ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GEMEENTELIJKE PARKEERVERGUNNING
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Voorafgaande definities
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Autodeelvergunning: een parkeervergunning voor particulier autodelen of een parkeervergunning
voor commercieel autodelen.
Alleenstaande: een persoon die alleen woont en dus - volgens de registers van de burgerlijke stand geen gezin vormt met andere personen die eveneens woonachtig zijn op het betreffende
domicilieadres.
Bewonersvergunning: een parkeervergunning voor bewoners die ofwel vast, voorwaardelijk of tijdelijk
kan worden toegekend.
Brommobiel of brommobielen: een drie- of vierwielig voertuig voorzien van een gesloten
bestuurders- en passagiersruimte met een maximale snelheid van 45 km/uur, een maximale lege
massa van 425 kg en een netto-maximumvermogen of nominaal continu maximumvermogen van 6 kW.
Gezin: meerdere (al dan niet verwante) personen die samenwonen op hetzelfde domicilieadres en
waarvan één van de gezinsleden in de registers van de burgerlijke stand geregistreerd staat als
gezinshoofd.
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG, met maatschappelijke zetel
te 2000 Antwerpen, Grote Markt 1, opgericht door de stad Antwerpen bij de gemeenteraadsbesluit van
22 oktober 2001.
Parkeervergunning: een parkeervergunning die in toepassing van dit reglement wordt uitgereikt, zoals
de bewonersvergunning, de parkeervergunning voor inwoners van een buurgemeente en de
parkeervergunning voor (particulier en commercieel) autodelen.
Parkeervergunning voor inwoners van een buurgemeente: een parkeervergunning voor inwoners
van een buurgemeente die in de onmiddellijke nabijheid wonen van een in Antwerpen gelegen zone
waar een beperkte parkeertijd van kracht is met bijzondere parkeerregeling voor personen die in het
bezit zijn van een gemeentelijke parkeervergunning.
Subsidiereglement: het toepasselijke subsidiereglement voor het gebruik van een
bewonersabonnement in een publieke parking of buurtparking, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad.

Artikel 1: Categorieën
Er kan een gemeentelijke parkeervergunning worden uitgereikt aan bewoners van de stad onder de vorm
van een bewonersvergunning, aan inwoners van een buurgemeente die in de onmiddellijke nabijheid
wonen van een in Antwerpen gelegen zone waar een beperkte parkeertijd van kracht is met bijzondere
parkeerregeling voor personen die in het bezit zijn van een gemeentelijke parkeervergunning, aan een
erkende autodeelorganisatie of een particuliere autodeelgroep onder de vorm van een parkeervergunning
voor autodelen. De bijzondere uitreikingsvoorwaarden van deze gemeentelijke parkeervergunningen zijn
opgenomen in de toepasselijke hoofdstukken.
Artikel 2: Digitale parkeervergunning
De gemeentelijke parkeervergunning is een digitale parkeervergunning. De
controle op het gebruik van de vergunningen gebeurt door middel van een elektronisch toezichtsysteem.
Artikel 3: Toepasselijke wetgeving
De gemeentelijke parkeervergunningen worden afgeleverd volgens de bepalingen van het ministerieel
besluit van 9 januari 2007.
Artikel 4: Maximum aantal parkeervergunningen
Er kunnen maximaal twee parkeervergunningen worden aangevraagd per afzonderlijk geregistreerde
alleenstaande of per afzonderlijk geregistreerd gezin op een domicilieadres.
Indien de bewoner overeenkomstig het subsidiereglement afstand doet van het recht op een
bewonersvergunning in ruil voor de toekenning van een subsidie, wordt dit meegenomen in de berekening
van het maximaal aantal toegekende parkeervergunningen.
Er kan maximum één parkeervergunning worden uitgereikt per nummerplaat.

Artikel 5: Kostprijs
Zowel de eerste als de tweede gemeentelijke parkeervergunning wordt kosteloos afgeleverd.
Artikel 6: Categorieën voertuigen
Er worden enkel parkeervergunningen uitgereikt voor voertuigen die volgens het KB van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, vallen onder: (i) de voertuigcategorie M1 en dit enkel voor de
voertuigtypes vermeld in de lijst zoals toegevoegd in de bijlage 1 of (ii) de voertuigcategorie N1 en dit enkel
voor de voertuigtypes vermeld in de lijst zoals toegevoegd in de bijlage 1. Voorgaande categorieën worden
aangevuld met de brommobielen.
Er wordt geen parkeervergunning uitgereikt voor wagens met een commerciële nummerplaat (proefritten-,
handelaars- of beroepsplaat).
Voor voertuigen met buitenlandse nummerplaat kan enkel een parkeervergunning worden uitgereikt indien
de aanvrager aantoont dat voldaan is aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001
betreffende de inschrijving van voertuigen. De maximale geldigheidsduur van de parkeervergunning wordt
bepaald door de in voormeld koninklijk besluit vermelde geldigheidstermijnen.
Artikel 7: Vervangwagen
Indien parkeerretributies werden uitgeschreven voor een vervangwagen die maximaal twee kalenderweken
wordt gebruikt, kunnen deze retributies geannuleerd worden op voorwaarde dat volgende documenten
worden voorgelegd:



