeeld is volgens het Hof van Cassatie (arrest van 11-12-73) geen openbare weg, 
aangezien het gaat om een weg die slechts toegankelijk is voor een bepaalde categorie van personen. 

2. Wet op de gemeenschapswachten

Het betreft hier de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van 
gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en 
tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet. 

Artikel 3: De dienst gemeenschapswachten is belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen 
van het veiligheidsgevoel van de burgers en het voorkomen van openbare overlast en criminaliteit door middel van 
een of meerdere van de volgende activiteiten:
1. sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie;
2. informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren en het informeren en signaleren aan de 

bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet;
3. informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen 

sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik 
van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij het veilig 
oversteken;

4. vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen in het kader van artikel 119 bis, 
§ 6, van de nieuwe gemeentewet die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties of 
het vaststellen van inbreuken op gemeentelijke retributiereglementen;

5. uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen 
georganiseerd door de overheid.  
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Artikel 4: De dienst gemeenschapswachten kan haar activiteiten uitsluitend organiseren voor de activiteiten zoals 
hierboven vermeld op de openbare weg en openbare plaatsen die deel uitmaken van het grondgebied van de 
organiserende gemeente. 

Uit de wetgeving kan hetvolgende afgeleid worden voor het toezicht op parkings door gemeenschapswachten:
•	 Gemeenschapswachten kunnen ingezet worden op openbare, niet-betalende parkings. Zij kunnen echter niet 

ingezet worden op privaat domein of op private parkings, maar die voor het publiek toegankelijk zijn zoals 
ziekenhuizen, grootwarenhuizen, … Op deze parkings is de wetgeving betreffende private veiligheid van 
toepassing. Gemeenschapswachten kunnen ook niet ingezet worden op parkings van een publieke eigenaar,

 maar die niet vrij toegankelijk zijn.
•	 Gemeenschapswachten kunnen wel ingezet worden buiten het grondgebied van hun eigen gemeente, op 

voorwaarde dat de begunstigde gemeente deel uitmaakt van hun eigen politiezone en er tussen de gemeente 
en de begunstigde gemeente een overeenkomst werd afgesloten waarin hun taken en de eventuele verdeling 
van de meerkost werden vastgelegd. De gemeenschapswachten blijven in dit geval onder de leiding en de 
verantwoordelijkheid van hun gemeentelijke coördinator. 

•	 Gemeenschapswachten kunnen eveneens ’s nachts en ’s avonds ingezet worden wanneer dit voorzien is in het 
gemeentereglement. 

•	 Gemeenschapswachten mogen controleren of voertuigen correct afgesloten zijn, maar ze moeten zich beperken 
tot een visuele controle. Indien zij vaststellen dat een voertuig niet slotvast werd achtergelaten, hebben zij enkel 
de bevoegdheid om dit te signaleren aan de lokale politie. Het systematisch controleren van de voertuigen op hun 
slotvastheid door aan de deurklinken te voelen, behoort niet tot hun takenpakket.

•	 Gemeenschapswachten mogen bestuurders sensibiliseren om hun voertuigen slotvast achter te laten en om geen 
waardevolle voorwerpen zichtbaar achter te laten in het voertuig op openbare, niet-betalende parkings.

3. Aansprakelijkheid 

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid werd vastgelegd in het artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek:
“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de 
schade is ontstaan, deze te vergoeden.”
Daarbij dient aldus aan drie criteria voldaan te worden, nl.:
•	 De schade moet bewezen zijn.
•	 De fout van diegene die de schade heeft toegebracht, moet bewezen zijn.
•	 Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen die schade en de fout.

Aan de ingang van sommige parkings hangt een bord “niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, …”. 
Dit ontslaat hen echter niet van hun aansprakelijkheid zoals vastgelegd in artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. 

De gemeentelijke aansprakelijkheid wordt bepaald in artikel 135 van de Nieuwe gemeentewet:
“De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over 
de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.”

Wanneer er zich op parkings strafrechtelijke misdrijven voordoen, is de strafwetgeving van toepassing. 
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4. Brandveiligheid

De regels voor de brandveiligheid in parkeergebouwen zijn in de volgende teksten vastgelegd:
•	 Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing 

waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. In bijlage 2-3-4 - punt 5.2 Parkeergebouwen werd opgenomen 
dat dit koninklijk besluit van toepassing is op alle opgerichte en nog op te richten gebouwen en uitbreidingen 
aan bestaande gebouwen (maar beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding) waarvoor de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning werd ingediend: 
- vanaf 26 mei 1995 voor de hoge en middelhoge gebouwen; 
- vanaf 1 januari 1998 voor de lage gebouwen.

•	 Koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing 
waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren. Dit is van toepassing op 
alle parkeergebouwen waarvan het aantal parkeerplaatsen gelijk is aan of groter dan 10 voertuigen, die gesloten 
zijn of waarvoor het vloerniveau lager ligt dan het natuurlijke terreinniveau.

•	 Gemeentelijke politieverordeningen (indien deze werden uitgevaardigd door de gemeente).

5. Gemeentelijke administratieve sancties

Gemeentelijke administratieve sancties kunnen enkel toegepast worden op publiek toegankelijke plaatsen, aangezien 
een gemeentelijke overheid geen reglementering kan opmaken voor privédomeinen. 

In het kader van openbare overlast kan de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties (de GAS-
wetgeving) een belangrijke rol spelen. Er kunnen gedragingen beteugeld worden die niet als zeer ernstig beschouwd 
worden, maar die in het dagelijks leven als bijzonder hinderlijk ervaren worden (zonder hiervoor beroep te moeten 
doen op de strafgerechten). 
Om het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties te kunnen toepassen, dienen de gemeenten 
voorafgaandelijk:
•	 hun politiereglement aan te passen
•	 gemeentelijke ambtenaren aan te duiden om de inbreuken vast te stellen
•	 een ambtenaar aan te duiden om de administratieve boetes op te leggen.
De gemeenten dienen in hun politiereglement te bepalen welke gedragingen gesanctioneerd zullen worden (kleine 
criminaliteit, ordeverstoring, openbare overlast). Geen enkele overtreding kan met een administratieve sanctie 
beteugeld worden indien zij niet opgenomen is in het politiereglement. 

Er dient onderlijnd te worden dat een reglement uitsluitend gedragingen kan beogen die nog niet als zodanig 
gesanctioneerd worden door de toepassing van een andere norm. De wet verbiedt dat iemand tweemaal voor 
hetzelfde feit gestraft wordt. 

