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VOORWOORD

Antwerpen telt ruim een half miljoen inwoners. Daarnaast 
komen er ook dagelijks een heel aantal studenten, 
bezoekers en werknemers naar de stad. De voorbije 
jaren is het gebruik van de auto sterk gedaald voor 
woon-werkverkeer en verplaatsingen in de vrije tijd. 
Deelvoertuigen en nieuwe vervoersmodi zoals de step, 
segway en monowheel zitten in de lift. 

Het is een evenwichtsoefening om aanbod, bereikbaarheid 
en kwaliteit van al deze vervoersmodi op elkaar af te 
stemmen. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen gaat dagelijks 
deze uitdaging aan. 

Dit jaarverslag maakt duidelijk dat Mobiliteit en Parkeren 
Antwerpen niet stilzit, maar actief de innovatie opzoekt. 
Zo werden in 2018 alle parkeerautomaten vervangen 
door moderne exemplaren die volledig werken op 
zonne-energie. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen bouwde ook verder 
aan een groter aanbod kwaliteitsvolle alternatieven voor 
parkeren op straat. Dit vooral via de werking van het 
team ‘buurtparkeren’. Daarnaast wordt er hard gewerkt  
capaciteitsuitbreidingen zoals extra fietsparkings en de 
nieuwe parking aan het Operaplein.

In 2018 werd er systematisch ook extra ingezet op 
het digitaliseren van het parkeerproces. Zo werden 
er bijvoorbeeld nieuwe, veiligere parkeerautomaten 
geplaatst met extra betaalmogelijkheden. Daarnaast werd 
er nog meer ingezet op elektrische laadpalen en slimme 
plaatsdetectie aan laad- en loszones. 

Begin 2018 lanceerde een nieuw autodeelsysteem “Poppy” 
in Antwerpen naast de bestaande systemen. Einde 2018 

zijn er in totaal al meer dan 5.000 deelvoertuigen 
beschikbaar voor gebruikers. Het gaat om 552 
deelwagens, 225 deelscooters, 325 deelsteps, 3.600 
Velo’s en 702 andere free floating-deelfietsen. Velo tikte 
in 2018 af op 6.458.434 ritten. Een gigantisch aantal dat 
de modal én mental shift bij de Antwerpenaars perfect 
illustreert. 

Ook in 2019 zijn er uitdagingen genoeg. De uitbreiding 
van het bewonersparkeren in de 20e eeuwse gordel en 
de start van de werken aan de Oosterweelverbinding, 
om er maar enkele te noemen. Mobiliteit en Parkeren 
Antwerpen blijft dus verder werken om iedereen die 
in Antwerpen vertoeft een leefbare, verkeersveilige en 
aantrekkelijke stad aan te bieden.

Ik wil alle betrokken medewerkers bedanken voor hun 
inzet en wens u heel veel leesplezier. 

Koen Kennis
Voorzitter Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Ag.
Schepen van Mobiliteit
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5DEEL 1
Efficiënt en 
correct parkeren

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen 
wil de beschikbare ruimte op straat 
optimaal benutten, door middel van 
een strenge controle op foutparkeren. 
Het klantenteam zorgt voor het 
efficiënt afhandelen van aanvragen 
en vergunningen. Daarnaast worden 
er ook parkeeronderzoeken uitgerold 
en verwerkt. 
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61.1  VERGUNNINGEN

  Mobiliteit en Parkeren reikt verschillende soorten    
  vergunningen uit, onder andere voor bewoners, autodelers  
  of zorgverstrekkers. 

In 2018 steeg het aantal parkeervergunningen voor bewoners van 72.461 naar 74.972

→ Er werden 2.511 of 3,46% meer vergunningen uitgereikt dan in 2017.
→ 1.923 of 2,56 % van de vergunningen zijn voor lichte vrachtwagens. 

In 2018 steeg het aantal autodeelvergunningen exponentieel van 693 naar 1.124

→ Eind 2018 waren er 600 vergunningen voor georganiseerd autodelen, dat zijn er 338 meer dan eind 2017. Deze 

stijging is het gevolg van een nieuwe aanbieder, naast o.a. Cambio en Bolides, startte Poppy in 2018 ook met 

georganiseerd (commercieel) autodelen. 
→ Er waren 524 particuliere autodeelvergunningen, dat zijn er 93 meer dan eind 2017.
→ Er werden 16 nieuwe autodeelplaatsen goedgekeurd, waarvan 2 voor particulieren en 14 voor Cambio. 

Het aantal minderhindervergunningen daalde in 2018 van 138 tot 106

→ Bewoners en ondernemers die hun privégarage of parking niet kunnen bereiken door werken, 

kunnen een minderhindervergunning aanvragen om gratis in de buurt te parkeren.

