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Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

In zitting van 28 juni 2017 heeft de gemeenteraad het nieuw reglement met betrekking tot de
gemeentelijke parkeervergunning, goedgekeurd. Daarna werd dit reglement op verschillende
momenten gewijzigd.
De parkeervergunning “zorg” kan aangevraagd worden door zorgverstrekkers, organisaties voor
zorgverstrekking, mantelzorgers of organisaties voor georganiseerd vervoer voor minder
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mobiele personen in het kader van zorgverlening. Er wordt binnen deze groep zorgverstrekkers
geen onderscheid gemaakt naargelang de activiteit die de zorgverstrekkers uitoefenen. Dit heeft
tot gevolg dat ook zorgverstrekkers die geen huisbezoeken afleggen recht hebben op een
parkeervergunning “zorg”. Dat leidt tot een inefficiënt gebruik van de parkeervergunning en
parkeerplaatsen.
Zorgverstrekkers en organisaties voor zorgverstrekking kunnen hun hoedanigheid van
zorgverstrekker enkel aantonen mits het voorleggen van een Riziv nummer of een erkenning van
het Agentschap Zorg en Gezondheid. In de praktijk blijkt dit te beperkend te zijn. Hierdoor vallen
zorgverstrekkers die nochtans tot de doelgroep behoren, uit de boot.
Voortaan zal een parkeervergunning zorg enkel kunnen uitgereikt worden voor welbepaalde
zorgactiviteiten, m.n. huisarts; b. zorgkundige; c. thuiszorg; d. gezinszorg; e. vroedvrouwen; f.
kinesist; g. mantelzorg; h. georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen; het gaat om de
groep zorgverstrekkers die op structurele basis huisbezoeken afleggen.
Daarnaast worden een aantal documenten toegevoegd die kunnen voorgelegd worden ter
staving van de aanvraag voor een parkeervergunning “zorg”.
Deze wijzigingen hebben de optimalisatie van het gebruik van de parkeervergunning “zorg” en
het parkeerareaal in de Stad tot doel.

Bijgevoegde bijlage(n):




20211025_Reglement gemeentelijke parkeervergunning (oud).docx
20220530_Reglement gemeentelijke parkeervergunning_vergunning
zorg_(gecoordineerd PDF).pdf (deel van de beslissing)
20220530_Reglement gemeentelijke parkeervergunning_vergunning
zorg_(gecoordineerd Word).docx

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:





34 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke;
Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Astrid De
Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Stijn De Roo; Anita De Winter; Hafsa ElBazioui; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Mehmet Sadik Karanfil; Manuel
Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Karla Persyn; Anne Schiettekatte; Annelies
Storms; Sven Taeldeman; Karin Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van
Braeckevelt; Jeroen Van Lysebettens; Jef Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Joris
Vandenbroucke; Martine Verhoeve; Filip Watteeuw; Evita Willaert
1 stem(men) tegen: Mattias De Vuyst
12 onthouding(en): Adeline Blancquaert; Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Karlijn
Deene; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Gert Robert; Els Roegiers; Ronny Rysermans;
Helga Stevens; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert

Artikel 1:
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Keurt goed de vervanging van artikel 12 van het 'Reglement met betrekking tot de
gemeentelijke parkeervergunning' door volgende tekst:
"§1. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” wordt uitgereikt voor voertuigen die
aangewend worden in het kader van (thuis)zorgverlening aan:
a. individuele zorgverstrekkers en zorgverstrekkers die werkzaam zijn voor een organisatie
voor zorgverstrekking;
b. mantelzorgers;
c. organisaties voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen.
De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” wordt uitgereikt op voorwaarde dat
bovengenoemde aanvrager één van volgende activiteiten uitoefent:
1. huisarts;
2. zorgkundige;
3. thuiszorg;
4. gezinszorg;
5. vroedvrouwen;
6. kinesist;
7. mantelzorg
8. georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen.
§2. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” biedt de volgende parkeerrechten op het
grondgebied van de Stad Gent:
a. voor individuele zorgverstrekkers en zorgverstrekkers werkzaam voor organisaties voor
zorgverstrekking en organisaties voor georganiseerd vervoer van minder mobiele personen:
parkeerrecht binnen alle parkeerzones zoals bepaald in bijlage 2;
b. voor mantelzorgers: parkeerrecht beperkt tot de parkeerzone gekoppeld aan de domicilie van
de patiënt.
§3. De vergunning wordt aangevraagd door:
a. de zorgverstrekker of mantelzorger zelf;
b. de organisatie voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen.
De organisaties voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen kunnen de
gemeentelijke parkeervergunning “zorg” enkel via mail of aan het fysieke loket van de Stad Gent
(IVA Mobiliteitsbedrijf) aanvragen.
§4. Er kan maximaal één parkeervergunning “zorg” per aanvrager aangevraagd worden. Per
parkeervergunning kan maximaal één kentekenplaat gekoppeld worden, met uitzondering van
de organisatie voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen die een
parkeervergunning “zorg” voor meerdere kentekenplaten kan aanvragen.
De vergunninghouder is gedurende de volledige geldigheidstermijn van de parkeervergunning
verantwoordelijk voor de correcte koppeling tussen de uitgereikte parkeervergunning en de
kentekenplaat van het effectief gebruikte/geparkeerde voertuig.
§5. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” is gedurende 1 jaar geldig. De aanvraag van de
verlenging gebeurt conform de procedure zoals voorzien in artikel 6.
§6. Bij de aanvraag van de parkeervergunning(en) “zorg” worden volgende documenten
voorgelegd:
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a. voor een individuele zorgverstrekker of zorgverstrekker werkzaam voor een organisatie voor
zorgverstrekking:
1° hetzij een Riziv nummer;
2° hetzij, voor huisbezoek aan patiënten:
- een visum van de FOD Volksgezondheid en/of erkenning, inschrijving of registratie van
Agentschap Zorg en Gezondheid, vereist om een beroep in de gezondheidszorg te mogen
uitoefenen;
- een tewerkstellingsattest van de werkgever dat niet ouder is dan drie maanden;
3° hetzij, voor verzorgende:
- een erkenning, inschrijving of registratie van Agentschap Zorg en Gezondheid, vereist om een
beroep in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen;
- een tewerkstellingsattest van de werkgever dat niet ouder is dan drie maanden;
4° hetzij, voor gezinszorg en thuiszorg:
- een erkenning door of aanmelding bij het Agentschap Zorg en Gezondheid als dienst voor
gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
- een tewerkstellingsattest van de werkgever dat niet ouder is dan drie maanden;
b. voor een mantelzorger: een algemene erkenning als mantelzorger door een ziekenfonds
(attest type 1);
c. voor een organisatie voor georganiseerd vervoer van minder mobiele personen: het bewijs
van erkenning als Minder Mobiele Centrale, als een lokaal dienstencentrum of ziekenfonds die
minder mobielenvervoer organiseert of als vervoerder belast met de
openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig
beperkte mobiliteit;
d. voor elk van de bovenstaande gevallen:
1° Inschrijvingsbewijs van het voertuig;
2° Indien het voertuig niet op naam van de vergunninghouder is ingeschreven: een kopie van
het verzekeringsattest van het voertuig van de vergunninghouder of een attest van de
werkgever of leasingmaatschappij of rechtspersoon of het contract met of bewijs van
lidmaatschap of registratie bij een autodeel organisatie, waaruit blijkt dat de vergunninghouder
bestendig over dit voertuig beschikt voor de uitvoering van zijn /haar taken als zorgverstrekker.
De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) behoudt zich het recht voor om te allen tijde bijkomende,
nuttige informatie of bewijsstukken op te vragen.
§7. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” biedt eveneens toegang tot het project ‘Parkeer
en Zorg’ volgens de modaliteiten zoals bepaald in het Reglement voor Parkeer en Zorg.
§8. In afwijking van paragraaf 1 tot en met 6 kan een gemeentelijke parkeervergunning “zorg”
worden uitgereikt voor een voertuig van een zorgorganisatie, dat ter beschikking wordt gesteld
van personeelsleden van een andere zorgorganisatie die één van volgende activiteiten
uitoefenen:
1. zorgkundige;
2. thuiszorg;
3. gezinszorg.
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De gemeentelijke parkeervergunning biedt parkeerrecht binnen alle parkeerzones zoals bepaald
in bijlage 2.
De zorgorganisatie kan de gemeentelijke parkeervergunning “zorg” enkel via mail of aan het
fysieke loket van de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) aanvragen.
Deze zorgorganisatie kan één parkeervergunning “zorg” aanvragen voor meerdere
kentekenplaten. De aanvraag van de verlenging gebeurt conform de procedure zoals voorzien
in artikel 6."
Artikel 2:
Keurt goed de inwerkingtreding van de wijzigingen op 1 juli 2022
Artikel 3:
Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement met betrekking tot de
gemeentelijke parkeervergunning' zoals gevoegd in bijlage.

2022_GR_00577 - Reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 21 blz op code.esignflow.be met code 2159-0555-4856-4002 en wachtwoord dohicu

Reglement met betrekking tot de
gemeentelijke parkeervergunning

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 juni 2017
Gewijzigd in de gemeenteraad van 25 september 2017, 20 december 2017, 22 januari 2018, 26
juni 2018, 24 september 2018, 17 december 2018, 26 juni 2019, 24 november 2020, 25
oktober 2021 en 21 december 2021.
Bekendgemaakt op 29 juni 2017, 26 september 2017, 21 december 2017, 23 januari 2018, 28
juni 2018, 25 september 2018, 18 december 2018, 27 juni 2019, 26 november 2020, 25
oktober 2021, 21 december 2021, … juni 2022.
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Reglement
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1. Doel
Huidig reglement bepaalt de modaliteiten voor de uitreiking van de gemeentelijke
parkeervergunningen, in uitvoering van artikel 2 §2 van het Ministerieel Besluit betreffende de
gemeentelijke parkeerkaart van 9 januari 2007.

Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:
a) bewonersvergunning: elektronisch toezichtsysteem dewelke recht geeft om te
parkeren aangemaakt op basis van de kentekenplaat van het voertuig, overeenkomstig
artikel 27 quater van het Algemeen Verkeersreglement en artikel 1, tweede lid van het
ministerieel besluit betreffende de gemeentelijke parkeerkaart van 9 januari 2007,
hierna het ministerieel besluit genoemd;
b) gemeentelijke parkeervergunning: elektronisch toezichtsysteem dewelke recht geeft
om te parkeren aangemaakt op basis van het kenteken van het voertuig,
overeenkomstig artikel 27 quater van het Algemeen Verkeersreglement en artikel 1,
tweede lid van het ministerieel besluit;
c) openbaredienstverplichting: door de Vlaamse Regering belast zijn met het
organiseren van permanent beschikbaar vervoer op kwalitatief hoogstaande wijze,
tegen kostprijs, voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit
(conform artikel 5 van het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de
openbaredienst-verplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een
ernstig beperkte mobiliteit);
d) bewonerszone: zone waarvoor een bewoner een bewonersvergunning kan verkrijgen,
op basis van zijn domicilieadres;
e) parkeerzone: zone in dewelke een toegekende (bewoners-)vergunning geldig is.
f) bewonersvergunning ‘Merelbeke Station’: bewonersvergunning dewelke geldig is in
de straten die deel uitmaken van de parkeerzone 40, zoals vermeld in bijlage 2.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]
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Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op iedereen die zich op het grondgebied van de Stad Gent met
een voertuig met kentekenplaat wenst te parkeren binnen de zones zoals opgesomd in de
bijlagen van dit reglement, en die hiervoor een gemeentelijke parkeervergunning dient aan te
vragen.

Hoofdstuk 2: Procedure aanvraag en toekenning gemeentelijke
parkeervergunningen
Artikel 4. Aanvraag
§1. De aanvrager kan zijn parkeervergunning digitaal aanvragen en beheren via het e-loket van
de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf).
Hij kan de vergunning enkel aanvragen aan het fysieke loket van de Stad Gent (IVA
Mobiliteitsbedrijf) indien hij geen toegang heeft tot het e-loket, of wanneer dit reglement de
aanvraag via het fysieke loket oplegt.
De aanvrager die niet beschikt over toegang tot het internet, kan hiervoor terecht in één van de
vele Digipunten zoals voorzien in de bibliotheken, GentinfoPunten, Lokale Dienstencentra,
kringwinkels en enkele onafhankelijke vzw’s. De vindplaatsen van de Digipunten staan op de
website van de Stad Gent.
De aanvrager dient minstens vijf werkdagen voor de startdatum van de vergunning zijn
aanvraag in samen met de documenten die vereist zijn om het voorafgaandelijk administratief
onderzoek te voeren.
Bij de aanvraag geeft de aanvrager aan wanneer hij wenst dat de gemeentelijke
parkeervergunning start. Een vergunningsaanvraag waarbij de startdatum van de vergunning
in het verleden ligt, kan niet goedgekeurd worden. De effectieve startdatum van de vergunning
is ten vroegste op de dag van goedkeuring van de vergunning.
§2. De gemeentelijke parkeervergunning kan gedurende het tijdelijk gebruik van een
vervangvoertuig gekoppeld worden aan de kentekenplaat van het vervangvoertuig. Daartoe
dient de houder van de gemeentelijke parkeervergunning uiterlijk de eerste werkdag na de
ingebruikname van het vervangvoertuig volgende stappen te ondernemen:
a.

hetzij de gemeentelijke parkeervergunning via het e-loket koppelen aan de
kentekenplaat van het vervangvoertuig en dit tijdens de periode dat het
vervangvoertuig door de houder van de vergunning gebruikt wordt; de houder
is na beëindiging van de vervangperiode verantwoordelijk voor het via het eloket opnieuw correct zetten van de koppeling tussen de gemeentelijke
parkeervergunning en de initieel gekoppelde kentekenplaat;

b.

hetzij via mail of aan het fysieke loket de kentekenplaat waaraan de
gemeentelijke parkeervergunning gekoppeld is en de eraan te koppelen
kentekenplaat van het vervangvoertuig meedelen aan de administratie van de
Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf); de houder dient na beëindiging van de
vervangperiode opnieuw contact op te nemen met de Stad Gent (IVA
Mobiliteitsbedrijf) om de koppeling tussen de gemeentelijke parkeervergunning
en de initieel gekoppelde kentekenplaat opnieuw correct te zetten.
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Een vervangvoertuig kan voorzien zijn van een commerciële kentekenplaat. De gemeentelijke
parkeervergunning kan slechts voor de periode van zeven dagen gekoppeld worden aan deze
commerciële kentekenplaat.
De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) kan te allen tijde de voorlegging van de bewijsstukken
vragen.
Deze paragraaf is niet van toepassing voor de bewonersvergunning ‘Merelbeke Station’.
§ 3. Bij de aanvraag voor een digitale bewonersvergunning door een persoon met
domicilieadres in bewonerszone 40 (‘Merelbeke Station’) overeenkomstig de ‘Lijst
bewonerszones’, gevoegd in bijlage 1 bij dit reglement, wordt bijkomend een papieren
bewonersvergunning ‘Merelbeke Station’ afgeleverd met dezelfde geldigheidsduur.
Bij de aanvraag voor een digitale gemeentelijke parkeervergunning “marktkramers” wordt
bijkomend een papieren bewonersvergunning “marktkramers” afgeleverd met dezelfde
geldigheidsduur.
§ 4. Een gemeentelijke parkeervergunning kan maximaal twee maanden vóór de startdatum
van de vergunning aangevraagd worden.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 27/06/2019; treedt in werking op 1 juli 2019]
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]