De gemeenteraad kan kiezen tussen vier soorten administratieve sancties:
•	 de administratieve geldboete van maximum 250 euro en 125 euro voor minderjarigen vanaf 16 jaar;
•	 de administratieve schorsing van een toelating of vergunning afgeleverd door de gemeente;
•	 de administratieve intrekking van een toelating of vergunning afgeleverd door de gemeente;
•	 de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling.

Het komt erop aan om te kiezen voor de sanctie die het best overeenstemt met een bepaalde handeling of een 
bepaald verzuim. Het is nodig en wenselijk om een straf te bepalen die nauw aansluit bij de begane overtreding. 

Gemeenschapswachten-vaststellers mogen inbreuken op de gemeentelijke retributiereglementering inzake 
parkeren vaststellen. De gemeenschapswacht-vaststeller kan enkel inbreuken op het gemeentereglement inzake de 
gemeenteretributie of die kunnen leiden tot gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vaststellen.
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2. TOEGANKELIJKHEID

A. Voertuigen
Het aantal toegangen voor voertuigen wordt niet wettelijk bepaald. De bepaling van het aantal toegangen zal in de 
praktijk voornamelijk dienen te gebeuren op basis van praktische beschouwingen en/of doorstroomsnelheden. Zo zal 
een parking voor 50 auto’s minder nood hebben aan veel toegangen in vergelijking met bv. een parking voor 1200 
auto’s. Om veiligheidsredenen is het niet aangewezen dat voetgangers van deze toegangen gebruik maken. 

Aandachtspunten voor de algemene toegankelijkheid 1

De laatste jaren is het aantal grote gezinswagens zoals monovolumes en SUV’s toegenomen. Daarnaast zijn de auto’s 
ook breder geworden in vergelijking met vroeger. Dit heeft tot gevolg dat men daarmee rekening moet houden voor 
de toegankelijkheid van parkings. De volgende richtlijnen kunnen meegegeven worden:
•	 een minimumhoogte van 2,10 meter in de parking wordt aangeraden (indien dit niet mogelijk is, wordt geadvi-

seerd om bestuurders al vooraf te waarschuwen wanneer de hoogte 1,95 meter of minder bedraagt);
•	 de rijstroken zijn bij voorkeur minimum 2,50 meter breed;
•	 bochtverbredingen verhogen het comfort bij bochten bij het binnenrijden of wisselen van niveau;
•	 de hellingsgraad dient beperkt te worden: deze bedraagt maximum 16%, maar omdat men in parkings soms ook 

moet aanschuiven, verdient een hellingsgraad van 10% de voorkeur;
•	 de parkeerplaatsen dienen minimum 2,50 meter breed te zijn. Wanneer er zich een muur of pilaar in de parking-

plaats bevindt, dient de plaats minimum 15 cm breder te zijn;
•	 de rijbaanbreedte bij parkeerplaatsen haaks op de aslijn dient minimaal 6 meter te bedragen, bij parkeerplaatsen 

schuin op de aslijn bedraagt de rijbaanbreedte minimum 4 meter;

Het voorzien in een goede signalisatie bevordert de toegankelijkheid. Zo kan men de uitritten voor auto’s duidelijk 
aangeven via wegmarkeringen, borden, … om te voorkomen dat auto’s onnodig in de parking rondrijden. Ook het 
aangeven van een richting in de parking zorgt ervoor dat de gebruiker van de parking vlugger de meest aangewezen 
uitrit kan kiezen.

1  VAB, Parkeergarages gewikt en gewogen, http://www.vab.be/NL/ACTUEEL/dossiers/dossiertekst.aspx?Id=332&cat=2
(consultatie 4 mei 2010). 
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Daarnaast is het eveneens aangewezen om de rijrichting in de parking aan te geven om te voorkomen dat twee auto’s 
uit een tegenovergestelde richting elkaar moeten kruisen. Ook de opstelling van de parkeervakken waarbij slechts één 
rijrichting mogelijk is, kan ervoor zorgen dat de doorstroming vergemakkelijkt. Een ander middel dat eveneens zorgt 
voor een betere doorstroming is het gebruik van elektronische plaatsaanduiding.

BEVEILIGING PARKINGS TOEGANKELIJKHEID
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BEVEILIGING PARKINGS TOEGANKELIJKHEID

Aandachtspunten voor de toegankelijkheid van personen met een handicap 2

Parkings dienen niet enkel toegankelijk te zijn voor mobiele personen, maar ook voor personen met een handicap. 
Daarbij dient men aandacht te schenken aan twee groepen, nl. de personen die zelf een auto kunnen besturen en de 
personen die zich dienen te laten voeren. Indien mogelijk laten parkeerplaatsen voor personen met een handicap het 
gebruik door beide groepen toe. 

Wat het aantal_parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap betreft, dient minstens 2% van de 
plaatsen voor hen voorbehouden te worden. Er wordt echter aanbevolen dat 6% of 1 plaats per begonnen schijf 
van 17 parkeerplaatsen voor hen wordt voorbehouden. Dit geldt zowel voor parkeerplaatsen in winkelzones of 
centrumgebieden als voor parkeergarages. 

Wat de ligging betreft, wordt aanbevolen om deze zo dicht mogelijk bij de lift of een voetgangersweg zonder 
drempels in te planten. Voor parkings bij gebouwen wordt een maximale loopafstand van 50 m aangeraden.

Er kan een keuze gemaakt worden uit twee verschillende types parkeerplaatsen: langsparkeerplaatsen (langsheen de 
rijbaan) en dwarsparkeerplaatsen (parkeerplaatsen haaks of schuin op de aslijn van de rijbaan).

1._Langsparkeerplaatsen

2  Deze tekst is grotendeels gebaseerd op een document dat door de Provincie Antwerpen, Dienst Welzijn, Centrum voor Toegankelijk-
heid en de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk werd opgemaakt en ook beschikbaar is op de site van de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap. P. RAATS, Richtlijnen parkeerinrichtingen voor personen met een 
handicap, http://www.handicap.fgov.be/docs/guide/voordelen/parkeerinrichtingen.doc  

A: Lengte normale parkeerplaats    = min. 5 à 6 meter

L: Lengte parkeerplaats voor personen met een handicap  = min. 6 à 7,5 meter

B: Breedte parkeerplaats     = min. 2,5 à 3 meter
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2._Dwarsparkeerplaatsen:_parkeerplaatsen_haaks_of_schuin_op_de_aslijn_van_de_rijbaan
 
Parkeerplaatsen schuin op de aslijn van de rijbaan:

A: Breedte normale parkeerplaats     = min. 2,5 à 3 meter

B: Breedte parkeerplaats voor personen met een handicap  = min. 2 à 2,5 meter

L: Lengte parkeerplaats      = min. 6 meter

X: Tussenruimte       = min. 1,5 meter

P: Plooibakens

V: Verlaagde boordsteen
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BEVEILIGING PARKINGS TOEGANKELIJKHEID