In 2018 liep het aantal zorgparkings op tot 559, dat zijn er 224 meer dan eind 2017.

→ Een zorgparking is een privéparkeerplaats die burgers ter beschikking stellen zodat zorgverstrekkers tussen 8 

uur ‘s morgens en middernacht 45 minuten kunnen parkeren.
→ Dit levert hen per patiënt 5 tot 10 minuten extra tijd op.

In 2018 liep het aantal deelvoertuigen op tot 5.604.



Evolutie van het aantal uitgereikte vergunningen in de stad 2011 – 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bewonersvergunningen 73.534 76.584 76.362 78.009 76.464 75.191 72.461 74.972

Lichte vrachtwagens 1.548 1.740 1.657 1.623 1.474 1.570 1.599 1.923

Autodeelvergunningen 226 222 200 424 493 646 693 1.124

Minderhinderkaarten 627 394 187 64 73 95 138 106
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1.2 SLIMME PARKEERVERBODSBORDEN

   Er zijn veel redenen om een parkeerplaats tijdelijk vrij te 
houden: een verhuis, het plaatsen van een container bij 
verbouwingen, een buurtfeest,... Parkeerverbodsborden 
zorgen voor een transparante regeling op straat.  

Een eenvoudig parkeerverbod kost 49 euro.
 → een vaste administratieve kost van 25 euro voor  

 de toelating, de plaatsing en verwijdering van de  

 tijdelijke verkeerssignalisatie. 

 → een variabele kost voor de inname van de     

 parkeerplaats van minimaal 24 euro, 

 → meer ruimte kost 3 euro extra per dag voor 6 meter  

 (1 parkeerplaats). Meer tijd kost 3 euro per dag, per  

 ingenomen parkeerplek.

 → De aanvraag voor een tijdelijk parkeerverbodsbord  

 kan je indienen op:  

 www.parkeerverbod.antwerpen.be.

In 2018 kwamen er 260 digitale 
parkeerverbodsborden op straat.

 → Digitale parkeerverbodsborden hebben een digitaal  

 scherm dat vanop afstand geüpdatet kan worden, 

 een bewegingssensor en een ingebouwd 

 GPS-sysyeem.

 → Een uitgebreide testperiode volgde waaruit nog  

 enkele noodzakelijke verbeteringen naar boven   

 kwamen. 

 → In 2019 zullen er nog 3000 digitale  

 parkeerverbodsborden bijkomen. 

In 2018 werden er in totaal 57.574 aanvragen 
verwerkt.

 → Hiervan waren er 44.341 aanvragen van burgers.  

 7.422 voor een jaartoelating, 1.809 naar aanleiding  

 van een evenement en 4.002 aanvragen voor de  

 signalisatie van een werf.

 → Burgers gaan duidelijk bewuster om met hun  

 aanvraag. Aanvragen van 1 dag stijgen en die van  

 meerdere dagen dalen. De parkeerdruk door  

 parkeerverbodsborden neemt daardoor af.  

 

Het aanvraagformulier voor de burger is nu nóg 
gebruiksvriendelijker. 

 → Er werden enkele visuele en functionele  

 verbeteringen aangebracht. Het resultaat is een  

 eenvoudig en duidelijk formulier. 

Ook de software van de backoffice werd verbeterd.
 → Kleine ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat  

 het verwerken van aanvragen nu nog efficiënter  

 verloopt. 

Toegang tot autovrije zones

In 2018 werden volgende autovrije zones 
geactiveerd:

 → Groen Kwartier (Berchem)
 → Park Groot Schijn (Deurne)
 → Schengenplein (Eilandje)
 → Montevideowijk (Eilandje) 

 
Bewaking van deze zones gebeurt door camera’s 
met nummerplaatherkenning (ANPR-camera) en 
worden ook via de Asign software verwerkt. 
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91.3 ONDERZOEK EN MAATWERK

   Mobiliteit en Parkeren Antwerpen voert studies en 
proefprojecten uit naar aanleiding van vaststellingen of 
vragen van bewoners. Dankzij deze studies is het mogelijk 
om (parkeer)oplossingen op maat van straat en buurt te 
ontwikkelen. 

2 parkeeronderzoeken werden eind 2017 uitgerold en in 

het eerste kwartaal van 2018 opgeleverd. 

 → Singelrand: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen 

ontving meerdere meldingen over een 

toegenomen parkeerdruk in de 20e eeuwse 

gordel. Om deze klachten objectief te kunnen 

inschatten, werd een parkeeronderzoek uitgevoerd 

in Berchem en Borgerhout extra muros. 

 → Zone Expo: Zone Expo is een blauwe zone. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen ontving 

meldingen van buurtbewoners dat de parkeerdruk 

verhoogd is, ook als er geen evenementen zijn. 