een factuur van de garage waaruit blijkt dat de persoonlijke wagen met geldige parkeervergunning
op het moment van het uitschrijven van de retributie in herstelling was;
de huur- of gebruiksovereenkomst van de betreffende vervangwagen met vermelding van de
nummerplaat van de vervangwagen en begin- en einddatum van gebruik.

Indien de vervangwagen langer dan twee kalenderweken wordt gebruikt, is de houder van de
parkeervergunning ertoe gehouden om zijn lopende parkeervergunning aan te passen en de nummerplaat
van de vervangwagen te registreren, en nadien ook terug te laten omwisselen.
Artikel 8: Intrekken parkeervergunning
Indien vastgesteld wordt dat foutieve informatie werd doorgegeven voor het bekomen van een
parkeervergunning, of bij enige andere vorm van fraude, wordt de parkeervergunning onmiddellijk
ingetrokken.

Hoofdstuk 2: Gemeentelijke parkeervergunning voor bewoners
Artikel 9: Voorwaarden voor het bekomen van een bewonersvergunning
Inwoners van de stad Antwerpen die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen aanspraak maken op
een bewonersvergunning:




de aanvrager is gedomicilieerd in een zone waar een beperkte parkeertijd van kracht is met
bijzondere parkeerregeling voor personen die in het bezit zijn van een gemeentelijke
parkeervergunning;
het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd staat ingeschreven op naam en adres
van de aanvrager. Dit wordt aangetoond door overlegging van het inschrijvingsbewijs;
indien het voertuig niet op naam en adres van de aanvrager staat ingeschreven, dient de
aanvrager aan te tonen dat hij over een permanent gebruiksrecht op het voertuig beschikt. Het
permanente gebruiksrecht wordt aangetoond door overlegging van de bewijsstukken opgesomd in
de bijlage 2 van dit reglement. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om deze
lijst van bewijsstukken aan te passen.

Artikel 10: Geldigheidsduur
De bewonersvergunning is geldig tot de einddatum vermeld op de vergunning, waarbij volgende specifieke
maximale termijnen van toepassing zijn (tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders wordt bepaald):




een vaste bewonersvergunning heeft een maximale geldigheidsduur van vier jaar, verlengbaar
indien aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan;
een voorwaardelijke bewonersvergunning heeft een maximale geldigheidsduur van twee jaar,
éénmalig hernieuwbaar voor twee jaar;
een tijdelijke bewonersvergunning heeft een maximale geldigheidsduur van drie maanden,
éénmalig hernieuwbaar voor drie maanden.

De geldigheid van de bewonersvergunning zal echter onmiddellijk vervallen van zodra de houder van de
vergunning niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van de bewonersvergunning.
Van bovenstaande maximale termijnen kan worden afgeweken indien uit de voorgelegde documenten blijkt
dat het permanent gebruiksrecht op het voertuig korter is dan de maximale geldigheidstermijn van de
bewonersvergunning.
Artikel 11: Type bewonersvergunning (vast, voorwaardelijk of tijdelijk)
Er wordt een vaste bewonersvergunning toegekend:
 Indien de aanvrager zich niet in een situatie bevindt die aanleiding geeft tot de toekenning van een
voorwaardelijke of tijdelijke bewonersvergunning.
Er wordt een voorwaardelijke bewonersvergunning toegekend:
 indien meerdere alleenstaanden en/of gezinnen ingeschreven zijn op hetzelfde domicilieadres en
er al minimum één parkeervergunning werd toegekend aan een persoon die geen deel uitmaakt
van het gezin van de aanvrager.
Wanneer deze situatie zich voordoet, zal de stad het initiatief nemen om - indien aan de
toepasselijke voorwaarden is voldaan - afzonderlijke adressen (huisnummers) toe te
kennen. Van zodra afzonderlijke adressen (huisnummers) werden toegekend, wordt de
voorwaardelijke bewonersvergunning automatisch omgezet naar een vaste
bewonersvergunning. Wanneer de toekenning van afzonderlijke adressen (huisnummers)
niet heeft plaatsgevonden binnen de termijn van 2 jaar, kan de voorwaardelijke
bewonersvergunning éénmalig verlengd worden. Hiertoe is een afspraak bij het stadsloket
vereist.
Er wordt een tijdelijke bewonersvergunning toegekend:
 indien bij een verhuis de aanvrager nog niet formeel gedomicilieerd is op het nieuwe
domicilieadres, maar wel reeds de aanvraag tot adreswijziging ingediend heeft en deze aanvraag
administratief verwerkt is.
Wanneer de aanvrager binnen de termijn van drie maanden gedomicilieerd is op het
nieuwe adres, wordt de tijdelijke bewonersvergunning automatisch omgezet naar een
vaste bewonersvergunning. Wanneer dit nog niet het geval is, kan de tijdelijke



