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Voorwoord

Antwerpen is een stad met meer dan een half miljoen 
inwoners en kent dagelijks heel wat mensen die komen 
en gaan. De stad heeft een groot aanbod van activiteiten 
die gaan van  shoppen tot gezellig tafelen, van kleine tot 
grote evenementen, van theaters tot musea, enzovoorts. 
Heel wat van deze mensen, zowel inwoners als bezoe-
kers, hebben een parkeerbehoefte. Het Gemeentelijk 
Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen heeft 
als taak om als antwoord op deze vraag tot parkeren een 
aanbod te voorzien.

De laatste jaren kende het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf 
enkele organisatorische veranderingen. In 2014 werd 
Parkeer- en mobiliteitsbedrijf functioneel ondergebracht 
binnen de stedelijke mobiliteitsdienst. Het bedrijf is er 
ondanks de herschikkingen in geslaagd om op kruis-
snelheid te blijven in de uitvoering van het Antwerpse 
parkeerbeleid.  De synergie met de stedelijke mobili-
teitsdienst zorgt ondertussen voor een goede dynamiek 
binnen de stad rond mobiliteit en parkeren.

In dit jaarverslag van 2015 zijn de activiteiten van 
Parkeer- en mobiliteitsbedrijf samen te vatten onder drie 
grote pijlers: efficiëntie, capaciteit en innovatie. 

Voor het bewonersparkeren en het betalend parkeren op 
de straat staat de optimale benutting van de beschikbare 
parkeerplaatsen voorop. Het Parkeer- en mobiliteitsbe-
drijf voerde in 2015 concrete studies en proefopstellingen 
uit om de meest efficiënte parkeeroplossingen te vinden 
op maat van buurt of straat, zoals de uitbreiding van het 
betalend parkeren op het Eilandje en het achterwaarts 
schuinparkeren in de Confortalei. Bovendien zette het 

bedrijf sterk in op meer en doeltreffendere controles op 
betalend parkeren en vooral ook op foutparkeren.

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf bouwde ook verder 
aan een groter aanbod van kwaliteitsvolle alternatieven 
voor parkeren op straat, vooral via de werking van het 
team Buurtparkeren. In 2015 werden meerdere nieuwe 
stadsparkings voorbereid voor bezoekers en kwamen er 
vooral ook nieuwe buurtparkings bij voor bewoners. Voor 
de fietsers kwamen er buurtfietsenstallingen en fiets-
trommels bij. Op piekmomenten waarbij de stad extra 
bezoekers aantrekt, zorgt het Parkeer- en mobiliteitsbe-
drijf voor tijdelijke extra capaciteit, bijvoorbeeld tijdens 
de eindejaarsperiode en bij grote evenementen.

Met een aantal grote en gelijktijdige innovatiegolven 
verzekert het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf blijvende 
vooruitgang in het parkeerbeleid. In 2015 lanceerde het 
bedrijf onder andere het nieuwe parkeergeleidingssys-
teem, vernieuwde parkeerautomaten en parkeerapps en 
de voorbereidingen voor een nieuwe werking rond het 
tijdelijk parkeerverbod. 

De inspanningen van het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf  
in 2015 beloven veel moois voor 2016 en verder. Al deze 
inspanningen tonen dat het bedrijf er staat en dat de 
dienstverlening naar de automobilist toe op het vlak 
van parkeren een belangrijk aandachtspunt is voor het 
stadsbestuur. Ik wil dan ook alle betrokken medewerkers 
bedanken en wens u veel leesplezier. 

Koen Kennis — Voorzitter Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en 

Mobiliteitsbedrijf Antwerpen
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1
deel 1
Efficiënt en 
correct parkeren

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf 
Antwerpen wil de beschikbare 
plaatsen in de straten optimaal 
benutten. Dit betekent een efficiënt 
vergunningensysteem, maatwerk 
op basis van onderzoek en piloot-
projecten en het aanpakken van 
foutparkeren.
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61.1  vergunnIngen

   Wie lang gebruik maakt van parkeerruimte in de straat, 
moet hiervoor een vergunning hebben. Het Parkeer- en 
mobiliteitsbedrijf reikt verschillende soorten  
vergunningen uit. 