Om deze meldingen objectief in te schatten, werd 

een parkeeronderzoek uitgevoerd, zowel tijdens 

de Boekenbeurs als tijdens een normale dag. 

 

1 parkeeronderzoek werd in 2018 gestart en 

opgeleverd.  

 → Zwembad Deurne: Er komt een waterpretpark 

in Deurne. De parking van het waterpretpark zal 

betalend zijn. Om te kunnen bepalen of dit extra 

parkeerdruk in de omliggende wijken met zich 

meebrengt, wordt er nu al een meting uitgevoerd. 

Na opening van het waterpretpark kan een een 

evolutie worden bepaald.

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen leverde 3 parkeeronderzoeken op in 2018. 
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101.4 PARKEERRETRIBUTIES

   Mobiliteit en Parkeren Antwerpen 
controleert beperkt parkeren en zorgt 
voor een vlotte en klantvriendelijke 
behandeling van vragen en klachten  
van parkeerders. 

 
In 2018 werden er in totaal 215.455 retributies uitgeschreven.

 → Wie niet betaalt in een betalende zone of de parkeerschijf niet plaatst krijgt een 

retributie.
 → Alle parkeertoezichters schrijven retributies uit, ook de nieuwe 

GAS-parkeertoezichters. 
 → In 2018 werden er 20.373 retributies geannuleerd na onderzoek door het 

klantenteam.

Het klantenteam behandelde 40.550 vragen van bewoners en bezoekers.

 → Van alle retributies neemt gemiddeld 1 op 5 (19%) van de burgers contact 

op met een van de 10 medewerkers van het klantenteam, hetzij voor een 

informatievraag of voor een bezwaar.

Evolutie aantal parkeerretributies 2013 - 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

293.890 310.758 302.192 298.220 237.976 215.455

Parkeerwachters halen mooie resultaten bij onderzoek 
klanttevredenheid. 

Tussen 17 september en 14 november 2018 zijn er 39 
parkeerwachters benaderd tijdens mystery visits. Een 
onderzoeksbureau zette situaties in scène waarbij gepeild 
werd naar de kennis en A-waarden van de parkeerwachters. 
Met een algemene score van 91% laten de parkeerwachters 
zien dat ze deskundig, beleefd en begripvol reageren en in alle 
omstandigheden bijzonder klantvriendelijk blijven.
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111.5 GAS-PARKEERWACHTERS

   Door streng te controleren op 
foutparkeren komt er meer ruimte vrij  
voor correcte parkeerders.

Wanneer u ergens in Antwerpen foutparkeert dan kan u een GAS-boete 
krijgen. Deze boetes variëren van 55 tot 330 euro, afhankelijk van het 
gevaar of de hinder die uw overtreding betekent voor anderen. 

In 2018 waren er 28 GAS-parkeerwachters in dienst. Zij speurden 
foutparkeerders op tijdens de vaste controles op betalend parkeren.

 → In 2015 waren er 8 GAS-vaststellers, in december 2018 waren ze met 28.
 → De stijging van het aantal vaststellers is te merken aan het percentage pv’s dat 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen opstelt. Dit evolueerde van gemiddeld 7,78% 

in 2015 naar 34,52% in 2018 op het totaal aantal uitgeschreven pv’s door politie 

en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. 
 → Zo wordt de lokale politie deels ontlast, terwijl er toch strenger wordt 

opgetreden tegen foutparkeren.

In 2018 stelden de GAS-parkeerwachters 52.962 overtredingen vast.

 → Gemiddeld stellen de GAS-parkeerwachters zo’n 169 overtredingen  

per dag vast. 
 → Hiermee zijn de GAS-parkeerwachters goed voor zo’n 34,52% van het  

totaal aantal vaststellingen. 
 → De overige 65,48% gebeurt door de lokale politie, die zo’n 275 over tredingen  

per dag vaststelt. 

Vaststellingen foutparkeren 2015-2018

juni - dec. 2015 2016 2017 2018

Totaal aantal vaststellingen 54.686 103.068 112.522 153.416

Vaststellingen politie 50.434 88.657 91.251 100.453

Vaststellingen MPA 4.252 14.411 21.271 52.962
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2
DEEL 2
Capaciteitsuitbreiding

Extra capaciteit in buurtparkings 
en stadsparkings zorgt voor 
voldoende comfortabele 
parkeerplaatsen voor auto’s, 
motoren en fietsen. Ook tijdens 
evenementen zorgt Mobiliteit en 
Parkeren Antwerpen tijdelijk voor 
extra capaciteit.
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2.1 STADSPARKINGS

   Vlot bereikbare en comfortabele parkings aanbieden aan 
bezoekers zorgt voor minder parkeerdruk en zoekverkeer in 
de straten. 

