
Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen  

Artikel 1 
Met ingang van 15 februari 2012 en voor een termijn eindigend op 31 december 2013 wordt een 
retributie gevestigd 
1. op het parkeren van een voertuig daar waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is; 
2. op het parkeren van een voertuig daar waar het gebruik van de parkeerautomaat verplicht is; 
3. op het parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke 
parkeerkaart.  

Artikel 2: Retributieplichtige 
De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. 

Hoofdstuk 2. Parkeren in een straat of zone waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is  

Artikel 3: Tarieven 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
-  gratis voor de parkeertijd die toegelaten is ingevolge de aangebrachte verkeerssignalisatie en op 
voorwaarde dat de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf werden nageleefd overeenkomstig de 
bepalingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg; 
-  een forfaitair bedrag van 23 euro per kalenderdag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is.  

Artikel 4: Betaling 
De retributie is verschuldigd van zodra de gratis parkeerduur overschreden is of wanneer de richtlijnen 
inzake het gebruik van de parkeerschijf niet werden nageleefd. De betaling van de retributie dient te 
gebeuren binnen de vijf kalenderdagen, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het document dat op het 
voertuig werd achtergelaten door de met het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf. 

Hoofdstuk 3. Parkeren in een straat of zone waar het gebruik van de parkeerautomaat verplicht is 

Artikel 5: Tarieven 
De retributie wordt als volgt vastgesteld:  

Tarief 1 of tarief voor langparkeren: 
1. 23 euro voor 12 eerstvolgende betalende uren in alle stratenzones 

Tarief 2 of tarief voor kortparkeren (maximum duurtijd volgens de aanduidingen op de 
parkeerautomaat): 
1. 1,50 euro voor het eerste uur, 2,50 euro voor het tweede uur en 3,50 euro voor het derde uur (met een 
minimum van 0,20 euro) voor de parkeerautomaten opgesteld in stratenzone A; 
2. 0,60 euro voor het eerste uur en 1 euro per uur voor de volgende uren (met een minimum van 0,20 euro) 
voor de parkeerautomaten opgesteld in stratenzone B en C; 
3. 0,50 euro per uur (met een minimum van 0,20 euro) voor de parkeerautomaten opgesteld in de 
stratenzones D en E.  

Tarief 3 of dagtarief: 
1. een ondeelbare betaling van 3,50 euro voor een periode van 10 uur in zone C; 
2. een ondeelbare betaling van 2,50 euro voor een periode van 10 uur in zone E.  

Tarief 4 of tarief voor maximum 10 minuten parkeren: 
Apart eenmalig nultarief voor maximum 10 minuten gratis parkeren in alle stratenzones.  

Artikel 6: 
De betaling van de retributie dient als volgt te gebeuren 
1. Voor tarief 1 (tarief voor langparkeren): binnen de vijf dagen na inname van de parkeerplaats, via storting 
of overschrijving op de post- of bankrekening van het parkeerbedrijf, overeenkomstig de richtlijnen vermeld 
op de retributiebon die op het voertuig werd achtergelaten door de met het toezicht belaste functionaris van 



het gemeentelijk autonoom parkeerbedrijf. 
2. Voor tarief 2 (tarief voor kortparkeren) en tarief 3 (dagtarief): bij inname van de parkeerplaats 
a) ofwel door het inschuiven van muntstukken, op de wijze aangeduid op de parkeerautomaat; 
b) ofwel door het ontwaarden van de Protonkaart, op de wijze aangeduid op de parkeerautomaat; 
c) ofwel door aanmelding via het GSM-toestel volgens de instructies van de provider of volgens de wijze 
aangeduid op de parkeerautomaat; 
d) ofwel door het ontwaarden van de waardekaart van de persoonlijke elektronische parkeermeter (Smart 
Park-toestel). 
e) ofwel door het gebruik van een betaalkaart, op de wijze aangeduid op de parkeerautomaat.  

Indien een bepaalde betalingswijze aan de parkeerautomaat niet mogelijk is, dient een alternatieve 
betalingswijze te worden gekozen.   

3. Voor tarief 4 (tarief voor maximum 10 minuten parkeren): er is geen retributie verschuldigd. 
Bij inname van de parkeerplaats dient men een gratis ticket te nemen op de wijze zoals aangeduid op de 
parkeerautomaat.  

Artikel 7: Toezicht 
Wanneer een parkeerticket wordt afgeleverd door de parkeerautomaat (tarieven 1, 2, 3 en 4) moet dit 
zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste 
gedeelte van het voertuig.  

Wanneer de met het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf geen geldig parkeerticket aantreft, 
wanneer de parkeerduur vermeld op het parkeerticket verstreken is, of wanneer – bij afwezigheid van een 
ticket – geen aanmelding wordt gedetecteerd via het Smart Park-toestel of via het GSM-parkeren; wordt 
geacht dat er wordt gekozen voor tarief 1 (tarief voor langparkeren). 

Hoofdstuk 4. Parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke 
parkeerkaart  

Artikel 8: Tarieven 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
- gratis voor voertuigen waarvoor  een geldige gemeentelijke parkeerkaart werd uitgereikt  
- een forfaitair bedrag van 23 euro per kalenderdag wanneer de richtlijnen inzake het gebruik van de 
gemeentelijke parkeerkaart niet worden nageleefd; 
- deze retributie is steeds verschuldigd, 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen.  