In 2015 daalde het AAntAl PArkeerVerGunninGen Voor bewoners van 78.009 tot 76.460

 → Er werden 1.545 of ruim 2 % minder vergunningen uitgereikt dan in 2014.
 → Deze daling heeft wellicht te maken met het proefproject rond de afschaffing van twee  

blauwe zones in Berchem (zie Onderzoek en maatwerk).
 → 1.474 of een kleine 2 % van de vergunningen zijn voor lichte vrachtwagens. 

In 2015 steeg het AAntAl AutodeelVerGunninGen van 424 tot 493 

 → Dat is een stijging met iets meer dan 16 %
 → Eind 2015 waren er 140 vergunningen voor georganiseerd autodelen (bv Cambio en Bolides),  

Dat zijn er 16 meer dan eind 2014.
 → Er waren 353 particuliere autodeelvergunningen, dat zijn er 53 meer dan eind 2014.
 → Er werden 6 nieuwe autodeelplaatsen goedgekeurd.

Het AAntAl minderhinderVerGunninGen steeg in 2015 van 64 tot 73

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

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



EvolutiE van hEt aantal uitgErEiktE vErgunningEn in dE stad 2011 – 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Bewonersvergunningen 73.534 76.584 76.362 78.009 76.464

Lichte vrachtwagens 1.548 1.740 1.657 1.623 1.474

Autodeelvergunningen 226 222 200 424 493

Minderhinderkaarten 627 394 187 64 73
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81.2 onderzoek en maatwerk

   Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf zorgt voor oplossingen 
op maat van straat en buurt. Het bedrijf voert hiervoor 
studies en pilootprojecten uit naar aanleiding van 
vaststellingen of vragen van bewoners. 

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf leverde in 2015 
5 PArkeeronderzoeken op. 

 → Zone Dam: evaluatie van een proefopstelling beta-

lend parkeren op vraag van bewoners.
 → Berchem extra-muros: vervroegde evaluatie 

van het proefproject rond de afschaffing van de 

blauwe zones Middelheim en Fruithof op vraag 

van bewoners.
 → Herentalsebaan: onderzoek naar het effect van 

de blauwe zone naar aanleiding van klachten van 

bewoners. 
 → 0-meting Luchthaven: Meting van de parkeerdruk 

rond de luchthaven voorafgaand aan de privatise-

ring en uitbreiding.
 → 1-meting Luchthaven: Meting van de parkeer-

druk rond de luchthaven na de invoer van beta-

lend parkeren op de luchthavenparkings door de 

private uitbater.

Voorbereiding rode zone in de  
cAdixwijk en de monteVideowijk 

 → Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf stelde vast 

dat met de heropleving van het Eilandje ook de 

parkeerdruk sterk is toegenomen. 
 → Door de invoering van een rode zone in de 

Cadixwijk en de Montevideowijk zullen plaatsen 

minder lang bezet worden. 
 → Bewoners en bezoekers zullen daardoor dichter bij 

hun bestemming kunnen parkeren.
Proefproject achterwaarts  
schuinparkeren Confortalei

Tot april 2015 moest men de parkeervakken op 
de middenberm van de Confortalei tussen De 
Berlaimontstraat en de Lakborslei schuin voorwaarts 
inrijden. Bij het achterwaarts uitrijden waren er 
echter vaak (bijna-)botsingen met fietsers of andere 
auto’s omdat parkeerders het aankomende verkeer 
niet goed zagen. 

De stad organiseerde een proefproject waarbij dit 
principe gedurende 6 maanden werd omgedraaid: 
schuin achterwaarts parkeren om daarna vooruit 
weg te rijden. 
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91.3 ParkeerretrIbutIes

   Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf 
controleert op betalend parkeren en 
zorgt voor een vlotte en klantvriendelijke 
behandeling van vragen en klachten  
van parkeerders. 

 
In 2015 werden er in totaal 302.192 retributies uitgeschreven.

 → Wie niet betaalt in een betalende zone, krijgt een retributie in de bus.
 → Zowel de ‘gewone’ parkeerwachters als de nieuwe GAS-parkeerwachters 

 schrijven retributies uit. 
 → In 2015 werden er 27.459 retributies geannuleerd na onderzoek door het 

klantenteam.

Het klantenteam behandelde 1.675 terechte klAchten over 
parkeerretributies.

 → Naast klachten behandelen de 9 medewerkers van het klantenteam  

51.786 vragen van burgers over parkeren in Antwerpen.
 → Eventuele vergissingen worden onder de loep genomen en  

indien nodig rechtgezet. 