Artikel 5. Toekenning
§1. De vergoeding bedoeld in artikel 17 van het ‘Retributiereglement met betrekking tot het
straatparkeren’ wordt betaald bij de aanvraag. De aanvraag van een gemeentelijke
parkeervergunning wordt pas behandeld na ontvangst van de vergoeding.
De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) deelt binnen een termijn van 10 werkdagen na de betaling
aan de aanvrager mee of de gemeentelijke parkeervergunning goedgekeurd dan wel afgekeurd
werd. De aanvrager kan aan de aangevraagde parkeervergunning geen rechten ontlenen voor
de dagen tussen de betaling en de goedkeuring.
Onvolledige en foutieve aanvragen worden afgewezen. De vergoeding wordt binnen de 30
kalenderdagen na ontvangst van de relevante rekeninggegevens terugbetaald aan de persoon
die de betaling verricht heeft.
De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) kan te allen tijde de voorlegging van bijkomende
bewijsstukken vragen.
§2. De bijkomende papieren parkeervergunningen “Merelbeke station” en “marktkramers”
worden binnen de vijf werkdagen na goedkeuring van de aanvraag aan de aanvrager
toegestuurd.
§3. De aanvrager of houder van een gemeentelijke parkeervergunning dient ervoor te zorgen
dat de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) te allen tijde over de juiste adres- of contactgegevens
beschikt en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. Hij geeft elke wijziging
onverwijld door aan de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf).
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]
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Artikel 6. Verlenging
§ 1. De vergunninghouder kan zijn gemeentelijke parkeervergunning digitaal verlengen via het
e-loket van de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf). Hij kan de vergunning enkel verlengen aan
het fysieke loket van de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) indien hij geen toegang heeft tot het
e-loket, of wanneer dit reglement de verlenging via het fysieke loket oplegt.
§ 2. De verlenging van de gemeentelijke parkeervergunning voor buitenlandse kentekenplaten
of de gemeentelijke parkeervergunning “zorg” voor de organisaties voor georganiseerd
vervoer voor minder mobiele personen dient aan het fysieke loket van de Stad Gent (IVA
Mobiliteitsbedrijf) aangevraagd te worden.
§ 3 De papieren parkeervergunningen “Merelbeke station” en “marktkramers” worden binnen
de vijf werkdagen na goedkeuring van de verlenging aan de aanvrager toegestuurd.
§ 4. Een gemeentelijke parkeervergunning kan maximaal twee maanden vóór de vervaldag
verlengd worden voor een nieuwe periode.
De aanvrager dient minstens vijf werkdagen voor de vervaldag van de vergunning zijn
aanvraag tot verlenging in samen met de documenten die vereist zijn bij een aanvraag om het
voorafgaandelijk administratief onderzoek te voeren.
De toekenning van de verlenging gebeurt overeenkomstig artikel 5. Tot de goedkeuring kan de
aanvrager aan de aangevraagde verlenging van de parkeervergunning geen rechten ontlenen.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]

Hoofdstuk 3: Categorieën
Artikel 7. Types gemeentelijke parkeervergunningen
De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) reikt zes verschillende types gemeentelijke
parkeervergunningen uit:
a) Bewonersvergunning
b) Autodelen
c) Zorg
d) Veegwagens
e) Marktkramers
f) Anonieme politievoertuigen
g) Garage onbereikbaar
[gewijzigd in de gemeenteraad van 27/06/2019; treedt in werking op 1 juli 2019]
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Artikel 8. De bewonersvergunning
§1. Bewonersvergunningen kunnen alleen uitgereikt worden aan personen met domicilie-adres
in de zone, overeenkomstig de lijst bewonerszones, gevoegd in bijlage 1 bij dit reglement.
Er worden enkel bewonersvergunningen uitgereikt voor voertuigen die volgens het Koninklijk
Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de
auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, vallen onder de
categorie M1 (voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten
hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend) en onder de categorie N1
(voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een maximummassa
van ten hoogste 3,5 ton).
Er kan geen permanente bewonersvergunning afgeleverd worden voor voertuigen voorzien
van een commerciële kentekenplaat behoudens het geval zoals voorzien in artikel 8, §5 van dit
reglement.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 20/12/2017 ; treedt in werking op 1 januari 2018]

§2. De bewonersvergunning is geldig binnen de straten, die deel uitmaken van de daaraan
gekoppelde parkeerzone, zoals vermeld in bijlage 2. Bij wijziging van de parkeerzone wordt de
bewoner ingelicht over de nieuwe aan de bewonersvergunning gekoppelde zone.
§3. Ongeacht eventuele tijdelijke bewonersvergunningen kunnen er maximaal twee
bewonersvergunningen per domicilie-adres worden uitgereikt:
a.

De eerste bewonersvergunning is geldig voor de duur van twee jaar. Ze wordt telkens
voor dezelfde duur automatisch verlengd voor zover de omstandigheden bij de
verlenging onveranderd zijn ten opzichte van de omstandigheden ten tijde van de
uitreiking. Indien de omstandigheden gewijzigd zijn, dient de burger de verlenging van
de bewonersvergunning aan te vragen conform de procedure zoals voorzien in artikel
6, §1 van dit reglement.

b.

De tweede bewonersvergunning is één jaar geldig. Voor de verlenging geldt de
procedure zoals voorzien in artikel 6, §1 van dit reglement.