bewonersvergunning éénmalig verlengd worden. Hiertoe is een afspraak bij het stadsloket
vereist.
indien het voertuig van de aanvrager beschikt over een buitenlandse nummerplaat en
overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving
van voertuigen in België wordt ingeschreven.

Artikel 12: Aanvraagprocedure en documenten
De aanvraag van een bewonersvergunning gebeurt op digitale wijze via het daartoe voorziene webportaal
van de stad Antwerpen of - wanneer een digitale aanvraag niet mogelijk is - via een stadsloket. De
documenten die nodig zijn om bewonersvergunning te kunnen aanvragen, zijn opgesomd in de bijlage 2
van dit reglement. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om deze lijst van documenten
aan te passen.

Hoofdstuk 3: Gemeentelijke parkeervergunning voor autodelen
Afdeling 1: Autodeelorganisaties
Artikel 13: Erkenning autodeelorganisaties
Elke autodeelorganisatie die op grondgebied Antwerpen commercieel autodelen wil aanbieden, dient bij de
stad Antwerpen een aanvraag tot erkenning in te dienen. Hiertoe bezorgt de organisatie aan Mobiliteit en
Parkeren Antwerpen alle informatie die noodzakelijk is om de werking van de organisatie af te toetsen aan
de hieronder beschreven erkenningsvoorwaarden. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen beoordeelt of een
autodeelorganisatie al dan niet in aanmerking komt voor een erkenning. Deze beoordeling zal ter
kennisneming worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.


erkenningsvoorwaarden:
o gebruikers moeten lid/abonnee zijn van de organisatie. Dit lidmaatschap hoeft niet
betalend te zijn. Leden maken beurtelings en systematisch gebruik van een pool
voertuigen;
o de statuten, vastgelegd in het Belgisch staatsblad, van de organisatie stipuleren dat het
een autodeelorganisatie is;
o korte gebruiksduur is mogelijk, vanaf één uur of korter;
o selfservice toegang tot de wagen;
o de prijssetting gebeurt transparant;
o transparante gebruikerscode en procedure voor probleemmelding en klachten;
o halfjaarlijks verschaft de autodeelorganisatie aan de stad Antwerpen vooraf in overleg te
bepalen informatie over aantal voertuigen, gebruikers en ritten;
o de autodeelorganisatie organiseert en verwerkt minstens tweejaarlijks een enquête bij
haar gebruikers en deelt de resultaten hiervan met de stad. De stad Antwerpen kan eigen
vragen laten opnemen in deze enquête.

Artikel 14: Geldigheidsduur van de erkenning.
Autodeelorganisaties krijgen een erkenning voor onbepaalde duur. Aan de hand van een jaarlijkse evaluatie
kan de stad Antwerpen beslissen om een erkenning terug in te trekken. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen
evalueert of een autodeelorganisatie zijn erkenning al dan niet behoudt. Deze beoordeling wordt ter
kennisneming voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Organisaties die ophouden te bestaan of overgenomen worden door andere organisaties verliezen hun
erkenning. Bij een eventuele heropstart of doorstart zal de organisatie opnieuw een erkenning moeten
aanvragen.
Artikel 15: Proefprojecten
Om autodeelorganisaties die kansrijk geacht worden de mogelijkheid te geven om nieuwe concepten uit te
testen, beschikt de stad over de mogelijkheid om hiervoor een proefproject voor één jaar toe te laten.
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen beslist om een proefproject al dan niet toe te laten.
Dit voorstel tot proefproject wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen. Aan de hand van onderstaande criteria en de bovenvermelde erkenningscriteria beoordeelt de
stad na één jaar of de autodeelorganisatie al dan niet in aanmerking komt voor een definitieve erkenning.


evaluatiecriteria
o
o
o
o
o

gebruikers maken beurtelings en regelmatig gebruik van de poolwagens;
aantal abonnees per wagen;
aantal ritten per wagen/gemiddeld aantal ritten per maand per wagen;
gemiddelde ritafstand en gebruiksduur van de wagens;
(korte) mobiliteitsenquête onder de abonnees.