Ondergrondse parking ‘Zuiderdokken’.

De opdracht voor de bouw en de exploitatie van de ondergrondse parkings ‘Zuiderdokken’ werd gegund 
aan Q-park. Het gaat om twee delen: parking Steendok en parking Kooldok. Door de parkeerplaatsen 
ondergronds te brengen, ontstaat bovengronds ruimte voor een groen plein. Op 27 november 2017 is de 
bouw van de parking Steendok van start gegaan. In een tweede fase wordt parking Kooldok gerealiseerd. 
De werken werden echter geschorst door de raad voor vergunningenbetwistingen op 29 mei 2018.

 — Parking Steendok zal ongeveer 900 parkeerplaatsen tellen. Parking Kooldok krijgt ongeveer 1.100 

parkeerplaatsen.
 — Daarnaast zal er ook plaats zijn voor een 350-tal fietsen. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen werkt aan parking Operaplein.

 → De site Operaplein zal tegen juni 2020 een ondergrondse parking en fietsenstalling bevatten  

met plaats voor 338 wagens en 304 fietsen.
 → De parking zal 24/24 en 7/7 open zijn. 
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2.2 BUURTPARKINGS

Om de parkeerdruk op straat te 
verminderen, lanceerde Mobiliteit en 
Parkeren Antwerpen buurtparkings. Hier 
kunnen bewoners hun auto, motor of fiets 
deeltijds of voltijds parkeren. Bij deeltijdse 
abonnementen worden de parkeerplaatsen  
‘s avonds gebruikt door buurtbewoners en 
overdag door werknemers van bedrijven uit 
de buurt.

In 2018 opende de stad 7 nieuwe buurtparkings. 

 → Bervoetstraat 

53 fietsstaanplaatsen
 → Vliegenstraat 

17 fietsstaanplaatsen
 → Berchemhofstraat 

34 fietsstaanplaatsen
 → Delftstraat 

38 fietsstaanplaatsen 

 → Borsbeekbrug 

40 deeltijdse autostaanplaatsen
 → Zuiderterras  

47 voltijdse autostaanplaatsen
 → Floraliënlaan 

20 voltijdse autostaanplaatsen 

26 fietsstaanplaatsen

aanbod en evolutie buurtparkings 2012 - 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 bezettingsgraad

totaal auto’s 489 691 726 849 989 1025 988 72%

. auto’s dubbelgebruik 60 60 95 148 218 221 227

. auto’s 24/7 429 631 631 701 771 804 761

totaal motoren 30 35 35 35 36 36 40 50%

totaal fietsen 146 240 285 515 614 575 784 64%

totaal plaatsen 665 966 1.046 1.399 1.639 1.636 1.812 69%

evolutie aanbod 2012 – 2018

auto’s + 202%

motoren + 133%

fietsen + 537%

totaal + 272%
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Via het platform buurtparkings werden er in 2018 6.357 plaatsen 
aangeboden.

 → 1.812 plaatsen voor auto’s, motoren en fietsen in buurtparkings georganiseerd  

 door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. 

 — 988 plaatsen voor auto’s

 — 40 plaatsen voor motoren

 — 784 plaatsen voor fietsen

 → 4.009 staanplaatsen op de privé-markt.

 → 536 staanplaatsen op de publieke parkings.

In 2018 sloten 3 buurtparkings voor verbouwingen. 2 parkings openen na 
de werken weer de deuren. De derde parking verhuist op termijn naar een 
nieuwe locatie.

 → Boomgaardstraat, Antwerpen

 → Markgravelei, Antwerpen

 → Plantin en Moretuslei, Antwerpen
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2.3 EXTRA MAATREGELEN OP PIEKMOMENTEN

   Tijdens topperiodes en evenementen verwelkomt de 
stad nog meer bezoekers dan anders. Mobiliteit en 
Parkeren Antwerpen zorgt dan voor extra maatregelen om 
bereikbaarheid en parkeren in goede banen te leiden.

Mobiliteit en Parkeren zorgde voor de begeleiding van enkele grote evenementen in de stad 
Antwerpen in 2018: o.a. de Ronde van Vlaanderen, Sinksenfoor en SuperNova. 

Voor elk evenement zijn er zowel algemene maatregelen uitgewerkt als specifieke maatregelen qua locatie, 

doelpubliek, bezoekers of deelnemers,...

Enkele algemene maatregelen:
 → Veel aandacht voor bereikbaarheidscommunicatie via Slim naar Antwerpen. Deze is gericht naar bezoekers én 

bewoners. De ene doelgroep krijgt informatie over het gebruik van bijvoorbeeld park-and-rides, de andere over 

gewijzigde verkeerssituaties door het evenement.
 → Extra fietsenstallingen voorzien bij evenementen.
 → Opmaak van signalisatieplannen.