[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/09/2017; treedt in werking op 1 oktober 2017]

§4. Personen die bewijzen over een garage of private parkeerplaats te beschikken die
onbereikbaar is door wegenwerkenkomen in aanmerking voor een tijdelijke, tweede
bewonersvergunning, op voorwaarde dat voor hun domicilie-adres geen twee
bewonersvergunningen zijn uitgereikt. Dit bewijs kan geleverd worden aan de hand van een
eigendomsakte, huurovereenkomst,… (niet-limitatief). De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf)
behoudt zich het recht voor om te allen tijde bijkomende nuttige informatie op te vragen.
De voorziene periode van onbereikbaarheid door wegenwerken moet langer dan twee weken
bedragen.
Na aanvraag gebeurt de vaststelling van de onbereikbaarheid door de Stad Gent (IVA
Mobiliteitsbedrijf). Deze vaststelling gebeurt binnen de vijf werkdagen na de aanvraag.
Er kan één tijdelijke tweede bewonersvergunning worden uitgereikt per onbereikbare garage
of private parkeerplaats.
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Deze tijdelijke tweede bewonersvergunning is geldig voor de voorziene duur van de
onbereikbaarheid. Ze is verlengbaar bij en voor de duur van een eventuele overschrijding van
deze periode.
Deze paragraaf is niet van toepassing voor de bewonersvergunning ‘Merelbeke Station’.
§5. De eerste, de tweede of de tijdelijke bewonersvergunning kan bij definitieve wijziging van
de kentekenplaat gekoppeld worden aan de kentekenplaat van het nieuwe of vervangende
voertuig.
Daartoe dient de houder van de bewonersvergunning minstens zeven werkdagen voor de
ingebruikname van de nieuwe kentekenplaat hetzij via e-loket, via mail of aan het fysieke loket
de kentekenplaat waaraan de bewonersvergunning gekoppeld is en de eraan te koppelen
kentekenplaat meedelen aan de administratie van de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf).
De vergunninghouder voegt de documenten toe die vereist zijn om het voorafgaandelijk
administratief onderzoek te voeren. De definitieve wijziging van de kentekenplaat wordt enkel
goedgekeurd indien de vergunninghouder nog voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel
8 en 9.
De vergunninghouder geeft aan wanneer de nieuwe kentekenplaat in gebruik wordt genomen.
De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) deelt binnen een termijn van vijf werkdagen na de vraag
tot definitieve wijziging van de kentekenplaat mee of de aanvraag goedgekeurd dan wel
afgekeurd werd. De aanvrager kan aan de parkeervergunning vanaf de opgegeven datum van
ingebruikname enkel rechten ontlenen:
a. bij gebruik van de nieuwe kentekenplaat: op voorwaarde dat de aanvraag werd
goedgekeurd;
b. bij gebruik van de initiële kentekenplaat: in geval de aanvraag werd afgekeurd.
De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) kan te allen tijde de voorlegging van bijkomende
bewijsstukken vragen.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]

Artikel 9. Tijdelijke bewonersvergunning bij domiciliewijziging
§1. Personen die bewijzen een aanvraag tot domiciliewijziging te hebben ingediend, komen in
aanmerking voor een tijdelijke bewonersvergunning.
§2. Er kunnen maximaal twee tijdelijke bewonersvergunningen afgeleverd worden per
domicilie-adres waarvoor een wijziging werd aangevraagd.
Beide tijdelijke bewonersvergunningen zijn geldig tot op het moment van definitieve
inschrijving of weigering van inschrijving op het nieuwe adres, en maximaal voor de duur van
drie maanden.
De tijdelijke bewonersvergunning is éénmalig verlengbaar voor een periode van drie maanden.
§ 3. Er kan geen bewonersvergunning ‘Merelbeke Station’ afgeleverd worden aan houders van
een tijdelijke bewonersvergunning bij domiciliewijziging.
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Artikel 9bis. De gemeentelijke parkeervergunning “garage onbereikbaar”
De gemeentelijke parkeervergunning “garage onbereikbaar” wordt uitgereikt ingeval een
privatieve garage of privatieve standplaats minimaal 2 weken onbereikbaar is geworden
ten gevolge van wegenwerken aan het openbaar domein. Deze wegenwerken dienen
minimaal een totale duurtijd van 2 maanden te hebben.
De gemeentelijke parkeervergunning “garage onbereikbaar” wordt uitgereikt op
voorwaarde dat:
-

-

Het voertuig geparkeerd wordt in een privatieve garage of op een privatieve
standplaats die als gevolg van wegenwerken niet toegankelijk is voor een periode van
minimaal twee weken;
De aanvrager kan aantonen dat hij eigenaar of huurder is van de betrokken
parkeerplaats met een in- en uitrit in de straat die door wegenwerken onbereikbaar is
geworden.

Bij de aanvraag van de parkeervergunning(en) wordt het volgende voorgelegd:
-

-

Ingeval van huur: een huurovereenkomst alsook factuur/betaalbewijs waaruit blijkt
dat hij gedurende minimaal 1 jaar effectief huurgelden heeft betaald voor de betrokken
garage of standplaats.
Ingeval van eigendom: de eigendomsakte van de betrokken garage of standplaats.