EvolutiE aantal parkEErrEtributiEs

2013 2014 2015

293.890 310.758 302.192



3 categorieën GAS-boetes voor foutparkeren

De lichtste boete van 55 euro is voor foutparkeerders die: 
 → een parkeer- of stilstandsverbod overtreden 
 → parkeren voor de poort van een private parking 
 → te dicht bij een bushalte parkeren

Foutparkeerders betalen 110 euro als zij:
 → stilstaan of parkeren op een autoweg 
 → andere weggebruikers in gevaar brengen (bv. op het trottoir 

of fietspad, te dichtbij een zebrapad, zonder officiële kaart op 

een plaats voor personen met een handicap …).

Wie stilstaat of parkeert op een spooroverweg krijgt een 
boete van 330 euro.
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101.4 gas-Parkeerwachters

   Door streng te controleren op fout-
parkeren komt er meer ruimte vrij  
voor correcte parkeerders.

 In 2015 werden er 9 GAs-PArkeerwAchters aangenomen en opgeleid.

 → Dankzij nieuwe wetgeving kunnen parkeerwachters naast betalend parkeren 

sinds juni 2015 ook controleren op foutparkeren.
 → Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf zette in 2015 versneld in op de versterking 

van de parkeerwachters.
 → Zo wordt de lokale politie deels ontlast, terwijl er toch strenger wordt opgetre-

den tegen foutparkeren.

Tussen 15 juni en 31 december 2015 stelden de GAs-parkeerwachters 4.252 
oVertredinGen vast.

 → Gemiddeld stelden de nieuwe GAS-parkeerwachters 50 overtredingen  

per dag vast.
 → Hiermee zijn de GAS-parkeerwachters goed voor 15 % van het  

totaal aantal vaststellingen 
 → De overige 85 % gebeurt door de lokale politie, die 250 à 300 over tredingen  

per dag vaststelt.

vaststEllingEn foutparkErEn tussEn 15 juni En 31 dEcEmbEr 2015

Totaal aantal vaststellingen 54.686

Vaststellingen politie 50.434

Vaststellingen GAPA 4.252
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2
deel 2
Capaciteitsuitbreiding

Nieuwe buurtparkings en 
stadsparkings zorgen voor een 
fikse uitbreiding van het aantal 
comfortabele parkeerplaatsen 
voor bewoners en bezoekers. Op 
bijzondere momenten zorgt het 
Parkeer- en mobiliteitsbedrijf 
tijdelijk voor extra capaciteit.
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2.1 stadsParkIngs

   Door vlot bereikbare en comfortabele parkings aan 
te bieden aan bezoekers, is er minder parkeerdruk en 
zoekverkeer in de straten.

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf lanceerde in juni de oPdrAcht ‘PArkinGs zuiderdokken’.

 → Onder de Zuiderdokken komen er nieuwe parkeerplaatsen:
 → Parking Steendok biedt een maximum van circa 1.000 van parkeerplaatsen. 
 → Parking Kooldok biedt een maximum van circa 1.170 parkeerplaatsen.

In september leverde het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf het bestek ‘PArkinG loodswezen’ op.

 → Het bestek voor de parking hoort bij de opdracht voor de ontwikkeling van het Loodswezen.
 → De ondergrondse parking zal maximum 800 parkeerplaatsen bieden. 

De werken aan PArkinG kAAi 28 gingen in het najaar van start.

 → De openlucht betaalparking biedt plaats aan 314 wagens.
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2.2 buurtParkIngs

   Het team Buurtparkeren garandeert bewoners 
een comfortabele parkeerplaats in de buurt. 
Dubbelgebruik staat centraal. Zo zijn buurtparkings 
vaak bedrijfsparkings die na de kantoor- of 
openingsuren gebruikt worden door bewoners.

In 2015 opende de stad 5 nieuwe buurtparkings/stallingen.

