
41. Question de Monsieur Georges VERZIN, conseiller communal, du 29 septembre 2020  -=-  Vraag van de heer 
Georges VERZIN, gemeenteraadslid, van 29 september 2020. 
 
Parking.Brussels. 

 
Par la présente, je vous interpelle  en votre qualité de présidente du comité d’accompagnement prévu 
en exécution de la convention avec « Parking.brussel » et dont la séance d’installation devait avoir lieu 
3 mois après l’adoption de ladite convention soit le 12 février 2020 au plus tard. 
 
Lors de la dernière séance du conseil communal, Mme Byttebier a confirmé la tenue de réunions 
mensuelles dudit comité d’accompagnement. 
 
Il me serait très agréable de recevoir copie des procès-verbaux des diverses réunions du comité 
d’accompagnement. 
 
Je vous remercie de bien vouloir me les faire parvenir. 
 
Par ailleurs, pouvez-vous me confirmer que les avances trimestrielles, prévues dans la convention ont 
bien été versées à la commune aux dates convenues soit fin avril 2020 et fin juillet 2020. 
 
Le montant de l’avance correspond-il bien aux forfaits convenus dans la convention ? 
 
Je vous remercie d'ores et déjà de la réponse rapide que nos services communaux ne manqueront pas 
de me faire parvenir. 
 
D'ici à vous lire à ce sujet, je vous prie de croire, madame la Bourgmestre ff, en mes sentiments les 
meilleurs 
 

Réponse :  
 

We hebben uw vraag goed ontvangen van 29 september 2020 betreft het gewestelijk Agentschap 
Parking Brussels.  
Parking.brussels neemt voor Schaarbeek de verdeling van parkeerkaarten en de controle op zich 
sinds 1 januari 2020. Dit is geregeld per conventie met bijbehorende nota – goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 23 oktober 2019. 
 
Betreft uw vragen rond het begeleidinsgcomité 
De conventie, artikel 7, voorziet opvolging door het begeleidingscomité. Het comité is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente en vertegenwoordigers van het 
Agentschap en leest als volgt: 
La Commune peut notamment être représentée par: 

1° le Bourgmestre ou son représentant; 
2° l’Echevin de la mobilité ou son représentant;  
3° le Receveur communal ou son représentant; 
4° un représentant du Service mobilité. 

L’Agence peut notamment être représentée par: 
1° le Directeur de l’Agence du stationnement ou son représentant;  
2° les responsables des services « On Street » et « Clientèle » ou leur représentant;  
3° un représentant du service communication. 
 

Het begeleidingscomité is dit jaar al 6 keer bijeengekomen waarvan een eerste keer op 29 januari 
2020. De gemeente Schaarbeek kiest dus voor een maandelijks overleg – alvast het eerste jaar 
van de samenwerking. Voorafgaand aan het overleg wordt de agenda bepaald. Volgend op het 
overleg wordt het overzicht van de taken gedeeld. Van elk overleg is een geschreven verslag dat 
wordt goedgekeurd op het daaropvolgend overleg.  
In bijlage kan u de verslagen vinden. Het verslag van het comité van 21 oktober 2020 wordt 
momenteel opgesteld.   



 
Betreft uw vragen over de trimestriële voorschotten 
Op 4 mei 2020 werd voor het eerste kwartaal een bedrag van € 500.800,- overgeschreven van 
Parking Brussels aan de gemeente Schaarbeek. Voor het tweede kwartaal werd op 9 juli 2020 een 
bedrag van € 313.000,- overgeschreven.  
Deze bedragen zijn de voorschotten per kwartaal, gebaseerd op het financieel rapport van de 
parkeercontrole van 2018, die begroot waren op 4 x € 626.000,- Echter, de gevolgen van de 
Covid-19 crisis laat zich voelen op de inkomsten/recettes van de parkeercontrole en voor heel 
het gewest werd de controle opgeschort tussen 18 maart en 18 mei 2020.  
Via officieel schrijven heeft Parking Brussels de gemeente op de hoogte gesteld dat ze – omwille 
van ‘force majeur’ - het voorschot van het eerste trimester (januari – februari – maart) met 20 % 
verminderen en voor het tweede trimester (april – mei – juni) met 50 %. Dat komt overeen met 
de overgeschreven bedragen.  
 