§3. Er kan maximaal één parkeervergunning per parkeerplaats en per voertuig uitgereikt
worden op naam van de eigenaar van het voertuig.
§4. De gemeentelijke parkeervergunning “garage onbereikbaar” kan enkel worden
aangevraagd voor wegenwerken die plaats vinden binnen een straat dewelke gelegen is in een
zone waar betalend parkeren van toepassing is.
§5. De gemeentelijke parkeervergunning “garage onbereikbaar” is gedurende de periode van
de onbereikbaarheid van de privatieve garage of privatieve standplaats geldig binnen de
straten die deel uitmaken van de daaraan gekoppelde parkeerzone, zoals vermeld in bijlage 2.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 27/06/2019; treedt in werking op 1 juli 2019]

Artikel 10. De gemeentelijke parkeervergunning “autodelen”
§1. De gemeentelijke parkeervergunning “autodelen” wordt uitgereikt voor voertuigen die via
de bemiddeling van een door het gemeentebestuur erkende vereniging voor autodelen
aangewend worden of voor voertuigen die door een vereniging voor autodelen aan meerdere
personen ter beschikking worden gesteld.
Artikel 8, §1, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
§2. Bij de aanvraag van de parkeervergunning(en) wordt het volgende voorgelegd:
a. Als het voertuigen van de organisatie betreft:
1° Naam en adres van de vereniging voor autodelen;
8
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2° Voor elk voertuig waarvoor een parkeervergunning wordt aangevraagd het
verzekerings- en het inschrijvingsbewijs.
b. Als het eigen voertuigen van de leden of geregistreerde gebruikers van de organisatie
betreft:
1° Bewijs van lidmaatschap of registratie bij de vereniging voor autodelen;
2° Voor elk voertuig waarvoor een parkeervergunning wordt aangevraagd het
verzekerings- en het inschrijvingsbewijs.
§3. Er kan maximaal één parkeervergunning per voertuig uitgereikt worden op naam van de
eigenaar van het voertuig of de erkende vereniging.
§4. De gemeentelijke parkeervergunning “autodelen” is gedurende één jaar geldig binnen alle
parkeerzones zoals bepaald in bijlage 2.
§5. De parkeervergunning kan ingetrokken worden bij vaststelling van misbruik onder meer in
het kader van de erkenning van de vereniging voor autodelen,…. (niet limitatief ).
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/09/2017; treedt in werking op 1 oktober 2017]

Artikel 11. De gemeentelijke parkeervergunning “particulier autodelen”
[opgeheven in de gemeenteraad van 25/09/2017; treedt in werking op 1 oktober 2017]

Artikel 12. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg”

§1. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” wordt uitgereikt voor voertuigen die
aangewend worden in het kader van (thuis)zorgverlening aan:
a. individuele zorgverstrekkers en zorgverstrekkers die werkzaam zijn voor een
organisatie voor zorgverstrekking;
b. mantelzorgers;
c. organisaties voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen.
De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” wordt uitgereikt op voorwaarde dat
bovengenoemde aanvrager één van volgende activiteiten uitoefent:
a. huisarts;
b. zorgkundige;
c. thuiszorg;
d. gezinszorg;
e. vroedvrouwen;
f. kinesist;
g. mantelzorg;
h. georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen.
§2. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” biedt de volgende parkeerrechten op het
grondgebied van de Stad Gent:
9
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a. voor individuele zorgverstrekkers en zorgverstrekkers werkzaam voor organisaties
voor zorgverstrekking en organisaties voor georganiseerd vervoer van minder mobiele
personen: parkeerrecht binnen alle parkeerzones zoals bepaald in bijlage 2;
b. voor mantelzorgers: parkeerrecht beperkt tot de parkeerzone gekoppeld aan de
domicilie van de patiënt.
§3. De vergunning wordt aangevraagd door:
a. de zorgverstrekker of mantelzorger zelf;
b. de organisatie voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen.
De organisaties voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen kunnen de
gemeentelijke parkeervergunning “zorg” enkel via mail of aan het fysieke loket van de Stad
Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) aanvragen.
§4. Er kan maximaal één parkeervergunning “zorg” per aanvrager aangevraagd worden. Per
parkeervergunning kan maximaal één kentekenplaat gekoppeld worden, met uitzondering van
de organisatie voor georganiseerd vervoer voor minder mobiele personen die een
parkeervergunning “zorg” voor meerdere kentekenplaten kan aanvragen.
De vergunninghouder is gedurende de volledige geldigheidstermijn van de parkeervergunning
verantwoordelijk voor de correcte koppeling tussen de uitgereikte parkeervergunning en de
kentekenplaat van het effectief gebruikte/geparkeerde voertuig.
§5. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” is gedurende 1 jaar geldig. De aanvraag van de
verlenging gebeurt conform de procedure zoals voorzien in artikel 6.
§6. Bij de aanvraag van de parkeervergunning(en) “zorg” worden volgende documenten
voorgelegd:
a. voor een individuele zorgverstrekker of zorgverstrekker werkzaam voor een
organisatie voor zorgverstrekking:
1° hetzij een Riziv nummer;
2° hetzij, voor huisbezoek aan patiënten:
- een visum van de FOD Volksgezondheid en/of erkenning, inschrijving of
registratie van Agentschap Zorg en Gezondheid, vereist om een beroep in de
gezondheidszorg te mogen uitoefenen;
- een tewerkstellingsattest van de werkgever dat niet ouder is dan drie
maanden;
3° hetzij, voor verzorgende:
- een erkenning, inschrijving of registratie van Agentschap Zorg en Gezondheid,
vereist om een beroep in de gezondheidszorg te mogen uitoefenen;
- een tewerkstellingsattest van de werkgever dat niet ouder is dan drie
maanden;
4° hetzij, voor gezinszorg en thuiszorg:
- een erkenning door of aanmelding bij het Agentschap Zorg en Gezondheid als
dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;
- een tewerkstellingsattest van de werkgever dat niet ouder is dan drie
maanden;
b. voor een mantelzorger: een algemene erkenning als mantelzorger door een
ziekenfonds (attest type 1);
10
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c. voor een organisatie voor georganiseerd vervoer van minder mobiele personen: het
bewijs van erkenning als Minder Mobiele Centrale, als een lokaal dienstencentrum of
ziekenfonds die minder mobielenvervoer organiseert of als vervoerder belast met de
openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een
ernstig beperkte mobiliteit;
d. voor elk van de bovenstaande gevallen:
1° Inschrijvingsbewijs van het voertuig;
2° Indien het voertuig niet op naam van de vergunninghouder is ingeschreven:
een kopie van het verzekeringsattest van het voertuig van de vergunninghouder
of een attest van de werkgever of leasingmaatschappij of rechtspersoon of het
contract met of bewijs van lidmaatschap of registratie bij een autodeel
organisatie, waaruit blijkt dat de vergunninghouder bestendig over dit voertuig
beschikt voor de uitvoering van zijn /haar taken als zorgverstrekker.
De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) behoudt zich het recht voor om te allen tijde bijkomende,
nuttige informatie of bewijsstukken op te vragen.
§7. De gemeentelijke parkeervergunning “zorg” biedt eveneens toegang tot het project ‘Parkeer
en Zorg’ volgens de modaliteiten zoals bepaald in het Reglement voor Parkeer en Zorg.
§8. In afwijking van paragraaf 1 tot en met 6 kan een gemeentelijke parkeervergunning “zorg”
worden uitgereikt voor een voertuig van een zorgorganisatie, dat ter beschikking wordt gesteld
van personeelsleden van een andere zorgorganisatie die één van volgende activiteiten
uitoefenen:
a. zorgkundige;
b. thuiszorg;
c. gezinszorg.
De gemeentelijke parkeervergunning biedt parkeerrecht binnen alle parkeerzones zoals
bepaald in bijlage 2.
De zorgorganisatie kan de gemeentelijke parkeervergunning “zorg” enkel via mail of aan het
fysieke loket van de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) aanvragen.
Deze zorgorganisatie kan één parkeervergunning “zorg” aanvragen voor meerdere
kentekenplaten. De aanvraag van de verlenging gebeurt conform de procedure zoals voorzien
in artikel 6.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]
[gewijzigd in de gemeenteraad van … juni 2022; treedt in werking op 1 juli 2022]