Hoofdstuk 5. De gemeentelijke parkeerkaart 

Artikel 9: Categorieën  
Er kan een gemeentelijke parkeerkaart worden uitgereikt aan bewoners van de stad onder de vorm van een 
bewonersvignet of aan leden van een erkende autodeelvereniging onder de vorm van een parkeerkaart 
voor autodelen. 

Artikel 10: Aantal gemeentelijke parkeerkaarten per wooneenheid 
Er kunnen maximaal twee gemeentelijke parkeerkaarten worden uitgereikt per wooneenheid. 

Artikel 11: Bewonersvignet 
Inwoners van de stad Antwerpen die voldoen aan volgende voorwaarden kunnen aanspraak maken op een 
bewonersvignet: 
- gedomicilieerd zijn in een zone waar bewonersparkeren van toepassing is; 
- beschikken over een eigendomsbewijs van een auto of kunnen aantonen dat hij/zij er een gebruiksrecht 
op heeft; 
- het maximaal toegelaten rijklaar leeggewicht (tarra) van de wagen waarvoor het bewonersvignet wordt 
aangevraagd overschrijdt de 3.500 kg niet.  

Het bewonersvignet is geldig voor de duur van twee jaar of tot de einddatum vermeld op het vignet. 



Artikel  12: Parkeerkaart voor autodelen 
De autodeelverenigingen Cambio NV en Autopia VZW  worden erkend  voor het aanvragen van een 
parkeerkaart voor de categorie “autodelen”.  

De parkeerkaarten uitgereikt voor de leden van Cambio NV gelden voor de zones waarbinnen Cambio NV 
standplaatsen heeft. 
 
De parkeerkaarten uitgereikt voor de leden van Autopia VZW gelden voor de zones waarbinnen de leden 
van één autodeelgroep gedomicilieerd zijn. 
 

Hoofdstuk 6. Parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen 

Artikel  13: Richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van 
elektrische voertuigen 
De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen worden uitgerust met een 
oplaadpunt en mogen enkel worden ingenomen door elektrische voertuigen voor de duur van het opladen 
van het voertuig.  De met het toezicht belaste functionaris van het parkeerbedrijf zal nagaan of het voertuig 
aan het opladen is door te controleren of de stekker in het stopcontact zit. Indien de stekker van het 
elektrische voertuig niet in het stopcontact zit of de voorbehouden parkeerplaats door een niet-elektrisch 
voertuig wordt ingenomen, zal de met het toezicht belaste functionaris een retributie uitschrijven. 

Artikel  14: Tarieven 
De retributie wordt als volgt vastgesteld: 
- gratis voor elektrische voertuigen gedurende het opladen van het voertuig 
- het opladen van het voertuig is eveneens kosteloos 
- een forfaitair bedrag van 23 euro per kalenderdag wanneer de richtlijnen inzake het gebruik van de 
parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen niet worden nageleefd; 
- deze retributie is steeds verschuldigd, 24 uur op 24, ook op zon- en feestdagen.  

Hoofdstuk 7. Stratenzones 
 
Artikel  15 
De indeling van de stratenzones wordt vastgesteld door de gemeenteraad in het besluit „parkeerzonering in 
alle districten‟. De aanduiding van de dagen en uren waarop de tarieven vermeld in artikel 3 van toepassing 
zijn alsook de duur van de toegestane parkeertijd, worden vastgesteld door de gemeenteraad in de 
besluiten „Parkeren met beperkte parkeertijd op stadswegen‟ en „Parkeren met beperkte parkeertijd op 
gewestwegen‟.  

Hoofdstuk 8. Vrijstellingen 

Artikel 16 
Op zondagen is de retributie enkel verschuldigd indien dit vermeld wordt op de signalisatie. Wettelijke 
feestdagen en 11 juli worden voor de toepassing van dit reglement gelijkgesteld met een zondag.  

Bewoners in het bezit van een geldig bewonersvignet zijn de retributie niet verschuldigd voor het parkeren 
in hun woonzone. Deze vrijstelling geldt niet op parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen. 

De bepalingen van dit reglement zijn niet van toepassing op de motorvoertuigen gebruikt door personen 
met een handicap, voor zover de speciale kaart, bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zichtbaar achter de 
voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig is aangebracht. 
Deze vrijstelling geldt niet op parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen.  

Voertuigen in het bezit van een geldige parkeerkaart voor autodelen zijn de retributies niet verschuldigd 
voor het parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen.  

Hoofdstuk 9. Procedure bij niet-betaling 
 
Artikel  17 



Wanneer de retributie niet vereffend wordt volgens de bepalingen van dit reglement ontvangt de houder van 
de nummerplaat een schriftelijke waarschuwing. Wanneer hierop geen betaling volgt binnen de acht dagen 
volgt een tweede waarschuwing en zijn aanmaningskosten ten bedrage van 5,50 EUR verschuldigd. 

Artikel 18 
Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met 
het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 
Bij betwisting kan het parkeerbedrijf zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te 
vorderen. 

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen 

Artikel 19 
Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.  

Artikel 20 
Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande retributiereglementen met betrekking tot parkeren op de 
openbare weg. 


