
Parkeervergunning voor bewoners aanvragen, 
verlengen, wijzigen of stopzetten. 

  p1 

Om het dossier voor een parkeervergunning af te kunnen werken, hebben we enkele 

documenten nodig die je ons per post moet bezorgen. 

 

Wie kan een parkeervergunning krijgen? 

Bewoners wiens woonadres (domicilieadres) in een zone voor bewonersparkeren gelegen is;  

Er zijn nog geen 2 parkeervergunningen per unieke wooneenheid uitgereikt; 

Het voertuig hoort niet tot één van volgende types: 

• Taxi- of personenvervoer 
• Kampeerwagen 
• Voertuig met een commerciële nummerplaat (Z-of garageplaat) 
• Voertuig zwaarder dan 3,5 ton 

 

Parkeervergunning aanvragen 

Wist je dat je deze aanvraag ook steeds online kan doen via de website 
parkeervergunningen.antwerpen.be? Je moet je daar aanmelden met Itsme of je elektronische 
identiteitskaart/vreemdelingenkaart.  
 
Ik wil:  

☐  Een nieuwe parkeervergunning aanvragen 

☐  Een bestaande parkeervergunning verlengen 

☐  Een bestaande parkeervergunning wijzigen  

☐  Een bestaande parkeervergunning stopzetten 

Duid aan wat van toepassing is 

 

Vul jouw persoonlijke gegevens in  

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres, huisnummer, busnummer: ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode, Woonplaats:  ………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nummerplaat huidig voertuig: …………………………………………………………………………………………………….. 

Nummerplaat vorig voertuig (bij wijziging): …………………………………………...…………………………………….. 

Zie ook achterzijde 
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Voeg de gevraagde documenten toe 

We hebben volgende documenten nodig om je aanvraag te kunnen behandelen: 

• een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde) 

• een kopie van het kentekenbewijs van de wagen (van alle zijden) 

Afhankelijk van jouw situatie ook nog de volgende documenten: 

☐  ik heb een wagen in medegebruik:   verzekeringspolis met bestuurder, niet occasioneel 

☐  ik heb een bedrijfswagen en ben een medewerker van het bedrijf:   attest werkgever 

☐  ik heb een bedrijfswagen en ben zelf zaakvoerder:  bedrijfsstatuten uit het Belgisch 

     Staatsblad 

☐  ik ben een medewerker en lease zelf een wagen via het bedrijf:   attest werkgever 

☐  ik maak gebruik van een huurwagen, of vervangwagen:   huurcontract of attest garage 

☐  ik heb een private leasewagen:    leasecontract 

Vink aan welke documenten je bijvoegt. 

 

 

Onderteken dit document 

Handtekening aanvrager: ………………………………………  Datum:   ………………… 
 

Stuur dit document op  

 

Stuur dit document, samen met een kopie van de aangevinkte documenten per post naar:
  

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen  

Dienst Parkeervergunningen 

Grote Markt 1 

2000 Antwerpen 
 
Opgelet! Je bent pas vrijgesteld van het betalend of schijfparkeren van zodra je aanvraag is 
verwerkt en je hiervan een bevestiging hebt ontvangen.  
Dit neemt tot maximaal 10 werkdagen in beslag. 
 
Als je nog vragen over een parkeervergunning hebt, bel dan naar Mobiliteit en Parkeren 
Antwerpen op het nummer 03 727 16 60  (maandag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 13u 
dinsdag en donderdag van 12.30u tot 16.30u). Een aanvraag of aanpassing kan niet 
telefonisch. 