Artikel 13. De gemeentelijke parkeervergunning “veegwagens”
§1. De gemeentelijke parkeervergunning “veegwagens” wordt uitgereikt voor voertuigen die
aangewend worden voor het vegen en onderhouden van de openbare weg, en die ingeschreven
zijn op naam van een organisatie die dit in opdracht van de Stad Gent doet.
§2. Bij de aanvraag van de parkeervergunning(en) wordt het volgende voorgelegd:
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a.

het bewijs dat de houder van de kentekenplaat de openbare weg veegt en
onderhoudt in opdracht van de Stad Gent;

b.

een lijst van de daartoe aangewende voertuigen (kopie van het
inschrijvingsbewijs).

§3. Er kan maximaal één parkeervergunning per kentekenplaat uitgereikt worden.
§4. De gemeentelijke parkeervergunning voor veegwagens is gedurende één jaar geldig binnen
alle parkeerzones zoals bepaald in bijlage 2. Ze wordt telkens voor dezelfde duur automatisch
verlengd voor zover de omstandigheden bij de verlenging onveranderd zijn ten opzichte van de
omstandigheden ten tijde van de uitreiking. Indien deze omstandigheden veranderd zijn moet
de verlenging aangevraagd worden conform de regeling zoals voorzien in artikel 6 van dit
reglement.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]

Artikel 14. De gemeentelijke parkeervergunning “marktkramers”
§1. De gemeentelijke parkeervergunning “marktkramers” wordt uitgereikt voor voertuigen die
aangewend worden door marktkramers.
§2. De aanvragende marktkramer moet beschikken over een geldige ‘machtiging tot het
uitoefenen van ambulante activiteiten’.
§3. Bij de aanvraag van de parkeervergunning(en) wordt het volgende voorgelegd:
a.
naam van de aanvrager en opgave GSM nummer waarop de aanvrager
bereikbaar is;
b.

een geldige ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’.

§4. Er kan maximaal één parkeervergunning per kentekenplaat uitgereikt worden.
§5. De gemeentelijke parkeervergunning voor marktkramers is één jaar geldig en dit enkel op
volgende locaties:
a.

plaatsen voorbehouden voor marktkramers, binnen het aangeduide
tijdsvenster, vermeld in het aanvullend reglement van toepassing in de
desbetreffende straat of zone;

b.

in de volgende straten, op vrijdag en zaterdag van 6 uur tot 15 uur: Baudelokaai,
Baudelostraat, Beverhoutplein, Bij Sint-Jacobs, Edward Anseeleplein,
Goudstraat, Krommewal, Minnemeers, Ottogracht, Penitentenstraat, Rembert
Dodoensdreef, Speldenstraat, Vlasmarkt, Walter De Buckplein.

[gewijzigd in de gemeenteraad van 24/09/2018; treedt in werking op 1 oktober 2018]

Nadien kan deze parkeervergunning verlengd worden overeenkomstig de regeling zoals
voorzien in artikel 6, § 1 van dit reglement.
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§6. De vergunninghouder koppelt de gemeentelijke parkeervergunning voor marktkramers via
het e-loket aan de kentekenplaat van het effectief gebruikte/geparkeerde voertuig; de houder
is gedurende de volledige geldigheidstermijn van de parkeervergunning verantwoordelijk voor
de correcte koppeling tussen de uitgereikte parkeervergunning en de kentekenplaat van het
effectief gebruikte/geparkeerde voertuig.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]

Artikel 15. De gemeentelijke parkeervergunning “anonieme politievoertuigen”
§1. Aan anonieme politievoertuigen wordt een gemeentelijke parkeervergunning “anonieme
politievoertuigen” uitgereikt, als:
a.

het een dienstvoertuig betreft dat specifiek gebruikt wordt door de Politiezone
Gent of de Federale Politie Oost-Vlaanderen;

b.

het dienstvoertuig niet herkenbaar is aan uiterlijke kenmerken van de Politie.