Parkeerplaatsen haaks op de aslijn:

A: Breedte normale parkeerplaats    = min. 2,5 à 3 meter

B: Breedte parkeerplaats voor personen met een handicap = min. 2 à 2,5 meter

L: Lengte parkeerplaats     = min. 6 meter

X: Tussenruimte      = min. 1,5 meter

P: Plooibakens

V: Verlaagde boordsteen
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Bij parkeerterreinen en parkeergarages worden dwarsparkeerplaatsen aanbevolen. Daarnaast dient erop gelet te 
worden dat de toegangswegen voldoende breed zijn en er geen onoverkomelijke drempels, obstakels en/of hellingen 
aanwezig zijn. Voor de parkeervakken voor personen met een handicap wordt een minimum breedte van 3 tot 3,5 
meter voorgeschreven (indien er geen tussenruimte tussen twee vakken is).

Voor parkeergarages zijn er nog een aantal aandachtspunten:
•	 De doorgangen dienen minimum 1,5 meter breed te zijn voor voetgangers;
•	 Deuren worden best zo veel mogelijk vermeden of dienen automatisch open te gaan;
•	 Plaatsen voor personen met een handicap situeren zich best zo dicht mogelijk bij de in- en uitgang van de

parkeergarage;
•	 Indien er liften aanwezig zijn, moeten deze groot genoeg zijn: een deuropening van minimum 90 centimeter en 

een liftruimte van minimum 1 meter bij 1, 3 meter;
•	 Goede verlichting dient voorzien te worden (zie ook 4.C);
•	 De parkeerplaatsen voor personen met een handicap situeren zich bij voorkeur in de buurt van liften,

indien van toepassing;
•	 De betaalautomaat moet op een bereikbare plaats staan, de bedieningsknoppen moeten bereikbaar zijn en

het beeldscherm moet gelezen kunnen worden.

1: leestoestel

2: bedieningsknoppen
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B. Voetgangers
Het aantal toegangen voor voetgangers is voor nieuwe parkings 3 als volgt bepaald:
•	 parkings met maximaal 3 parkeerniveaus: vanaf een oppervlakte van 1000 m² zijn 2 uitgangen noodzakelijk;
•	 parkings met méér dan 3 parkeerniveaus: vanaf een oppervlakte van 500 m² zijn 2 uitgangen noodzakelijk;
•	 vanaf 5000 m² zijn voor alle parkings 3 uitgangen noodzakelijk;
•	 de te doorlopen afstand op 1 parkeerniveau mag maximaal 45 m bedragen.

Deze voorschriften kunnen als richtlijn gebruikt worden voor andere parkings die niet aan deze reglementering zijn 
onderworpen.

Het scheiden van de toegangs- en uitgangswegen voor voetgangers van de in- en uitritten voor voertuigen bevordert 
de verkeersveiligheid voor de voetgangers, net als het voorzien in een aparte looproute, eventueel ook duidelijk 
aangegeven via bv. markeringen op de grond. Zo’n aparte looproute duidt aan dat bepaalde delen van de parking 
voorbehouden worden voor voetgangers en wil de voetgangers in de parking zo aansporen om niet in het midden 
van de rijbaan te lopen.

BEVEILIGING PARKINGS TOEGANKELIJKHEID

3  Deze parkings zijn onderworpen aan de bijlagen van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor 
de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen: bijlage 2 voor de lage (parkeer)gebouwen 
(tot en met drie parkeerniveaus), bijlage 3 voor de middelhoge (parkeer)gebouwen (vanaf vier parkeerniveaus). 
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Ook duidelijke aanduidingen van uitgangswegen in een parking en eventueel ook aanduidingen van richting, 
betaalautomaat, … zijn aan te bevelen, want dit bevordert de oriëntatie van de voetgangers in de parking.
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Het is eveneens aangewezen om doodlopende delen van de parking aan te duiden. Op deze manier kunnen gebrui-
kers in een noodsituatie niet per ongeluk de verkeerde richting kiezen waardoor ze onnodig tijdverlies vermijden. 
Een dergelijke aanduiding geeft ook aan dat er daar geen uitgang is. 

Tot slot dienen alle nauwe ruimten geblokkeerd of afgesloten te worden. Dergelijke ruimtes kunnen immers het  
onveiligheidsgevoel in de hand werken. Zo wordt ook voorkomen dat een nauwe ruimte misbruikt wordt om 
bv. criminaliteit te plegen of mensen in het nauw te drijven.

C. Noodsituaties
Toegankelijkheid van de parking voor de brandweer

De brandweer zal zelden of nooit met haar voertuigen de parking betreden. Het is toch belangrijk dat zij de parking 
vlot te voet kan bereiken en betreden. Hieromtrent werden er echter geen richtlijnen of wetgeving voorzien.

Opdat de parking te voet toegankelijk zou zijn voor de brandweer, dient men na te gaan of er fysieke belemmeringen 
zijn die zouden kunnen verhinderen dat brandweermannen zonder ticket, badge of sleutel toegang krijgen tot de 
parking.

Aantal onafhankelijke uitgangen naar een evacuatieniveau

Voor de brandveiligheid is de volgende algemene regel van toepassing: er dienen steeds minstens twee onafhan-
kelijke uitgangen voorzien te worden naar het niveau waarop de aanwezige personen de parking kunnen verlaten. 
Onafhankelijk betekent dat zij in de tegenovergestelde zijden van de parking gelegen zijn.

In sommige gevallen, bij kleine parkings waar minder aanwezigen zijn, volstaat één uitgang. (Cfr. supra punt 3 b).

Gebruik van liften bij brand

Het algemeen principe is dat het niet toegelaten is om liften te gebruiken in geval van brand. Een uitzondering op dit 
principe zijn de liften die wel gebruikt mogen worden in geval van brand.

Voor het vervoer van personen met een handicap met behulp van liften zijn er momenteel geen voorschriften of richt-
lijnen beschikbaar. Er bestaat hierover wel een Europees Technisch Rapport 4.