 → Wolfstraat 1 

— 64 extra plaatsen voor fietsen
 → Zwijgerstraat 9 bis 

— 46 extra plaatsen voor fietsen
 → Plantinlei 220 

— 16 auto’s kunnen hier voltijds terecht
 → Durletstraat 8 – 10 

— 36 extra plaatsen voor auto’s  

— 69 extra plaatsen voor fietsen
 → Lamorinièrestraat 227 

— 15 extra plaatsen voor auto’s  

 (na schooluren en tijdens schoolvakanties)

aanbod buurtparkings 2012-2015

2012 2013 2014 2015 verhuurd 2015 bezettingsgraad

auto’s dubbelgebruik 60 60 95 148 — —

auto’s 24/7 429 631 631 701 — —

totaal auto’s 489 691 726 849 745 87,75 %

totaal motoren 30 35 35 35 12 33,33 %

totaal fietsen 146 240 285 515 342 66,67 %

totaal plaatsen 665 966 1.046 1.399 1.099 78,61 %

EvolutiE aanbod 2012 – 2015

auto’s + 174 %

motoren + 17 %

fietsen + 352 %

totaal + 210 %



14

d
e

e
l

 2
 

c
a

P
a

c
It

e
It

su
It

b
r

e
Id

In
g

Eind 2015 boden de Antwerpse buurtparkings  
1.399 PlAAtsen Voor Auto’s, motoren en fietsen.

 → 849 plaatsen voor auto’s
 → 35 plaatsen voor motoren
 → 515 plaatsen voor fietsen 

Het parkeerbedrijf realiseerde in 2015 de 19de fietstrommel.

 → De fietstrommels zijn goed voor meer dan 80 verhuringen

Via het PlAtform buurtPArkinGs werden er in 2015 4.735 plaatsen 
aangeboden.

EvolutiE platform buurtparkErEn

2012 2013 2014 2015 evolutie 2012 — 2015

auto’s 489 691 726 849 + 105 %

motoren 30 35 35 35 + 138 %

fietsen 146 240 285 515 + 188 %

totaal 665 966 1.046 1.399 + 116 %
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2.3 extra maatregelen oP PIekmomenten

   Tijdens topperiodes zoals de eindejaarsperiode of de 
Sinksenfoor verwelkomt de stad nog meer bezoekers dan 
anders. Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf zorgt dan voor 
extra maatregelen om alles in goede banen te leiden.

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf zorgde voor extra capaciteit voor de sinksenfoor oP sPoor oost.

 → Er werden tijdelijke stalplaatsen voor 2.500 fietsen geplaatst.
 → Aan De Lijn werd gevraagd om extra trams in te zetten en latere ritten in te plannen  

(vooral tijdens de weekends).
 → Er werden afspraken gemaakt met de uitbaters van 3 parkings.

 —  Het ging om de parkings Slachthuissite, Sport en Ten Eekhove.
 → Aan het Vlaams Gewest werd gevraagd om 6 Park & Rides ter beschikking  

te stellen van de bezoekers.

 —  Het ging om P & R Keizershoek in Schoten, P & R Wommelgem,  

P & R Capenberg in Boechout, P & R Olympiade , P & R Linkeroever en P & R Melsele.
 → Bovendien werden een Kiss & Ride-zone, taxistandplaatsen en parkeerplaatsen  

voor personen met een handicap voorzien.
 → Dit alles werd kracht bijgezet door gedurende 7 weken 7/7 te voorzien in handhaving.

02 | 01 | 15 
Stad raadt bezoekers aan Park en Rides 
en parkings in stationsomgevingen en 
aan rand van binnenstad te gebruiken 

tijdens eerste soldenweekend voor 
vlotte bereikbaarheid
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Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf is ook telkens goed voorbereid op de eindejAArsPeriode.

 → In januari 2015 zorgde de stad tijdens het eerste solden-weekend voor 300 extra parkeerplaatsen 

 —  Zij maakte hiervoor afspraken met de uitbaters van parking Vogelzang.  

 —  Er werden afspraken gemaakt met De Lijn om 15 % extra trams in te zetten. 
 → Ook in december 2015 deed het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf extra inspanningen  

om de koopjesjagers zo vlot mogelijk op te vangen.

23 | 12 | 15 
Stad zet extra in op mobiliteit zaterdag 

en tijdens eerste soldenweekend
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3
deel 3
Innovatiegolven

Met het doorvoeren van een aantal 
grote en gelijktijdige innovatie-
golven, zorgt het Parkeer- en 
mobiliteitsbedrijf voor blijvende 
vooruitgang. 
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3.1 ParkeergeleIdIng

   Het parkeergeleidingssysteem brengt  
bezoekers vlot van op de Ring naar een parking. 

