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UPDATE

 Grote garages
Voor grote garages, met een capaciteit vanaf 
circa 1.000 plaatsen, geldt dat tijdens pieken 
in de aan- en afvoer van voertuigen en voet-
gangers een geheel eigen dynamiek ontstaat, 
waardoor dergelijke parkeervoorzieningen  
andere eisen stellen dan in de huidige normen 
zijn vermeld. Dit manifesteert zich in diverse 
aspecten. Ten eerste is de verkeerskundige 
impact op de aan- en afleidende infrastruc-
tuur groot, in relatie tot de doorstroomsnel-
heid bij in- en uitgang. Het aantal benodigde 
in- en uitritten én de lengte van de benodigde 
bufferruimte is soms aanzienlijk, vooral om-
dat bijvoorbeeld grote transferia vaak in de 
directe nabijheid van infrastructuur met een 
belangrijke functie (snelwegen, hoofdontslui-
tingswegen) worden gesitueerd, die niet door 
voor de parkeergarage wachtende voertuigen 
geblokkeerd mag worden. 

Een ander aspect is dat het aantal per uur 
te verwerken voertuigen zo groot wordt, dat 
voor auto’s én voetgangers geheel andere 

eisen worden gesteld aan de interne routing, 
de snelheid van de verdeling van de verkeers-
stromen over het parkeergebouw en de ver-
schillende verdiepingen. Bij een parkeervoor-
ziening die bijvoorbeeld 900 voertuigen per 
uur moet verwerken, hetgeen voorkomt bij 
parkeergarages met meer dan 1.500 parkeer-
plaatsen, moet de interne infrastructuur dus 
per vier seconden één auto in een bepaalde 
rijrichting kunnen verwerken. Dit stelt geheel 
andere eisen aan de routing dan het geval is 
bij de meeste parkeergarages met een klei-
nere capaciteit. Dit geldt ook voor de aan- en 
afvoercapaciteit van de voetgangers, zowel 
voor wat betreft het verticale transport (de 
capaciteit van de trappen en liften) als het in 
goede banen leiden van voetgangersstromen 
op de parkeerverdieping zelf; juist omdat een 
conflict met de genoemde hoge autoverkeers-
intensiteit zich niet mag voordoen. 

Naarmate parkeervoorzieningen groter zijn en 
als gevolg daarvan meer infrastructuur in de 
parkeervoorziening nodig is, is het belangrijk 

dat parkeerders (zowel de automobilist als de 
voetganger) zich goed kunnen oriënteren op 
hun omgeving en bestemming. 
In een grote parkeervoorziening zijn de rij- 
en loopafstanden aanzienlijk. Hierdoor is de 
kans groot dat de parkeerder gedesoriën-
teerd raakt. Daarom zijn een heldere struc-
tuur, een duidelijk onderscheid tussen rij- en 
voetgangersstroken alsmede het gebruik 
van licht (lichtwanden, toetreding daglicht) 
essentieel. In dit kader is ook veel aandacht 
nodig voor het terugvinden van de auto, bij-
voorbeeld door de toepassing van symbolen, 
cijfers, letters en/of kleuren die per parkeer-
laag variëren en zo nodig ook onderscheid 
maken in delen van een parkeerlaag. 

 Kleine garages
Bij de inpassing van de kleine, openbare 
parkeergarages zien we vooral knelpunten 
ontstaan met betrekking tot de inpassing 
van onderdelen als hellingbanen en parkeer-
apparatuur. 

Bij binnenstedelijke locaties komt het veelvul-
dig voor dat de omvang van de te bebouwen 
locatie onvoldoende is om op adequate wijze 
een hellingbaan in te passen die voldoet aan 
de huidige toetsingskaders voor een open-
bare parkeergarage, zeker als ook nog een 
horizontaal gedeelte met een lengte van 10 
meter moet worden ingepast voor de par-
keerapparatuur. In dergelijke gevallen kan 
het toepassen van een steiler hellingpercen-
tage zoals dat bij een stallinggarage  
vaker wordt toegepast, soulaas bieden, 

Veranderingen in de ontwerpopgave  
van parkeergarages
De complexiteit van de ontwerpopgave van parkeergarages neemt op verschillen- 
de fronten toe. Enerzijds als gevolg van de toenemende omvang van parkeer-
garages. Denk hierbij aan garages met soms duizenden parkeerplaatsen aan 
de randen van het centrum of de stad (P+R, transferia). Anderzijds vanwege de 
inpassing van juist relatief kleine, openbare garages met soms minder dan 100 
plaatsen op locaties waar sprake is van niet alleen beperkte ruimte maar ook 
van een complexe plattegrond.



in de wetenschap dat dit ten koste gaat 
van het parkeercomfort. Door incidenteel 
wachtende auto’s op de openbare weg toe 
te staan, wat in verkeersluwe straten in 
principe geen probleem is, kan een kortere 
opstellengte van vijf meter voor de parkeer-
apparatuur volstaan. 