Enkele specifieke maatregelen:

 → Tijdens de Ronde van Vlaanderen werden roltrappen in de voetgangerstunnel vroeger in dienst gesteld en was  

 er een aangepaste dienstregeling voor de overzet en deWaterbus. Ook was er extra aandacht voor routes en  

 parkeerlocaties voor touringcars met deelnemers vanuit Oudenaarde.

 → Bij de Sinksenfoor werd de nadruk heel erg gelegd op de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

 Er zijn immers 6 tramlijnen die de locatie bedienen. Als bezoekers met het openbaar vervoer naar de  

 Sinksenfoor komen, wordt extra parkeerdruk in omliggende woonwijken vermeden.

 → Bij de Port of Antwerp Triatlon ging speciale aandacht uit naar de bereikbaarheid van de bedrijven in de haven.

 → Tijdens SuperNova werden extra parkeerlocaties ingericht (Slachthuissite) vanwaar men een shuttlebus tot op   

 het Eilandje geraakte. 

De stad Antwerpen raadt bezoekers aan om park-
and-rides en parkings in stationsomgevingen 

en aan de rand van de binnenstad te gebruiken 
tijdens piekmomenten voor een vlotte 

bereikbaarheid.
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3
DEEL 3
Innovatiegolven

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen zet 
elk jaar in op nieuwe innovatiegolven 
en zorgt zo voor blijvende 
vooruitgang. Er wordt nadruk gelegd 
op de leefbaarheid en de kwaliteit 
van parkeren binnen de stad.
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3.1 LAGE-EMISSIEZONE

   Dankzij de lage-emissiezone (LEZ) verbetert de luchtkwaliteit 
en de leefbaarheid van de stad.

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen lanceerde de 
lage-emissiezone (LEZ) op 1 februari 2017.  

 → Antwerpen was de eerste stad in België met een 

lage-emissiezone.
 → Door de meest vervuilende auto’s te weren uit de 

stad, wordt de lucht gezonder.
 → 80 slimme camera’s registreren op 134  

rijstroken elke nummerplaat die de zone ingaat en 

vergelijken die met de lijst van toegelaten auto’s.
 → Er zijn 3 groepen voertuigen die toegelaten   

 worden: 

— Een auto die aan de voorwaarden voldoet   

 mag altijd binnen. 

— Bepaalde auto’s mogen pas na registratie    

 binnen. 

— Auto’s die te sterk vervuilen mogen enkel    

 na betaling binnen.
 → De LEZ geldt altijd en wordt strenger in 2020 en  

 2025. 

 

Op sna.be/LEZ kan u nagaan of een auto de LEZ binnen 

mag rijden zonder betaling. 

 

 

 

 

 

 

In 2018 werden 58.067 aanvragen ingediend. 

 → 31.689 registraties van LEZ-conforme    

 voertuigen
 → 897 vrijstellingen voor oa. personen met een   

 handicap en prioritaire voertuigen
 → 13.793 tijdelijke toelatingen
 → 11.688 dagpassen (maximaal 8 keer per jaar aan  

 te vragen)  

De aanvragen kwamen er voor 44% Belgische en 56% 

buitenlandse voertuigen. 87% van de aanvragen werd 

online ingediend.  

 

De LEZ is gekend bij bewoners én bezoekers. 
 → Uit metingen blijkt dat 93% van de Vlamingen al 

over de lage-emissiezone heeft gehoord.  

8 LEZ-automaten in en rond 
Antwerpen.
Bezoekers kunnen aan LEZ-automaten de toegang 

tot de LEZ voor hun voertuig in orde brengen. In 

2018 werden 590 (1%) aanvragen ingediend aan een 

LEZ-automaat. 

Locaties

Centraal Station Antwerpen (parking), Groenplaats 

(ondergrondse parking Indigo), Nationale Bank 

(parking Indigo), E313 Ranst (Q8), Vogelzanglaan 

(Esso), McDonalds Merksem (Lambrechtshoekenlaan) 

& Burcht, Mediamarkt Wilrijk.
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3.2 PARKEERAUTOMATEN 

  Mobiliteit en Parkeren zet verder in op de digitalisering en  
  uitdunning van parkeerautomaten.

In 2018 werden alle parkeerautomaten van de 
stad Antwerpen vervangen door nieuwe. 

Ongeveer 1/3 van de oorspronkelijke parkeerautomaten 

werd behouden. Op de overige plaatsen werden 

de parkeerautomaten grotendeels vervangen door 

parkeerinformatieborden (“nietjes”). Indigo/Kraütli 

plaatst en onderhoudt de nieuwe parkeerautomaten 

en informatieborden. Daarnaast voorzien zij ook een 

externe klantendienst die burgers opvangt die problemen 

ondervinden aan parkeerautomaten. Een team van 11 

personen zorgt 24/7 voor permanentie. 

