
 
 

Bijlage 2: Overzicht van te bezorgen documenten en attesten  
 
1. Documenten die vereist zijn bij de aanvraag van een bewonersvergunning  
 

A. Voor een voertuig ingeschreven op naam en adres van de aanvrager: 

 identiteitskaart 

 inschrijvings- of kentekenbewijs van het voertuig (indien aan stadsloket) 

B. Voor een particulier voertuig dat op naam van een andere persoon is ingeschreven: 

 identiteitskaart 

 inschrijvings- of kentekenbewijs van het voertuig  

 de bewijsstukken die het permanent (occasioneel of dergelijke omschrijving wordt niet aanvaard) 
gebruiksrecht aantonen: 
 

- de verzekeringspolis van het voertuig waaruit blijkt dat de aanvrager 
hoofdbestuurder is van het voertuig (een zelf opgestelde verklaring van de 
verzekeringsmaatschappij is niet voldoende) 

 
OF 
 

- verzekeringspolis op naam van de medebestuurder (medebestuurder heeft 
verzekering op eigen naam genomen) 
 

OF 
 

- het door de verzekeringsmaatschappij volledig ingevuld en ondertekend 
modelformulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld 

 
C. Voor een huur- of persoonlijke leasewagen ingeschreven op naam van een erkend verhuur- of 

leasingbedrijf: 

 identiteitskaart 

 inschrijvings- of kentekenbewijs van het voertuig  

 de bewijsstukken die het permanent gebruiksrecht aantonen: 
o de huur- of leaseovereenkomst waaruit blijkt dat de aanvrager huurder of leasingnemer is 

van het voertuig voor een periode van minimaal één kalendermaand  
 

D. Voor een bedrijfsvoertuig: 

 identiteitskaart 

 inschrijvings- of kentekenbewijs van het voertuig  

 de bewijsstukken die het permanent gebruiksrecht aantonen  
o de aanvrager is werknemer: het door de werkgever volledig ingevuld en ondertekend dat 

door de stad ter beschikking wordt gesteld 
o de aanvrager is zaakvoerder van een vennootschap: de statuten en/of de publicatie in het 

Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de aanvrager zaakvoerder is van de betrokken 
vennootschap 
 

E. Bijkomend aan te leveren documenten (indien van toepassing): 

 bewijsstukken aanvraag tot adreswijziging 

 bewijsstukken dat het voertuig met buitenlandse nummerplaat overeenkomstig het koninklijk besluit 

van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen in België in het verkeer is gebracht of in 

België wordt ingeschreven 

 

 

  



 
 

2. Documenten die vereist zijn bij de aanvraag van een parkeervergunning voor particulier 
autodelen  

 
Elke autodeelgroep dient per nummerplaat volgende documenten voor te leggen voor het bekomen van 
een autodeelvergunning: 

 ingevuld aanvraagformulier 

 (kopie van de) identiteitskaart van alle leden 

 kopie van het rijbewijs van alle leden 

 het inschrijvings- of kentekenbewijs van de wagen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd 

 verzekeringspolis van het voertuig waarvoor een vergunning wordt aangevraagd waarin vermeld 
staat dat alle leden bestuurder van het voertuig zijn of een autodeelverzekering waarin alle leden 
opgenomen zijn 

 

3. Documenten die vereist zijn bij de aanvraag van een parkeervergunning voor commercieel 

autodelen door autodeelorganisaties 

De autodeelorganisatie dient per nummerplaat volgende documenten voor te leggen voor het bekomen van 
een autodeelvergunning: 

 het inschrijvings- of kentekenbewijs van de wagen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd 

 verzekeringspolis van het voertuig 
 

4. Documenten die vereist zijn bij de aanvraag van een parkeervergunning voor inwoners van 

buurgemeenten 

 

A. Voor een voertuig ingeschreven op naam en adres van de aanvrager: 

 identiteitskaart 

 inschrijvings- of kentekenbewijs van het voertuig 

B. Voor een particulier voertuig dat op naam van een andere persoon is ingeschreven: 

 identiteitskaart 

 inschrijvings- of kentekenbewijs van het voertuig  

 de bewijsstukken die het permanent (occasioneel of dergelijke omschrijving wordt niet aanvaard) 
gebruiksrecht aantonen: 
 

- de verzekeringspolis van het voertuig waaruit blijkt dat de aanvrager 
hoofdbestuurder is van het voertuig (een zelf opgestelde verklaring van de 
verzekeringsmaatschappij is niet voldoende) 

 
OF 
 

- verzekeringspolis op naam van de medebestuurder (medebestuurder heeft 
verzekering op eigen naam genomen) 
 

OF 
 

- het door de verzekeringsmaatschappij volledig ingevuld en ondertekend 
modelformulier dat ter beschikking wordt gesteld door de stad.   

 
 

C. Voor een huur- of persoonlijke leasewagen ingeschreven op naam van een erkend verhuur- of 

leasingbedrijf: 

 identiteitskaart 

 inschrijvings- of kentekenbewijs van het voertuig  

 de bewijsstukken die het permanent gebruiksrecht aantonen: 
o de huur- of leaseovereenkomst waaruit blijkt dat de aanvrager huurder of leasingnemer is 

van het voertuig voor een periode van minimaal één kalendermaand  
 



 
 

D. Voor een bedrijfsvoertuig: 

 identiteitskaart 

 inschrijvings- of kentekenbewijs van het voertuig  

 de bewijsstukken die het permanent gebruiksrecht aantonen  
o de aanvrager is werknemer: het door de werkgever volledig ingevuld en ondertekend 

modelformulier dat door de stad ter beschikking wordt gesteld 
o de aanvrager is zaakvoerder van een vennootschap: de statuten en/of de publicatie in het 

Belgisch Staatsblad waaruit blijkt dat de aanvrager zaakvoerder is van de betrokken 
vennootschap 
 

E. Bijkomend aan te leveren documenten (indien van toepassing): 

 bewijsstukken aanvraag tot adreswijziging 

 bewijsstukken dat het voertuig met buitenlandse nummerplaat overeenkomstig het koninklijk besluit 

van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen in België in het verkeer is gebracht of in 

België wordt ingeschreven 