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf plaatste  
238 P-borden langs de nieuwe parkeerroutes

 → Op de P-routes liggen 34 parkings
 → Deze parkings zijn goed voor  

 12.170 parkeerplaatsen

De nieuwe borden markeren  
7 nieuwe P-routes

 → De zeven P-routes omvatten een hoofdroute en 

6 aftakkende lussen: 

— Leien (hoofdroute) 

— Centrum Meir-Universiteit 

— Meir-Schouwburg  

— Zoo 

— Diamant  

— Scheldekaaien

11 | 02 | 15 
Hypermoderne Antwerpse 

parkeergeleiding actief  
vanaf begin maart
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3.2 Parkeerautomaten en aPPs

   Betalend parkeren gaat vlotter dan ooit dankzij vernieuwe 
automaten en slimme apps.

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf plaatse  
350 vernieuwde PArkeerAutomAten 

 → De vernieuwde automaten hebben grotere aanraak-

schermen, maar werken volledig op zonne-energie.
 → De automaten laten nummerplaatingave toe en 

bieden verschillende betaalmogelijkheden.

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf plaatste  
92 diGitAle informAtieborden

 → Deze borden of ‘nietjes’ komen in de plaats van oude 

automaten die niet vervangen worden.

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf lanceerde de 
toepassing van 2 nieuwe mobiele PArkeer-APPs

 → Parkmobile.be en 4411.be zijn  eenvoudig 

te downloaden voor Apple-, Android- en 

Windows-bestuurssystemen. 
 → De informatie over de parkeer-apps is te vinden op de 

nieuwe parkeerautomaten en informatieborden.

13 | 08 | 15 
Innovatief parkeren in de Antwerpse 
binnenstad met gebruiksvriendelijke 
parkeerautomaten en nieuwe apps

Vernieuwde parkeerautomaten: 
5 gebruiksvriendelijke troeven 

 → Informatie in 4 talen
 → Oplijsting van tarieven 
 → Bijkomende inlichtingen over Velo-

stations en openbare toiletten
 → Mogelijkheid om de nummerplaat in te 

geven in plaats van een ticket te leggen
 → Betalen met munten of betaalkaart
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3.3 slIm Parkeerverbod 

   Van wildgroei naar overzicht en gebruiksgemak dankzij  
een nieuw systeem voor het tijdelijk parkeerverbod. 

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf vernieuwde de 
werking rond het tijdelijk PArkeerVerbod.

 → Het slimme systeem omvat:   

— een vernieuwde online aanvraagtool,  

— een platform voor betrokken stadsdiensten  

—  opvolging van de vergunning en het parkeerver-

bod door de burger zelf

 —  Een QR-code om te controleren of een parkeer-

verbod vergund is 
 → De nieuwe werkwijze geldt vanaf 1 januari 2016. 

Op termijn zal een ‘slim’ tijdelijk PArkeer-
Verbodsbord de oude borden vervangen.

 → Het slimme parkeerverbodsbord heeft: 

— een digitaal scherm  

— een bewegingssensor  

— een ingebouwd GPS-systeem
 → Het bord kan dus niet meer zomaar verplaatst 

worden door parkeerders.
 → Het digitaal scherm informeert parkeerders over de 

geldingsduur zodat het bord niet langer zal blijven 

staan dan nodig.

21 | 12 | 15 
Aanvraag parkeerverbod vanaf 1 januari 

bij stad in plaats van politie 

Tarief 2016

Een eenvoudig parkeerverbod kost 49 euro. 

Hiervoor krijgt u een toelating voor:
 → 24 meter (4 parkeerplaatsen) voor  

twee kalenderdagen op één adres
 → 24 meter voor één kalenderdag  

op twee adressen
 → 18 meter (3 parkeerplaatsen) voor  

één kalenderdag op drie adressen.

Meer ruimte kost 3 euro extra per dag 
voor 6 meter (1 parkeerplaats).
Meer tijd kost 3 euro per dag, per 
in genomen parkeerplek
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3.4 vIsIe elektrIsch laden

   Uitbreiding van elektrische laadinfrastructuur  
zonder onnodige inname van parkeerruimte.

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf lanceerde in 2015 
de Visie Voor elektrisch lAden in de stAd. 

 → De visie beantwoordt aan de visie van EVORA, het 

Vlaams platform voor samenwerking rond publiek 

toegankelijke laadpunten.
 → De bedoeling is om zo weinig mogelijk ruimte in de 

straten op te offeren en toch kwaliteitsvolle laadin-

frastructuur aan te bieden. 