De concessies Sint-Jansplein, Van Hombeeckplein en 

Berchem kwamen terug bij de stad Antwerpen. Ook daar 

werden de parkeerautomaten vervangen. 
 → In totaal werden 1.481 parkeerautomaten 

eerst omwikkeld, daarna verwijderd. Ook 280 

parkeerinformatieborden werden weggehaald.
 → Er werden 540 nieuwe parkeerautomaten geplaatst 

in de binnenstad. Daarnaast werden ook 915 nieuwe 

parkeerinformatieborden geplaatst en 86 bestaande 

nietjes vernieuwd.

De aanpassingen komen er door einde contract met 

de vorige leverancier. Ze kaderen in een project rond 

verdere digitalisering en in de uitbreiding van het 

bewonersparkeren in de 20e eeuwse gordel in het begin 

van 2019.

Dankzij nieuwe zonecodes kan de burger 
eenvoudiger de parkeertijd betalen via app en 
sms.

In 2018 is het systeem voor betalen via sms of app 

eenvoudiger gemaakt. Elke automaat heeft niet langer 

een uniek nummer, maar één ‘zonecode’ per wijk en 

tarief. Zo is het aantal zonecodes van ongeveer 2.000 

gezakt naar een 60-tal over de hele stad. Dit maakt het 

voor parkeerders duidelijker en makkelijker om een 

nummer te onthouden. 

Die zonecode is niet langer een combinatie van 5 

cijfers maar een combinatie van letters en cijfers: ANxxy. 

Waarbij: “AN” staat voor Antwerpen, xx voor het 

wijknummer, y voor de tariefcode.

Bijvoorbeeld: De zonecode van de automaat op de 

foto hiernaast is AN091. Waarbij 09 staat voor de wijk 

Theaterbuurt-Meir en 1 staat voor de rode tariefzone. 

In de wijk Sint-Andries is de zonecode AN081, het 

wijknummer is 08, het parkeertarief is ook rood (1).
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De troeven van de vernieuwde digitale parkeerautomaten:

 → De automaten werken met een centraal toegangs- en parkeerregister (een  

 door stad Antwerpen zelf ontwikkeld zogenaamd APTR), waar alle (parkeer)rechten in komen. De  

 volledige parkeerketen is nu digitaal. Controleren gebeurt daardoor efficiënter.  

 → De nieuwe automaten communiceren via het mobiele netwerk, met een speciale roaming optie. Als  

 het gebruikelijke netwerk uitligt, schakelt de simkaart automatisch over naar een ander beschikbaar   

 netwerk.

 → Omdat ze kleiner zijn dan de vorige automaten is er minder hinder op straat en is de doorgang op  

 voetpaden breder. 

 → Aan elke automaat kan een LEZ-dagpas aangekocht worden. 

 → De automaten geven informatie in 4 talen.

 → Omdat de automaten volledig cashless zijn, zijn ze veel minder gevoelig voor diefstal en vandalisme.  

 → De verf is anti-sticker, anti-graffiti, anti-corrosie en anti-kras.

 

 → Betalen kan met bankkaart, ook contactloos. Er zijn dus meer elektronische betaalmogelijkheden   

 dan vroeger (oa. Google Pay, Apple Pay, Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard). Gemiddeld    

 gebeuren 23% van de transacties aan de automaten via een contactloze betaling.

 → De automaten werken volledig op zonne-energie, er is geen 220 volt aansluiting nodig. 

 → De nieuwe automaten zijn ook klaar voor het multi-providerplatform dat stad Antwerpen in 2019 wil 

 starten. Met dit multi-providerplatform zullen meer aanbieders kunnen aansluiten voor sms of app  

 betalen. Die verhoogde concurrentie zorgt idealiter voor lagere transactiekosten en een hogere  

 toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid, ook voor buitenlanders.

     

 → De nieuwe automaten zijn ook makkelijker tijdelijk te verwijderen voor bijvoorbeeld wegenwerken.  
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3.3 ELEKTRISCHE LAADPALEN
  
  Mobiliteit en parkeren breidt de elektrische     
  laadinfrastructuur uit. Bij voorkeur op plaatsen die makkelijk  
  bereikbaar zijn voor gebruikers.

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen lanceerde 
in 2016 de online aanvraag voor elektrische 
laadpalen. 

 → De stad Antwerpen zocht een leverancier voor het 

leveren, plaatsen en exploiteren van de laadpalen.
 → De bedoeling is om zo weinig mogelijk ruimte in de 

straten op te offeren en toch kwaliteitsvolle  

laadinfrastructuur aan te bieden.  