Afdeling 2: Parkeervergunning voor particulier autodelen
Artikel 16: Voorwaarden voor het bekomen van een parkeervergunning voor particulier autodelen
Voor het verkrijgen van een parkeervergunning voor particulier autodelen dient de particuliere
autodeelgroep te voldoen aan volgende voorwaarden:






een autodeelgroep bestaat uit minimum twee verschillende leden;
per nummerplaat zijn de leden op minstens twee verschillende adressen in Antwerpen
gedomicilieerd;
het voertuig is ingeschreven op naam en domicilie van de aanvrager;
de leden moeten beschikken over een rijbewijs;
alle leden van de autodeelgroep dienen aan te tonen dat zij over een permanent gebruiksrecht op
het voertuig beschikken doordat ze zijn opgenomen in de verzekeringspolis van het voertuig, ofwel
als bestuurder van het voertuig, ofwel door middel van een autodeelverzekeringspolis;

Artikel 17: Aanvraagprocedure en documenten
De aanvraag van een parkeervergunning voor particulier autodelen gebeurt op digitale wijze via het daartoe
voorziene webportaal van de stad Antwerpen. De documenten die nodig zijn om parkeervergunning voor
particulier autodelen te kunnen aanvragen, zijn opgesomd in de bijlage 2 van dit reglement. Het college van
burgemeester en schepenen is bevoegd om deze lijst van documenten aan te passen.
Artikel 18: Toepassingsgebied van de vergunning voor particulier autodelen
1.

2.

autodeelgroep bestaande uit maximaal drie leden
voor autodeelgroepen die bestaan uit maximaal drie leden en die voldoen aan de voorwaarden uit
artikel 16 voor het bekomen van een autodeelvergunning, is de autodeelvergunning enkel geldig
op alle door de stad voorziene parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen en in die zones,
waar een beperkte parkeertijd van kracht is met bijzondere parkeerregeling voor personen die in
het bezit zijn van een gemeentelijke parkeervergunning, waarin de leden van de autodeelgroep
gedomicilieerd zijn.
autodeelgroep bestaande uit minimum vier leden
voor autodeelgroepen die bestaan uit minimum vier leden en die voldoen aan de voorwaarden uit
artikel 16 voor het bekomen van een autodeelvergunning, is de autodeelvergunning geldig op alle
door de stad voorziene parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen en in alle zones waar een
beperkte parkeertijd met bijzondere parkeerregeling van kracht is voor personen die in het bezit
zijn van een gemeentelijke parkeervergunning.

Artikel 19: Geldigheidsduur
De parkeervergunning voor particulier autodelen is geldig voor de duur van maximum twee jaar. De
vergunningen behouden hun geldigheid tot het verstrijken van de vervaldatum, tot het stopzetten van de
autodeelgroep of tot het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een vergunning
voor autodelen.
Er kan maximaal één parkeervergunning voor particulier autodelen per voertuig aangevraagd worden.
Een lid van een autodeelgroep kan deelnemen in meerdere autodeelgroepen. Een aanvrager van een
parkeervergunning voor particulier autodelen, kan slechts een parkeervergunning aanvragen voor
maximaal twee autodeelgroepen (voor zover het maximum aantal van twee gemeentelijke
parkeervergunningen hierdoor niet wordt overschreden).
Een parkeervergunning voor particulier autodelen wordt niet automatisch verlengd of hernieuwd. De
autodeelgroep staat zelf in voor de tijdige hernieuwing van de parkeervergunning voor particulier autodelen.

Afdeling 3: Parkeervergunning voor commercieel autodelen
Artikel 20: Autodeelorganisaties die in aanmerking komen
Enkel autodeelorganisaties die door de stad erkend zijn of waarvoor de stad een proefproject goedkeurde,
kunnen een vergunning voor autodelen aanvragen.
Artikel 21: Aanvraagprocedure en documenten
De aanvraag van een parkeervergunning voor commercieel autodelen gebeurt op digitale wijze via het
daartoe voorziene webportaal van de stad Antwerpen. De documenten die nodig zijn om parkeervergunning
voor commercieel autodelen te kunnen aanvragen, zijn opgesomd in de bijlage 2 van dit reglement. Het
college van burgemeester en schepenen is bevoegd om deze lijst van documenten aan te passen.
Artikel 22: Toepassingsgebied van de vergunning voor commercieel autodelen
De parkeervergunning voor commercieel autodelen is geldig op alle door de stad voorziene
parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen en in alle zones waar een beperkte parkeertijd met
bijzondere parkeerregeling van kracht is voor personen die in het bezit zijn van een gemeentelijke
parkeervergunning.
Artikel 23: Geldigheidsduur
De parkeervergunning voor commercieel autodelen is geldig voor de duur van één jaar of tot de einddatum
vermeld op de vergunning. De vergunningen behouden hun geldigheid tot het verstrijken van de
vervaldatum of tot het niet meer voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een
parkeervergunning voor commercieel autodelen.
Er kan maximaal één parkeervergunning voor commercieel autodelen per voertuig aangevraagd worden.
Een parkeervergunning voor commercieel autodelen wordt niet automatisch verlengd of hernieuwd. De
autodeelorganisatie staat zelf in voor de tijdige hernieuwing van de autodeelvergunning.