4  Het betreft hier prCEN/TR 81-76 Safety rules for the construction and installation of lifts — Particular applications for passengers and 
goods passenger lifts — Part 76: Evacuation of disabled persons using lifts. 
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De nooduitgangen

Deuren die gebruikt worden voor evacuatie tijdens noodsituaties, dienen in de vluchtrichting te draaien. Zo wordt de 
stroom van personen bij evacuatie niet gehinderd door een deur die in de verkeerde richting draait. Voor de veiligheid 
van een parking is het immers van groot belang dat men zich zo snel mogelijk kan verwijderen van de plaats waar een 
noodsituatie zich voordoet.
Daarnaast zijn de nooduitgangen bij voorkeur zelfsluitend, zodat de rookverspreiding bij brand beperkt blijft. Tot slot 
is het van groot belang dat de nooduitgangen steeds volledig vrij blijven zodat ze gebruikt kunnen worden bij evacu-
atie.
Oneigenlijk gebruik van nooduitgangen zorgt voor een bijkomend veiligheidsrisico en dient voorkomen te worden. Dit 
kan eventueel opgenomen worden in het huisreglement. 

Breedte van evacuatietrappen

De breedte van de evacuatietrappen dient voor de meeste parkings wettelijk ten minste 80 cm te bedragen.
Dit zijn de parkings die onderworpen zijn aan:
•	 het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 ‘Basisnormen’;
•	 de parkings waar werknemers zijn tewerkgesteld, die onderworpen zijn aan het Algemeen Reglement op de

Arbeidsbescherming (ARAB);
•	 de parkings waarvoor gemeentelijke politieverordeningen met voorschriften over evacuatiebreedte

(bijv. Bouwcode Stad Antwerpen) zijn uitgevaardigd.
Wanneer een parking niet aan een reglementering is onderworpen, kan de brandweer bijkomende veiligheidsvoor-
schriften opleggen om een minimaal veiligheidsniveau te garanderen.

Voor het gebruiksgemak worden bredere trappen (minimum 1,20 m) aangeraden, zodat personen elkaar gemakkelij-
ker kunnen kruisen.
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BEVEILIGING PARKINGS TOEZICHT EN GEZICHTSVELD

3.  TOEZICHT EN GEZICHTSVELD 

A. Sociale controle en gezichtsveld
Om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen in een parking en om toezicht toe te laten, zijn er een aantal
elementen bij de inrichting van een parking waarmee men rekening kan houden.

Opdat de gebruikers van de parking een goed 
overzicht zouden hebben, dient men er bijvoor-
beeld op te letten dat de plaatsing van de kolom-
men of inplanting van vegetatie het gezichtsveld 
niet te veel belemmeren. Ook het gebruik van 
bepaalde kleuren en materialen kan een impact 
hebben. Zo kan het zijn dat de ruimte lijkt te 
verkleinen bij gebruik van bepaalde kleuren en 
materialen. Het gebruik van bijvoorbeeld glas 
kan er daarentegen voor zorgen dat de ruimte 
meer open lijkt te zijn. Een ander voorbeeld is 
het gebruik van een donkere omheining aan de 
parking waardoor het makkelijker is om door de 
omheining heen te kijken in vergelijking met een 
omheining in een lichte kleur. Ook dode hoeken 
in parkings dienen zo veel mogelijk vermeden te 

worden. Dit zijn plaatsen in een parking die onoverzichtelijk zijn vanaf de loop- of rijroute. Indien er liften aanwezig 
zijn kan men hierin eveneens spiegels voorzien zodat ook rolstoelgebruikers, die met hun rug richting de deur staan in 
de lift, kunnen zien wie er in de lift komt.
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Het gebruik van open trappen zorgt eveneens voor een beter gezichtsveld.

Ook het gebruik van doorzichtige deuren wordt aangeraden zodat het voor de bezoekers mogelijk is om te zien of er 
iemand achter de deur staat of deze nadert. Daarbij kan men gebruik maken van deuren die van glas zijn en tegelijk 
brandwerend, aangezien het op sommige plaatsen verplicht of noodzakelijk is om brandwerende deuren te plaatsen.
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Op de markt bestaan hiervoor verschillende mogelijkheden.
Men kan kiezen voor een klassieke brandwerende deur die voorzien is van een glazen 
paneel en één van de volgende klasseringen heeft: 
•	 gedurende 30’: Rf 1/2h ofwel EI 30
•	 gedurende 60’: Rf 1h ofwel EI 60
Deze deuren zijn, net als gewone brandwerende deuren, herkenbaar aan een zegel aan 
de zijkant van de deur, zoals geïllustreerd op de foto. 

Daarnaast zijn er ook volledig glazen brandwerende deuren verkrijgbaar met dezelfde 
karakteristieken. Zij zien eruit als gewone glazen deuren, maar zijn eveneens herkenbaar 
aan de zegel aan de zijkant van de deur.

Voor de controle in parkings kan ook de private bewakingswet van belang zijn, aangezien er op sommige parkings 
interne bewakingsdiensten of vergunde bewakingsondernemingen aanwezig zijn:

De private bewakingswet 

Het uitoefenen van toezicht ter preventie van diefstallen uit voertuigen maakt een bewakingsactiviteit uit in de zin 
van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (bewakingswet), meer bepaald het 
toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen (kortweg goederenbewaking). Personen die deze 
activiteiten uitoefenen, dienen bijgevolg een vergunde bewakingsagent te zijn, tenzij de functie en het statuut van 
deze personen reeds geregeld is in een andere wet (bv. politieagenten, …).

Het uitoefenen van deze bewakingsactiviteiten door bewakingsagenten op parkings kan geschieden op twee manieren:
•	 ofwel door een vergunde interne bewakingsdienst van de beheerder van de parking die deze bewakingsactivitei-

ten ten eigen behoeve uitoefent. Indien de parking een niet-publiek toegankelijke plaats betreft, kan de beheerder 
van die parking de activiteiten van goederenbewaking ook door haar personeel laten uitvoeren zonder vergun-
ning als interne bewakingsdienst. Volgens de bewakingswet is een plaats publiek toegankelijk wanneer andere 
personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben, ofwel omdat ze geacht worden 
gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgeno-
digd. 

•	 Ofwel door een vergunde bewakingsonderneming waarmee de beheerder van de betreffende parking een over-
eenkomst heeft gesloten. Indien die beheerder tevens een publiekrechtelijk rechtspersoon betreft (bijvoorbeeld 
een gemeente), dient de bewakingsonderneming bovendien een bijzondere toestemming te hebben verkregen 
van de Minister van Binnenlandse Zaken om deze opdracht uit te voeren. 

Voor wat persoonscontrole betreft: persoonscontrole op de openbare weg en op openbare plaatsen is verboden voor 
bewakingsagenten. Dit betekent dat persoonscontrole op parkings die aanzien worden als openbare weg niet toegela-
ten is. Op parkings die niet te beschouwen worden als een openbare plaats of openbare weg, kan men wel goederen-
bewaking en persoonscontrole uitoefenen. 