 → Zo zijn er in 2018 in totaal 31 aanvragen ontvangen, 

27 ter hoogte van de woning en 4 ter hoogte van 

de werkplek. 22 aanvragen zijn goedgekeurd. De 

overige 8 aanvragen werden afgekeurd omdat zij 

niet voldeden aan de voorwaarden: 2 omwille van 

een oprit aan de woning, 6 omwille van een te klein 

elektrisch bereik.
 → In totaal werden er 25 nieuwe parkeerplaatsen voor 

elektrische voertuigen ingericht in 2018. Dit gaat om 

al eerder goedgekeurde aanvragen van particulieren 

als parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische 

deelauto’s en de laadpalen die door de stad zelf 

geïnstalleerd worden op strategische locaties.
 → In buurtparkings en publieke parkeerplaatsen 

on en off street zijn er in totaal 255 laadpunten 

beschikbaar. 

De visie elektrisch laden rust op 3 pijlers:

 → Laadpaal volgt wagen: oplaadpunten worden 

geplaatst naar aanleiding van vragen van bewoners.
 → Ladder van laden:  

—  laadpalen worden waar mogelijk op  

privéterrein geplaatst

 —  zo niet gaat de voorkeur naar semi-publieke 

locaties 

 —  slechts in laatste instantie komt de publieke 

ruimte in aanmerking
 → Uniformiteit in laadpunten: een uniform uitzicht 

voor palen in de publieke ruimte houdt het  

straatbeeld sober. 

 → In de vernieuwde bouwcode van de stad Antwerpen 

is de verplichting opgenomen dat vanaf 10 

autostalplaatsen er één elektriciteitsvoorziening 

met voldoende vermogen moet komen. Tot oktober 

2017 was dat nog één elektriciteitsvoorziening per 30 

autostalplaatsen. 
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3.4 SLIM CONTROLEREN

   Slimme controles op invalswegen en aan laad- en loszones 
zorgen voor extra efficiëntie- en capaciteitswinst.

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen startte een 
proefproject rond plaatsdetectie aan 
laad- en loszones. 

 → Plaatsdetectie laat toe om aan de hand van  

magnetische en infraroodsensoren op afstand na te 

gaan of een parkeerplaats in gebruik is en hoe lang.
 → Vooral de controle van laad- en loszones kan 

hiermee een pak efficiënter verlopen:  

Is een sensor langer dan 10 minuten bezet, dan 

krijgt de dichtstbijzijnde parkeerwachter een 

melding op zijn toestel (PDA). Die melding krijgt 

hij via een speciaal hiervoor gebouwde app. De 

parkeerwachter gaat ter plaatse om de melding na 

te kijken. Hij kan zien hoelang het voertuig al op 

welke sensor staat.  Als de parkeerwachter ziet dat 

het voertuig aan het laden en lossen is, wordt de 

melding verwijderd. Als het over een geparkeerd 

voertuig gaat, krijgt de eigenaar een GAS-boete.
 → Bovendien levert plaatsdetectie een schat aan 

informatie op voor de stad op vlak van handhaving 

en parkeeronderzoeken.

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen werkte verder 
aan de uitrol van ANPR-technologie.
 

 → Dankzij ANPR of automatische 

nummerplaatherkenning kunnen voertuigen 

automatisch gecontroleerd worden voor 

bijvoorbeeld: 

— Lage-emissiezone 

— Voetgangersgebieden 

  

Andere toepassingen zoals een koppeling met de 

databank van de politie zijn ook mogelijk. 

Project plaatsdetectie

In 2018 werden er extra sensoren geplaatst in de de 
Keyserlei, Appelmansstraat en Kronenburgstraat.
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BALANS NA WINSTVERDELING - ACTIVA CODES 2018 2017

VASTE ACTIVA 21/28 7.789.686 10.751.854

Immateriële vaste activa 21 1.647.926 1.913.590

Materiële vaste activa 22/27 6.133.478 6.400.109

 • Terreinen en gebouwen 22 930.997 —

 • Installaties, machines en uitrusting 23 1.293.873 1.964.711

 • Meubilair en rollend materieel 24 17.688 25.557

 • Overig materieel vaste activa 26 3.789.030 4.283.859

 • Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 101.890 125.983

Financiële vaste activa 28 8.282 2.438.155

Verbonden ondernemingen 280/1 — 2.429.873

 • Deelnemingen 280 — 2.429.873

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3 — —

Andere financiële vaste activa 284/8 8.282 8.282

 • Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 8.282 8.282

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 24.247.875 18.342.689

Vorderingen op meer dan één jaar 29 379.000 379.000

• Overige vorderingen  291 379.000 379.000

Vorderingen op ten hoogste een jaar 40/41 10.694.467 4.223.830

• Handelsvorderingen 40 3.808.267 3.870.180

• Overige vorderingen 41 6.886.200 353.650

Geldbeleggingen 50/53 — —

Liquide middelen 54/58 13.161.071 13.721.006

Overlopende rekeningen 490/1 13.337 18.853

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 32.037.561 29.094.543
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BALANS NA WINSTVERDELING - PASSIVA CODES 2018 2017