Hoofdstuk 4: Gemeentelijke parkeervergunning voor inwoners van buurgemeenten
Artikel 24: Voorwaarden voor het bekomen van een parkeervergunning voor inwoners van
buurgemeenten
Inwoners van een buurgemeente, die in de onmiddellijke nabijheid wonen van een in Antwerpen gelegen
zone waar een beperkte parkeertijd van kracht is met bijzondere parkeerregeling voor personen die in het
bezit zijn van een gemeentelijke parkeervergunning, kunnen (voor de betreffende zone) in aanmerking
komen voor een ‘parkeervergunning voor inwoners van buurgemeenten’ indien voldaan is aan de volgende
voorwaarden:






tussen de stad en de betrokken buurgemeente zijn voorafgaandelijk afspraken gemaakt over
(minstens) enerzijds het recht op toekenning van een parkeervergunning voor inwoners van
buurgemeenten en anderzijds over welke inwoners (van de betrokken buurgemeente) hiervoor in
aanmerking komen en dit in functie van hun woonafstand tot de betreffende zone in Antwerpen;
dergelijke afspraken zullen minstens het voorwerp uitmaken van een beslissing van het college van
burgemeester en schepenen;
de aanvrager is gedomicilieerd op een adres dat overeenkomstig voormelde beslissing van het
college van burgemeester en schepenen in aanmerking komt voor een parkeervergunning voor
inwoners van buurgemeenten;
het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd staat ingeschreven op naam en adres
van de aanvrager. Dit wordt aangetoond door overlegging van het inschrijvingsbewijs;
indien het voertuig niet op naam en adres van de aanvrager staat ingeschreven, dient de
aanvrager aan te tonen dat hij over een permanent gebruiksrecht op het voertuig beschikt. Het
permanente gebruiksrecht wordt aangetoond door overlegging van de bewijsstukken opgesomd in
de bijlage 2 van dit reglement. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om deze
lijst van bewijsstukken aan te passen.

Artikel 25: Geldigheidsduur
De parkeervergunning voor inwoners van buurgemeenten is geldig tot de einddatum vermeld op de
vergunning, met een maximale geldigheidsduur van vier jaar. De vergunning is verlengbaar indien aan de
toekenningsvoorwaarden is voldaan. De vergunning wordt niet automatisch verlengd. Er dient bijgevolg een
nieuwe aanvraag worden ingediend.
De geldigheid van de parkeervergunning voor inwoners van buurgemeenten zal echter onmiddellijk
vervallen van zodra de houder van de vergunning niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen
van de parkeervergunning of van zodra de voorafgaandelijke afspraken tussen de stad en de betrokken
buurgemeente niet langer gelden.
Van bovenstaande maximale termijn kan worden afgeweken indien uit de voorgelegde documenten blijkt
dat het permanent gebruiksrecht op het voertuig korter is dan de maximale geldigheidstermijn van de
parkeervergunning.
Artikel 26: Aanvraagprocedure en documenten
De aanvraag van een parkeervergunning voor inwoners van buurgemeenten gebeurt op digitale wijze via
een formulier op het e-loket van de stad Antwerpen. De documenten die nodig zijn de parkeervergunning te
kunnen aanvragen, zijn opgesomd in de bijlage 2 van dit reglement. Het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd om deze lijst van documenten aan te passen.

Hoofdstuk 5: Overgangsbepalingen en inwerkingtreding
De wijzigingen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2021, treden in werking op 5 juli 2021.
Reeds toegekende gemeentelijke parkeervergunningen blijven hun geldigheid behouden voor de
resterende duur van de parkeervergunning, voor zover aan de toekenningsvoorwaarden voldaan blijft.

Bijlagen:
1. Toegelaten voertuig codes
2. Overzicht van te bezorgen documenten en attesten