Een andere oplossing is het toepassen van 
autoliften in plaats van hellingbanen. Omdat 
de verwerkingscapaciteit (snelheid) van auto-
liften lager is dan die van hellingbanen, en 
omdat bezoekers doorgaans niet bekend zijn 
met autoliften, zijn deze vooral geschikt voor 
locaties met veel vaste gebruikers. Voor het 
ontwerp is een autolift met name afwijkend 
doordat opstelplaatsen nodig zijn voor auto’s 
die wachten tot ze kunnen inrijden. Deze op-
stelplaatsen moeten dusdanig worden gesi-
tueerd dat auto’s die wachten om te kunnen 
inrijden geen uitrijdende auto’s blokkeren 
en omgekeerd. Voor parkeerliften dichtbij de 
openbare weg kan het aanbrengen van een 

links- en/of rechtsafvak op de weg nood- 
zakelijk zijn.

 NEN 2443
De nieuwe ontwerpopgaven van heel grote 
of juist kleine binnenstedelijke openbare 
garages, maken het stellen van aanvullende 
eisen, het toepassen van onconventionele 
oplossingen of het maken van keuzes die 
afwijken van bekende toetsingskaders zoals 
die van de NEN 24431 noodzakelijk. Hier-
bij geldt uiteraard dat afwijkingen van NEN 
2443 zorgvuldig moeten worden overwogen 
en noodzaken tot overleg met alle betrokken 
partijen (gemeente, de brandweer, de uit-
eindelijke eigenaar en de exploitant). Spark 
participeert in de ontwikkeling van de nieuwe 
NEN 2443. Hierbij wordt aandacht besteed 
aan onder meer de hiervoor genoemde ont-
werpaspecten. 
 

1 NEN 2443 – Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen  

 
en in garages, Nederlands Normalisatie-instituut, april 2000

 Exploitatie als ondernemer 
of als overheid
Indien de overheid een parkeervoorziening 
exploiteert en daarbij optreedt in de hoe-
danigheid van ondernemer, dient over de 
inkomsten BTW te worden afgedragen. 
Daartegenover kan de BTW die wordt be-
taald over de investering en de exploita-
tiekosten in mindering worden gebracht. 
Deze zienswijze is recent (september 
2008) in een arrest van het Europese 
Gerechtshof nogmaals bekrachtigd. Door-
gaans is dit het geval als de parkeerplaat-
sen aan de openbaarheid zijn onttrokken 
met een slagboom of daarmee gelijk te 
stellen voorziening.
Indien een overheid een parkeervoorzie-
ning exploiteert in haar hoedanigheid van 
overheid behoeft over de inkomsten geen 
BTW te worden afgedragen. De BTW over 
de investering en de exploitatiekosten kan 
niet worden teruggevorderd, maar komt 
in beginsel wel in aanmerking voor com-
pensatie via het BTW compensatiefonds. 
Van deze omstandigheid is sprake als de  

 
parkeerplaatsen worden geëxploiteerd met 
gebruikmaking van zogenaamde overheids- 
prerogatieven. Dat zijn voorrechten en be-
voegdheden die specifiek aan de overheid 
zijn voorbehouden. Het heffen van belas-
ting voor het parkeren op de openbare 
weg is zo’n prerogatief. Dit is eveneens 
het geval bij het reguleren van het gebruik 
van parkeerplaatsen met behulp van par-
keervergunningen.

De mogelijkheid om via de parkeerbelas-
ting een terrein met achteraf betalen te 
exploiteren lijkt steun te vinden in een  
arrest van de Hoge Raad van 9 maart 
1988 (nr 24 732). Hierin is vastgesteld 
dat een gemeente bij de exploitatie van 
een eigen parkeerterrein handelde als 
overheid omdat deze voor het openbare 
verkeer openstonden. Daarbij was niet 
van belang dat dit terrein slechts via een 
in/uitrit met een slagboom kon worden 
verlaten. De Hoge Raad heeft zich hier-
bij laten leiden door het gegeven dat par-
keerbelasting werd geheven.

 Conclusie
Het exploiteren van een parkeerterrein 
met achteraf betalen, zonder BTW af-
dracht, lijkt een begaanbare weg te zijn. 
Het komt echter niet vaak voor en het 
is daarom raadzaam de fiscale en juri-
dische aspecten van deze constructie 
van te voren door een specialist te laten 
onderzoeken en zo mogelijk ook met de 
belastingdienst in overleg te treden. Maar 
alvorens dit onderzoek te laten uitvoeren, 
is het verstandig de financiële gevolgen 
van beide exploitatievormen met elkaar te 
vergelijken om vast te stellen of een ex-
ploitatie via parkeerbelasting voldoende 
voordeel biedt.

 

Wel achteraf betalen, geen BTW heffing

Colofon 
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Achteraf betaald parkeren neemt bij automobilisten de druk weg om binnen een 
bepaalde tijd weer te moeten vertrekken. Gemeenten vinden dit soms belangrijk 
en zoeken dan naar mogelijkheden om op een parkeerterrein de klant achteraf 
te laten betalen door het aanbrengen van slagbomen. Hieraan kleven echter 
ook nadelen. Zo zal er een beheersorganisatie moeten zijn en ontstaat door dit 
betaalsysteem in beginsel de verplichting om BTW te heffen. Dat betekent, bij 
gelijk tarief, 19% minder inkomsten en daarmee rijst de vraag: is BTW afdragen 
altijd onontkoombaar?