EIGEN VERMOGEN 10/15 24.726.159 19.636.045

Kapitaal 10 21.025.306 14.580.713

 • Geplaatst kapitaal 100 21.025.306 14.580.713

Reserves 13 442.228 1.735.138

 • Wettelijke reserve 130 192.228 192.228

 • Beschikbare reserves 133 250.000 1.542.909

Overgedragen winst (verlies) 14 3.252.453 3.307.421

Kapitaalsubsidies 15 6.172 12.773

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 3.177 8.888

SCHULDEN 17/49 7.308.225 9.449.611

Schulden op meer dan één jaar 17 — —

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 6.915.390 8.804.463

 • Handelsschulden 44 3.065.931 4.673.639

 • Leveranciers 440/4 3.065.931 4.673.639

 • Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 484.986 738.613

 • Belastingen 450/3 124.867 514.285

 • Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 360.119 224.328

 • Overige schulden 47/48 3.364.473 3.392.210

Overlopende rekeningen 492/3 392.835 645.148

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 32.037.561 29.094.543
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RESULTATENREKENING CODES 2018 2017

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/76A 24.929.637 23.380.849

Omzet 70 19.484.375 20.768.945

Andere bedrijfsopbrengsten 74 5.445.262 2.611.904

BEDRIJFSKOSTEN 60/66A 23.828.651 22.374.086

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 — —

Diensten en diverse goederen 61 15.447.068 15.385.296

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 5.493.984 4.638.387

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,op immateriële en materiële vaste activa 630 2.869.915 2.330.943

Andere bedrijfskosten 640/8 17.683 19.460

BEDRIJFSWINST (BEDRIJFSVERLIES) 9901 1.100.986 1.006.762

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75/76B 14.608 19.651

Opbrengsten uit vlottende activa 751 5.304 8.194

Andere financiële opbrengsten 752/9 9.304 11.457

FINANCIËLE KOSTEN 65/66B 2.102.819 7.515

Andere financiële kosten 652/9 15.150 7.515

Niet-recurrente financiële kosten 66B 2.087.670 —

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING 9903 -987.225 1.018.899

ONTTREKKINGEN AAN DE UITGESTELDE BELASTINGEN 780 5.710 2.244

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (+) (–) 67/77 366.363 367.446

Belastingen (–) 670/3 366.363 367.446

TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR 9905 -1.347.877 653.696
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RESULTAATVERWERKING CODES 2018 2017

TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) 9906 1.959.544 3.650.612

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 -1.347.877 653.696

Overgedragen winst van het vorige boekjaar 14P 3.307.421 2.996.916

ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN 791/2 1.292.909 —

aan de reserves 792 1.292.909 —

TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN 691/2 — 32.685

aan de wettelijke reserves 6920 — 32.685

OVER TE DRAGEN WINST (VERLIES) (14) 3.252.453 3.307.421

UIT TE KEREN WINST 694/6 — 310.506

Vergoeding van het kapitaal 694 — 310.506

De financiële verhouding tussen de stad Antwerpen  
en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Ag

Bij de start van het parkeerbedrijf werd een 
‘beleids- en samenwerkingsovereenkomst’ 
afgesloten tussen de stad Antwerpen en het 
bedrijf, waarin in het bijzonder de financiële 
verhoudingen werden geregeld. Deze overeen-
komst (goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 24 maart 2003 en door de raad van bestuur 
van het Parkeerbedrijf op 3 april 2003) defini-
eert de publiekrechtelijke exploitatieopdracht 
van het bedrijf, evenals de exploitatieopdrach-
ten op vlak van het straatparkeren, het privaat-
parkeren en de samenwerking met andere 
exploitanten.

Verder duidt deze overeenkomst het parkeer- 
en mobiliteitsbedrijf aan als lasthebber van 
de stad voor de uitvoering van het parkeertoe-
zicht en voor de inning van de retributies die 
verschuldigd zijn voor het straatparkeren.
In januari 2015 werd de ‘beleids- en samen-
werkingsovereenkomst’ vervangen door een 
beheersovereenkomst (goedgekeurd door de
raad van bestuur op 20 januari 2015 en door 
de gemeenteraad op 26 januari 2015) met 
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Ag.

De samenstelling van het directiecomité van 
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Ag

Patricia De Somer, voorzitter directiecomité
Jan Verhaert, operationeel manager
Michael Bastiaens, lid directiecomité
Jan Van Boxel, lid directiecomité
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