De visie elektrisch laden rust op 3 Pijlers Voor 
de lAAdinfrAstructuur.

 → 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 straat-

beeld sober.

03 | 12 | 15 
Stad Antwerpen presenteert 

beleidskeuze elektrische 
laadinfrastructuur op eVorA-slotevent

E-investeringen in Antwerpen

De stad werkt al langer rond elektrische 
mobiliteit en investeerde reeds in 10 elek-
trische laadpalen, 26 elektrische voer-
tuigen en 492 elektrische fietsen voor de 
stadsdiensten. 
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3.5 slIm controleren

   Slimme controles op betalend en foutparkeren zorgen  
voor extra efficiëntie- en capaciteitswinst.

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf lanceerde een 
‘Request for Information’ inzake PlAAtsdetectie.

 → Een Request For Information is een manier om de 

markt te verkennen en informatie te verkrijgen van 

mogelijke leveranciers.
 → Plaatsdetectie laat toe om van op afstand na te gaan 

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

een pak efficiënter verlopen.
 → Bovendien levert plaatsdetectie een schat aan 

informatie op voor de stad (handhaving, parkeer-

onderzoek), en voor de parkeerder (vrije plaatsen, 

kostprijs).

Het Parkeer- en mobiliteitsbedrijf werkte verder 
aan de uitrol van AnPr-technoloGie

 → Dankzij ANPR of automatische nummerplaat-

herkenning kunnen voertuigen automatisch  

gecontroleerd worden.
 → Lage emissiezone
 → Voetgangersgebieden
 → Andere toepassingen
 → Dankzij voorbereidende werken in 2015 kan in 2016 

gestart worden met een proefproject waarbij een 

‘scanwagen’ automatisch foutparkeerders detecteert 

en doorgeeft aan de parkeerwachters.
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4
deel 4
Financiële resultaten
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balans na wInstverdelIng - actIva codes 2015 2014

VAste ActiVA 20/28 5.940.148 4.535.497

Immateriële vaste activa 21 96.963 168.911

Materiële vaste activa 22/27 5.802.827 4.326.227

	 •	Terreinen	en	gebouwen 22 2.332.500 2.332.500

	 •	Installaties,	machines	en	uitrusting 23 2.382.555 959.688

	 •	Meubilair	en	rollend	materieel 24 42.123 51.318

	 •	Overig	materieel	vaste	activa 26 983.724 951.779

	 •	Vaste	activa	in	aanbouw	en	vooruitbetalingen 27 61.926 30.942

Financiële vaste activa 28 40.359 40.359

Verbonden ondernemingen 280/1 — —

	 •	Deelnemingen 280 — —

	 •	Vorderingen 281 —  —

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3 35.306 35.306

	 •	Deelnemingen 282 35.306 35.306

	 •	Vorderingen 283 — —

Andere financiële vaste activa 284/8 5.053 5.053

	 •	Aandelen 284 521 521

	 •	Vorderingen	en	borgtochten	in	contanten 285/8 4.532 4.532

Vlottende ActiVA 29/58 11.582.347 6.049.667

Vorderingen op meer dan één jaar 29 256.000 —

Handelsvorderingen 290 — —

Overige vorderingen  291 256.000 —

VorderinGen oP ten hooGste een jAAr 40/41 4.838.103 3.701.925

Handelsvorderingen 40 4.000.961 3.520.806

Overige vorderingen 41 837.143 181.119

Geldbeleggingen 50/53 — —

Overige beleggingen 51/53 — —

Liquide middelen 54/58 6.478.144 2.207.201

Overlopende rekeningen 490/1 10.100 140.542

totAAl der ActiVA 20/58 17.522.496 10.585.164
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balans na wInstverdelIng - PassIva codes 2015 2014