Op parkings die zich op een openbare plaats bevinden, kan weliswaar geen persoonscontrole worden uitgeoefend, 
doch goederenbewaking is er wel mogelijk. Om evenwel niet de indruk te wekken dat de bewakingsagent op die 
parkings aan ordehandhaving – een exclusieve politietaak – doet, wordt gevraagd om dergelijke parkings van een 
afbakening te voorzien.

Indien men zich afvraagt of een parking zich al dan niet op een openbare plaats/openbare weg bevindt, kan men best 
de lokale politiedienst contacteren om uitsluitsel te geven.
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B. Bewakingscamera’s
Voor het gebruik van bewakingscamera’s in parkings dient de camerawetgeving er even 
bijgenomen te worden. 

Op basis van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s en de uitvoeringsbesluiten kunnen parkings worden onderverdeeld in 
3 categorieën:
•	 niet-besloten plaatsen;
•	 voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen;
•	 niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen.

In het geval dat er camera’s geplaatst worden in het kader van een arbeidsrelatie is CAO 
68 5 bijkomend van toepassing.

➭ Niet-besloten plaatsen

De camerawet omschrijft deze categorie als ‘elke plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk 
is voor het publiek’. Wanneer een bepaalde open ruimte (een straat, een plein of een park) als parkeerplaats wordt 
gebruikt, zal deze parkeergelegenheid conform de camerawetgeving als een niet-besloten plaats beschouwd worden. 

Wanneer een lokale overheid bewakingscamera’s wenst te plaatsen op een parking, die onder de categorie ‘niet-
besloten plaats’ valt, dient aan de volgende wettelijke voorschriften te worden voldaan:
•	 raadpleging van de korpschef van de zone waar de plaats zich bevindt 
•	 voorafgaand positief advies door de gemeenteraad bevoegd voor de betreffende locatie;
•	 kennisgeving van de beslissing aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan 

de korpschef, uiterlijk de dag voor het in gebruik nemen van de bewakingscamera’s;
•	 het plaatsten van een pictogram aan elke toegang tot de plaats (conform de wettelijke voorschriften wat betreft 

model en kleuren 6);
•	 Als de toegangen niet van elkaar kunnen onderscheiden worden, duidt de verantwoordelijke voor de verwerking 

de plaatsen aan waar de pictogrammen zullen aangebracht worden, zodat een zekere toegankelijkheid tot de 
informatie gegarandeerd wordt. 

Voorbeelden: straat, park, plein, … 

➭ Voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen

De meeste parkings kunnen onder deze categorie ondergebracht worden. De camerabewakingswet omschrijft de voor 
het publiek toegankelijke besloten plaatsen immers als ‘elk besloten gebouw of elke besloten plaats bestemd voor het 
publiek waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt’. 

Bij het plaatsen van bewakingscamera’s op dit type van parkings dienen de volgende voorschriften in acht genomen 
te worden:
•	 online aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uiterlijk op de dag voor 

het in gebruik nemen van de bewakingscamera’s;
•	 aangifte bij de korpschef van de lokale politie waar de parking zich bevindt (de aangifte bij de Commissie geldt 

ook als aangifte bij de korpschef);
•	 het plaatsen van een pictogram aan elke ingang van de plaats (aluminium plaat of geplastificeerde sticker,

conform de wettelijke voorschriften wat betreft model en kleuren 7);
•	 de verantwoordelijke voor de verwerking moet erover waken dat het gekozen model van pictogram met zekerheid 

de informatie zichtbaar weergeeft. 

5  Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 68 van 16 juni 1998 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werk-
nemers ten opzichte van de camerabewaking op de arbeidsplaats.

6  Zie Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze 
waarop wordt aangegeven dat er camerbewaking plaatsvindt.

7  Zie Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze 
waarop wordt aangegeven dat er camerbewaking plaatsvindt.
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Voorbeelden: openbare parkings in stedelijke centra, parkings van handelszaken (shoppingcentra), (private) onder-
grondse parkings. 

Specifieke informatie betreffende dit type parking:

•	 De verantwoordelijke voor de verwerking is “de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de feitelijke vereniging 

of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van per-

soonsgegevens bepaalt.”

•	 De aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet online gedaan worden 
via www.privacycommission.be.

•	 De verantwoordelijke voor de verwerking plaatst een pictogram aan elke toegang van deze voor het publiek toe-
gankelijke besloten plaats waar een camera beelden registreert 8. 

•	 Bijkomend wordt op de pictogrammen of op een aanhangende_drager de volgende informatie aangebracht: 
 1) “Camerabewaking_–_Wet_21_maart_2007”
 2) naam van de natuurlijke persoon/rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking of zijn 

vertegenwoordiger 
 3) het postadres en facultatief het e-mailadres waarop de verantwoordelijke van de verwerking kan bereikt

worden.
•	 Het bekijken_van_de_beelden_in_real_time is uitsluitend toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrij-

ven, schade of ordeverstoring.
•	 Het opnemen_van_beelden is uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen te verzamelen van feiten die een misdrijf 

opleveren of schade veroorzaken en daders, ordeverstoorders, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identifi-
ceren.

•	 Indien de beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van schade of tot het identi-
ficeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer, worden zij niet_langer_dan_één_maand_
bewaard.

•	 Uitsluitend de verantwoordelijke_voor_de_verwerking_of_de_persoon_die_onder_zijn_gezag_handelt, heeft toegang 
tot de beelden. Zij hebben tevens discretieplicht.

•	 De beelden kunnen overgedragen worden aan politie/gerecht bij vaststelling van misdrijven of wanneer zij kun-
nen bijdragen tot het bewijzen van misdrijven.

•	 De beelden moeten overgedragen worden aan politie/gerecht wanneer zij hierom verzoeken.
•	 De beelden mogen niet de intimiteit van een persoon schenden, noch gericht zijn op het verzamelen van infor-

matie over filosofische,_religieuze,_politieke,_syndicale overtuiging, noch informatie over gezondheidstoestand, 
etnische/sociale origine of seksueel leven.

•	 Elke gefilmde persoon heeft recht op toegang tot de beelden.

➭ Niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen

Hierbij gaat het over private parkings van overheden, bedrijven en particulieren, waar geen diensten worden aange-
boden aan het publiek en enkel toegankelijk voor de personen die hier gewoonlijk gebruik van maken.

Volgende wettelijke voorschriften zijn hierop van toepassing:
•	 aangifte bij de korpschef van de lokale politie waar de parking zich bevindt;
•	 online aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, uiterlijk op de dag voor 

het in gebruik nemen van de bewakingscamera’s;
•	 het plaatsen van een pictogram aan elke ingang van de plaats (aluminium plaat of geplastificeerde sticker, con-

form de wettelijke voorschriften wat betreft model en kleuren)

Voorbeelden: een parking van een bedrijf in een industrieterrein (enkel bestemd voor personeel), een ondergrondse 
parking van een appartementsgebouw, een garage van een gezinswoning.

8  Zie Ministeriële omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009.
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C. Verlichting 9

Het is van groot belang dat er voldoende verlichting aanwezig is in de parking. In het algemeen wordt voor parkings 
het gebruik van wit licht aangeraden, omdat deze voor een optimale zichtbaarheid en (kleur)herkenbaarheid 
zorgen. Voor plafonds en verticale structuren wordt het gebruik van lichte kleuren, bij voorkeur wit, zo veel mogelijk 
aangeraden omdat dit het licht weerkaatst. Door de wanden van parkings te schilderen, lijkt de ruimte ook groter.

Daarnaast is het aan te raden om defecte verlichting zo 
vlug mogelijk te vervangen teneinde overal een optimale 
verlichting te garanderen en eventuele vegetatie goed te 
onderhouden zodat deze de verlichting niet hindert. 

De lichtkleur van een lamp wordt bepaald door de 
spectrale verdeling van de straling in het zichtbare gebied. 
Om een vergelijkende beoordeling te maken, wordt 
een beroep gedaan op de criteria kleurtemperatuur en 
kleurweergave.
De kleurtemperatuur van een lichtbron wordt gedefinieerd 
als de lichtkleur die overeenkomt met de temperatuur 
van een genormaliseerde straler (zwart stralingslichaam) 

en wordt uitgedrukt in Kelvin (K). Hoe hoger de temperatuur van het zwarte stralingslichaam, hoe groter de blauwe 
component in het spectrum en hoe kleiner de rode component. De kleurtemperatuur geeft aldus aan welke schakering 
de lichtbron in onze ogen lijkt te hebben. De kleurtemperatuur wordt opgedeeld in drie hoofdcategorieën:
Warmwit:  tot 3300 K roodachtig van kleur warm gevoel
Neutraal wit:  3300 - 5300 K wit van kleur  neutraal gevoel
Daglicht wit:  vanaf 5300 K blauwachtig van kleur koud gevoel

Een gekleurd voorwerp dat verlicht wordt met verschillende lichtbronnen kan telkens een andere kleur lijken te 
hebben, niettegenstaande de kleurtemperatuur van de lichtbronnen dezelfde kan zijn. Dergelijke kwaliteitsverschillen 
worden aangeduid met de kleurweergave-index Ra.. Deze index meet de overeenkomst tussen de kleur van een 
object zoals het wordt waargenomen en die van een referentielichtbron. Hoe kleiner de afwijking is, hoe beter de 
kleurweergave. Wanneer een lichtbron als Ra-waarde 100 heeft, betekent dit dat deze alle kleuren precies toont zoals 
ze bij de referentielichtbron zichtbaar zijn. 
Hoe groter de kleurverschillen tussen de referentielamp en het zwarte stralingslichaam bij dezelfde kleurtemperatuur 
zijn, hoe kleiner de kleurweergave-index Ra is. Bijgevolg wordt de lichtkleur van een lamp bepaald op basis van de 
kleurtemperatuur en de kleurweergave

9  OSRAM BENELUX B.V., Licht kan wit, wit, wit of wit zijn, http://www.osram.nl/osram_bx/NL/Tools_&_Services/Downloads/Brochures/
Brochures_in_PDF/lumilux_nl.pdf (Consultatie 4 mei 2010).

 REDACTIECOMMISSIE CCV, Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen: Nieuwbouw, Utrecht, Centrum voor Criminaliteitspreventie, 
2008, 28. 

Internationale kleuraanduiding

Internationale kleurweergave
Internationale lichtkleur
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Kleurweergave
Het eerste cijfer van de internationale kleuraanduiding staat voor de kleurweergave:
8 = kleurweergave-index Ra 80-89
9 = kleurweergave-index Ra 90-100

Lichtkleur/kleurtemperatuur
De volgende cijfers van de internationale kleuraanduiding staan voor de lichtkleur c.q. kleurtemperatuur.
27 = 2700 K 30 = 3000 K 35 = 3500 K 40 = 4000 K
54 = 5400 K 65 = 6500 K 80 = 8000 K 

Voor parkings wordt een minimum Ra-waarde van 60 aanbevolen om de (kleur)herkenbaarheid van auto’s en 
personen te vergroten. 
Er dient een heldere, niet verblindende en gelijkmatige verlichting te zijn over de gehele oppervlakte met een 
gemiddelde minimale verlichtingssterkte van 40 lux op de vloer. 
Voor de verlichting van kassa’s, balies en betaalautomaten wordt een Ra-waarde van 80 vereist en een lichtsterkte van 
200 lux op één meter hoogte. 
De lichtsterkte bij in- en uitritten dient overdag minimum 200 lux te zijn op één meter hoogte en ’s nachts 100 lux. In 
liften en trappenhallen wordt een lichtsterkte van 100 lux op 1 meter hoogte aanbevolen.
Op rijstroken en parkeervakken nabij het autoportier dient de lichtsterkte op één meter hoogte minstens 50 lux te zijn.
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4. INRICHTING

A. Algemeen
Bij de inrichting van een parking kan men er voor kiezen om de verschillende rijen of niveaus visueel van elkaar te 
onderscheiden. Daarvoor kan men bijvoorbeeld gebruik maken van tekeningen, symbolen, kleuren, letters en/of 
cijfers. Het gebruik hiervan kan er voor zorgen dat de gebruikers van een parking beter onthouden waar ze hun auto 
achterlaten en hem zo ook vlugger terugvinden.

Ook een goede algemene signalisatie in en op weg naar de parking is aan te raden. Zo is de ingang liefst duidelijk 
herkenbaar, niet enkel voor de gebruikers ervan, maar ook voor de hulpdiensten.

Daarnaast kan het gebruik van muziek en het goed onderhouden van de parking er voor zorgen dat mensen zich meer 
op hun gemak voelen. 
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Men kan tevens verkeersdrempels installeren om te voorkomen dat er in de parking te snel gereden wordt.

Het voorzien in een aparte zone voor wagens die langdurig parkeren wordt vanuit technopreventief advies afgeraden, 
omdat dit een ideaal terrein vormt voor dieven: er is namelijk weinig beweging en bijgevolg is er ook weinig sociale 
controle. Indien er toch in een aparte zone wordt voorzien, worden er bijkomende maatregelen zoals het voorzien in 
meer toezicht, in beperkte toegang, … aanbevolen.