eiGen VermoGen 10/15 10.415.379 4.873.200

Kapitaal 10 6.041.939 900.000

	 •	Geplaatst	kapitaal 100 6.041.939 900.000

Reserves 13 1.668.938 1.632.909

	 •	Wettelijke	reserve 130 126.029 90.000

	 •	Beschikbare	reserves 133 1.542.909 1.542.909

Overgedragen winst (verlies) 14 2.678.527 2.336.253

Kapitaalsubsidies 15 25.975 4.038

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 13.375 —

schulden 17/49 7.093.742 5.711.964

Schulden op meer dan één jaar 17 — 75.985

	 •	Financiële	schulden 170/4 — 75.985

	 •	Kredietinstellingen 173 — 75.985

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 7.069.580 5.624.865

	 •	Schulden	op	meer	dan	één	jaar	die	binnen	het	jaar	vervallen 42 75.985 297.222

	 •	Financiële	schulden 43 — —

	 •	Kredietinstellingen 430/8 — —

	 •	Handelsschulden 44 4.165.436 2.659.934

	 •	Leveranciers 440/4 4.165.436 2.659.934

	 •	Schulden	mbt	belastingen,	bezoldigingen	en	sociale	lasten 45 318.164 1.280.693

	 •	Belastingen 450/3 21.092 999.180

	 •	Bezoldigingen	en	sociale	lasten 454/9 297.072 281.513

	 •	Overige	schulden 47/48 2.509.994 1.387.016

Overlopende rekeningen 492/3 24.162 11.114

totAAl der PAssiVA 10/49 17.522.496 10.585.164
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resultatenrekenIng codes 2015 2014

bedrijfsoPbrenGsten 70/74 18.603.414 17.605.810

Omzet 70 17.285.610 17.024.437

Andere bedrijfsopbrengsten 74 1.317.804 581.373

bedrijfskosten 60/64 17.554.221 14.407.152

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 — 1.141

Aankopen 600/8 — 1.141

Diensten en diverse goederen 61 13.787.362 10.808.143

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.990.285 3.037.781

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,op immateriële en materiële vaste activa 630 765.222 488.641

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen – Toevoegingen (terugnemingen) 631/4 — - 51.346

Andere bedrijfskosten 640/8 11.352 122.791

bedrijfswinst (bedrijfsVerlies) 9901 1.049.193 3.198.658

finAnciële oPbrenGsten 75 40.401 31.088

Opbrengsten uit financiële vaste activa — 14.568 —

Opbrengsten uit vlottende activa 751 14.753 11.406

Andere financiële opbrengsten 752/9 11.080 19.682

finAnciële kosten 65 14.174 27.815

Kosten van schulden 650 8.107 18.591

Andere financiële kosten 652/9 6.067 9.224

winst (Verlies) uit de Gewone bedrijfsuitoefeninG Voor belAstinG 9902 1.075.420 3.201.932

uitzonderlijke oPbrenGsten 76 194 591

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa 763 194 591

uitzonderlijke kosten 66 721 433

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 721 433

winst (Verlies) VAn het boekjAAr Voor belAstinG 9903 1.074.893 3.202.090

onttrekkinGen AAn de uitGestelde belAstinGen 780 3.620 —

belAstinGen oP het resultAAt (+) (–) 67/77 357.936 1.110.385

Belastingen (–) 670/3 359.721 1.110.385

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 77 1.786 —

winst (Verlies) VAn het boekjAAr 9904 720.577 2.091.705

te bestemmen winst (Verlies) VAn het boekjAAr 9905 720.577 2.091.705
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resultaatverwerkIng codes 2015 2014

te bestemmen winst (Verlies) 9906 3.056.830 2.336.253

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 720.577 2.091.705

Overgedragen winst van het vorige boekjaar 14P 2.336.253 244.548

onttrekkinG AAn het eiGen VermoGen 791/2 — —

aan de reserves 792 — —

toeVoeGinG AAn het eiGen VermoGen 691/2 36.029 —

aan de wettelijke reserves 6920 36.029 —

aan de overige reserves 6921 — —

oVer te drAGen winst (Verlies) (14) 2.678.527 2.336.253

uit te keren winst 694/6 342.274 —

Vergoeding van het kapitaal 694 342.274 —

De financiële verhouding tussen de stad Antwerpen  
en het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf

Bij de start van het parkeerbedrijf werd een 
‘beleids- en samenwerkingsovereenkomst’ 
afgesloten tussen de stad en het bedrijf, 
waarin in het bijzonder de financiële verhou-
dingen werden geregeld. Deze overeenkomst 
(goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 
maart 2003 en door de raad van bestuur van 
het Parkeerbedrijf op 3 april 2003) definieert 
de publiekrechtelijke exploitatieopdracht van 
het bedrijf, evenals de exploitatieopdrachten 
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 parkeertoezicht 
en voor de inning van de retributies voor 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 het 
parkeer- en mobiliteitsbedrijf.
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