Er zijn reeds parkings die naast de parkeerplaatsen voor gewone voertuigen en voor de voertuigen van personen met 
een handicap, ook voorzien in parkeerplaatsen voor kleine voertuigen of voor ouders met kinderen. Er zijn eveneens 
al parkings waar parkeerplaatsen voor voertuigen gecombineerd worden met fietsenstallingen.
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B. Noodcommunicatie
Brandknoppen

Een brandknop dient om een noodsituatie in de parking te melden, bijvoorbeeld een brand of 
een explosie. Deze knoppen zijn meestal rood gekleurd. Zij brengen de brandalarminstallatie 
in werking. Afhankelijk van het geval, zal hierbij een meldcentrale of rechtstreeks de brand-
weer worden verwittigd.

In noodsituaties in het van belang dat mensen hulp van anderen kunnen inroepen. 
Daarom is het van belang dat zij bv. via een intern meldsyteem (parlofoon, telefoon) een 
verantwoordelijke kunnen bereiken of dat er bv. een telefoonnummer is waar mensen naartoe kunnen bellen. 
Indien het niet mogelijk is om te bellen met de gsm, dit kan bv. in ondergrondse parkings het geval zijn, is het 
interessant om dit ook bekend te maken aan de gebruikers van de parking.

Persoonsalarmen

Een persoonsalarmsysteem is een alarmsysteem bestemd om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te 
stellen. Deze persoonsalarmen zien eruit als knoppen die ofwel op het lichaam gedragen kunnen worden, bv. aan de 
broeksriem, of die ergens op bevestigd kunnen worden, bv. aan een bureau of op een muur. Momenteel worden deze 
in het kader van parkings heel weinig gebruikt.
Er bestaan twee soorten persoonsalarmsystemen, nl. vaste persoonsalarmsystemen en mobiele persoonsalarmsystemen.

Vast persoonsalarmsysteem

Persoonsalarmsysteem dat uitsluitend alarmsignalen uitstuurt vanuit eenzelfde onroerend goed. Met ‘vast’ wordt 
niet de wijze van installatie van het systeem bedoeld, maar van waaruit het systeem wordt gebruikt. Ook al draagt de 
gebruiker van het persoonsalarmsysteem het systeem bv. door middel van een hanger aan zijn nek, of aan zijn gordel, 
maar wordt het steeds gebruikt vanuit hetzelfde onroerend goed is dit een vast persoonsalarmsysteem. 

Mobiel persoonsalarmsysteem

Persoonsalarmsysteem dat alarmsignalen uitstuurt afhankelijk vanuit de plaats waar de met het systeem beveiligde 
persoon zich bevindt. Een mobiel persoonsalarm kan men mee buiten het beveiligde onroerend goed meenemen en 
zal steeds voorzien zijn van een gps-systeem, om de gebruiker in geval van nood te lokaliseren.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er aan een alarmsysteem geen componenten aangesloten mogen zijn die de 
doeltreffende tussenkomst van hulpdiensten kunnen hinderen, of die letsels kunnen toebrengen aan personen.

Persoonsalarmsystemen mogen enkel gebruikt worden om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stel-
len. Bij een gewone diefstal waarbij men niet bedreigd wordt, mag deze zijn persoonsalarm niet gebruiken, hij kan 
natuurlijk meteen de politiediensten telefonisch verwittigen van de diefstal. Alarmsignalen of boodschappen van 
meldsystemen kunnen niet rechtstreeks aan het noodnummer (101/112) worden gericht. 
Op zich zijn rechtstreekse alarmmeldingen van persoonsalarmen aan de lokale politie niet verboden. Het zal de lokale 
politie zelf zijn die beslist dat een rechtstreekse alarmmelding van een persoonsalarm al dan niet wordt toegelaten. 
De rechtstreekse alarmmelding van een persoonsalarm mag niet automatisch doorgeschakeld worden van de lokale 
politie naar het noodnummer. De lokale politie zal indien zij rechtstreekse alarmmeldingen van een persoonsalarm 
toelaat deze dan ook 24/24 zelf moeten beheren.
Doorgaans gaat men ervan uit dat een rechtstreekse melding aan de politie een snellere en meer accurate politie-
interventie mogelijk maakt. Echter het tegendeel is waar. De oproepcentrales van de politie zijn, in tegenstelling tot 
deze van de vergunde alarmcentrales, niet uitgerust om alarmsignalen te analyseren en te verifiëren. Daarom is het 
aangewezen ook de persoonsalarmen te laten beheren door een vergunde alarmcentrale.

De alarmmelding

Met uitzondering van de persoonsalarmen die rechtstreeks aangesloten zijn bij de lokale politie, worden persoon-
salarmen enkel door alarmcentrales en interne alarmdiensten aan de politiediensten gemeld via het rechtstreekse 
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noodnummer.
Een alarm mag slechts gemeld worden indien de alarmmelder de elementen die aanduiden dat het alarmsignaal het 
gevolg is van uitoefening van geweld of dwang, een dreiging of een poging daartoe, geverifieerd heeft op een door 
de minister goedgekeurde wijze.

Welke gegevens worden meegedeeld?

De alarmcentrale of interne alarmdienst delen bij een alarmmelding volgende gegevens mee:
•	 zijn alarmmeldnummer (identificatienummer van de alarmcentrale of de interne alarmdienst)
•	 gebruikersnummer (identificatienummer van de gebruiker van het systeem)
•	 de verificatiecode (identificatienummer dat de wijze aangeeft waarop de verificatie is geschied)
•	 in de gevallen van een vast persoonsalarmsysteem, de detectiecode (identificatienummer van de zone in het 

onroerend goed, waar het alarm is vastgesteld)
•	 alle nuttige incidentinformatie

De aangifte van het alarmsysteem en een eventuele situatieschets
Het persoonsalarmsysteem dient aangegeven te worden bij het meldpunt alarmsystemen (ALINE). Dit kan via de web-
site www.police-on-web.be. De aangifte van het alarmsysteem gebeurt normaal gezien door de alarmcentrale.

Op vrijwillige basis kan de gebruiker van een persoonsalarmsysteem bij de aangifte van zijn alarmsysteem bij het 
meldpunt alarmsystemen een situatieschets toevoegen van het pand waar het vast persoonsalarmsysteem is geïn-
stalleerd. Deze situatieschets omvat de aanduidingen van toegangen, vensters, plaats van vaste persoonsalarmdetec-
toren en de opstellingsplaats van eventuele camera’s.
Indien een situatieschets is toegevoegd, neemt de beheerder van het noodnummer de nodige maatregelen opdat de 
interventie van de politiediensten in geval van misdrijven tegen personen kunnen worden geoptimaliseerd.

Visuele verificatie

De vaste persoonsalarmsystemen, bedoeld om operationeel te zijn in publiek toegankelijke plaatsen, die worden ge-
installeerd of worden vernieuwd, moeten uitgerust zijn met een systeem dat visuele verificatie mogelijk maakt. Zo kan 
men bijvoorbeeld een camera op de drukknop richten.

BEVEILIGING PARKINGS INRICHTING
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C. Criminaliteitspreventie
Aangezien criminaliteitspreventie een heel belangrijke taak is voor de technopreventieve adviseurs, zal de aandacht 
ook moeten gaan naar mogelijke maatregelen die er genomen zijn in de parking om criminaliteit te voorkomen en 
mensen te sensibiliseren omtrent een aantal problemen zoals diefstal uit voertuigen, vandalisme, … Daarvoor stelt de 
Directie Lokale Integrale Veiligheid heel wat informatie ter beschikking en voert zij tevens regelmatig preventiecam-
pagnes omtrent diverse criminaliteitsfenomenen. Hieromtrent zijn vaak ook folders uitgewerkt die eveneens verspreid 
kunnen worden. In dit deel van de checklist dient men dan ook na te gaan of er concrete maatregelen werden getrof-
fen in de parking.

D. Betaalautomaten
Bij het gebruik van betaalautomaten op betaalparkings neemt men best een aantal initiatieven om de risico’s te 
verkleinen die gepaard gaan met betaalautomaten. Zo probeert men bij voorkeur de bedragen in cash geld zo veel 
mogelijk te beperken en legt men bij voorkeur een aantal procedures vast waarbij de kans op overvallen, … zo veel 
mogelijk wordt beperkt. Daarnaast dient men ook oog te hebben voor de veiligheid en privacy van de gebruiker van 
de betaalautomaat. Dit kan door bv. een visuele grens aan te brengen om mensen op afstand te houden wanneer ze 
wachten voor een betaalautomaat, aandacht te hebben voor mogelijke fraudesystemen zoals skimming, …
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5. AFSPRAKEN 

A. Huisreglement
Zorg voor een huisreglement. Dit wordt duidelijk leesbaar opgehangen aan de ingangen van de parking. In het 
huisreglement kunnen een aantal afspraken en voorwaarden voor het gebruik van de parking opgenomen worden 
zoals onder meer de aansprakelijkheid. Er wordt eveneens verwezen naar dit huisreglement op het parkeerticket.

 

 

B. Incidentenregister
Een incidentenregister wordt gebruikt om incidenten te melden en op te volgen. Een incident verwijst hierbij naar 
een gebeurtenis die wijst op een onregelmatigheid en/of op een onveilige situatie. Uit dit register leer je bv. welk 
oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de parking en welke maatregelen je kunt nemen om dit in de toekomst te 
vermijden. 
Hieronder vind je een voorbeeld van een registratieformulier voor incidenten.
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REGISTRATIEFORMuLIER

Datum en tijdstip incident:

Datum en tijdstip registratie van het incident:

Naam ontvanger van de klacht:

Wie werd reeds ingelicht over het incident:

¨ Eerste melding van de klacht
¨ Uitbater
¨ Politie
¨ Uitbater en politie

Incident

¨ Diefstal van wagen
¨ Diefstal uit wagen
¨ Vandalisme
¨ Brand
¨ Overlast
¨ Andere (specificeer hieronder)

Specifieer incident:

Tijdstip:

¨ Overdag
¨ ‘s Avonds (vanaf 18 uur)
¨ ‘s Nachts (na 24 uur)
¨ In het weekend
¨ Tijdens de week
¨ Andere: (specificeer) _______________________________________________________________________________

Locatie:

¨ In buurt van de betaalautomaat
¨ In de toiletten
¨ Aan de ingang
¨ Op de … verdieping (vul aan)
¨ In de controlekamer
¨ Andere: (specificeer) _______________________________________________________________________________
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Slachtoffer (s)

Naam:

Contactgegevens:

Naam:

Contactgegevens:

Aanpak:

¨ Aangifte bij politie
¨ Gebruik alarmknop
¨ Andere: (specificeer) _______________________________________________________________________________

Dader (s)

Naam:

Contactgegevens:

Naam:

Contactgegevens:

Aanpak:

¨ Sanctie: (specificeer) _______________________________________________________________________________
¨ Aangifte bij politie
¨ Andere: (specificeer) _______________________________________________________________________________

Getuige (n)

Naam:

Contactgegevens:

Naam:

Contactgegevens:

Opvolging incident

Welke acties vloeiden voort uit het incident en zijn er uit deze opvolging lessen te trekken voor de toekomst?
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C. Procedure voor achtergelaten voertuigen 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen achtergelaten voertuigen op de openbare weg en op particuliere eigen-
dommen:
a. Op de openbare weg: toepassing van verschillende wetten al naargelang het geval (wet van 30 december 1975 

betreffende gevonden goederen, verkeersreglement, Nieuwe Gemeentewet, …). 
b. Op particuliere eigendommen: de toepassing van het artikel 87, 8° van het Veldwetboek « Met geldboete van een 

1 [euro] tot 10 [euro] worden gestraft: Zij die, zonder noodzaak en ondanks het verbod van de eigenaar, gebruik 
maken van een weg die aan een bijzondere persoon toebehoort » lijkt een zeer uitgebreide interpretatie te zijn van 
de norm voor het geval van de achtergelaten voertuigen (men kan ernstig betwijfelen dat de wetgever van toen 
voor deze norm het geval van de achtergelaten voertuigen heeft bedoeld). Sommigen zijn evenwel van mening 
dat dit een wettelijke basis vormt om de politie op te roepen.

Al naargelang het geval (of het nu gaat om een gestolen voertuig, al dan niet met nummerplaat, dat op gevaarlijke 
wijze het verkeer hindert of niet, wrak of niet) kunnen er veel wetten zijn die van toepassing zijn inzake achtergelaten 
voertuigen, vandaar de moeilijkheid om een concreet antwoord te geven op elk specifiek geval. 

Wat de achtergelaten voertuigen op de openbare weg betreft, heeft de Union des Villes et Communes de Wallonie 
een interessant document gepubliceerd (http://www.uvcw.be/articles/33,196,41,41,641.htm).

De mogelijkheid bestaat evenwel om een procedure voor achtergelaten voertuigen op te nemen in het huisreglement, 
bijvoorbeeld: 
“Een voertuig mag niet langer dan 45 achtereenvolgende dagen in de inrichting blijven zonder voorafgaand geschre-
ven akkoord van PARKING. Bij overtreding van deze verplichting kan PARKING het voertuig laten verwijderen op 
kosten en risico van de GEBRUIKER.”
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