§2. Er kan maximaal één parkeervergunning per kentekenplaat aangevraagd worden. Bij de
aanvraag of vernieuwing van de parkeervergunningen wordt een lijst van de gebruikte
dienstvoertuigen (kentekenplaat, datum ingebruikname, merk, type, verzekeraar,
polisnummer), dewelke goedgekeurd werd door de verantwoordelijken van de Stad Gent (IVA
Mobiliteitsbedrijf) en van de Politiezone Gent of de Federale Politie Oost-Vlaanderen,
voorgelegd.
§3. De gemeentelijke parkeervergunning “anonieme politievoertuigen” is gedurende één jaar
geldig binnen alle parkeerzones zoals bepaald in bijlage 2, uitgezonderd op de voorbehouden
plaatsen voor ultrakortparkeren, autodelen, marktkramers en autocars, zoals vastgesteld in de
respectievelijke aanvullende reglementen van de straten waar deze voorbehouden plaatsen
zijn voorzien.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 18/12/2018; treedt in werking op 7 januari 2019]

Artikel 16. Buitenlandse kentekenplaat
§ 1. Er kan enkel een parkeervergunning uitgereikt worden voor buitenlandse kentekenplaat,
indien:
a.

b.

voldaan is aan de bepalingen van koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de
inschrijving van voertuigen en zijn wijzigingen. De bewijsstukken moeten aangereikt
worden door de aanvrager. De geldigheid van de parkeervergunning wordt bepaald
door de in genoemd koninklijk besluit vermelde geldigheidstermijnen; bij gebrek aan
vermelde geldigheidstermijn in het koninklijk besluit wordt de geldigheidstermijn
ingesteld op 1 jaar;
in andere gevallen maximum voor de duur van 3 maand, via een nieuwe aanvraag
verlengbaar met maximaal 3 maand.
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§ 2. De gemeentelijke parkeervergunning voor buitenlandse kentekenplaten kan enkel aan het
fysieke loket van de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) worden aangevraagd.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]

Hoofdstuk 4: Controle
Artikel 17. Controle
§1. Indien de houders van een gemeentelijke parkeervergunning niet langer voldoen aan de
voorwaarden voor het verkrijgen van die parkeervergunning, zoals opgenomen in onderhavig
reglement, zal de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) hen hierover informeren per mail of, bij
gebrek aan gekend mailadres, per brief. De aangeschreven houders van een gemeentelijke
parkeervergunning hebben 8 dagen na kennisname van dit bericht om zich in regel te stellen
met de voorwaarden, bepaald in dit reglement, en hiervan het bewijs te leveren aan de Stad
Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf).
§2. Houders van een gemeentelijke parkeervergunning zijn verplicht de Stad Gent (IVA
Mobiliteitsbedrijf) te informeren omtrent wijzigingen die betrekking hebben op de
voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeervergunning.
§3. De Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf) behoudt zich het recht voor om te allen tijde
bijkomende, nuttige informatie op te vragen.

Hoofdstuk 5: Sanctionering
Artikel 18. Sanctionering
§1. Indien de houders van een gemeentelijke parkeervergunning binnen de periode, zoals
vermeld in artikel 17, § 1, niet aantonen dat zij voldoen aan genoemde voorwaarden of indien
uit de informatie blijkt dat de houder van een gemeentelijke parkeervergunning niet langer aan
de door dit reglement opgelegde voorwaarden voldoet, zal de Stad Gent (IVA Mobiliteitsbedrijf)
eenzijdig de desbetreffende gemeentelijke parkeervergunning opheffen en wordt de houder
van vergunning hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]

§2. [opgeheven door de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]

Hoofdstuk 6: Slotbepaling
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Artikel 19. Lokale signalisatie
Indien de lokale signalisatie aangeeft dat de parkeertijd niet overeenkomt met wat bepaald is
in het aanvullend reglement met betrekking tot zonale parkeermaatregelen, zal de lokale
signalisatie primeren boven de zonale signalisatie. De lokale parkeermaatregelen worden
bepaald in het aanvullend reglement van desbetreffende straat.

Hoofdstuk 7: Overgangsbepalingen
Artikel 20. Overgangsbepalingen
§1. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt per bewonerszone, voorzien in de
bijlage 1 bij dit reglement, de datum waarop de zone in werking treedt.
§2. De lopende gemeentelijke parkeervergunningen uitgereikt door de Stad Gent (IVA
Mobiliteitsbedrijf) die nog geldig zijn op 15 november 2021, blijven geldig voor de resterende
geldigheidsduur van de vergunning, met toepassing van de modaliteiten van de vergunningen
die golden bij de toekenning van de vergunningen.
De kentekenplaten die gekoppeld zijn aan een lopende gemeentelijke parkeervergunning
zullen op 15 november 2021 automatisch overgezet worden in een nieuwe vergunning. Deze
registraties blijven geldig voor de resterende geldigheidsduur van de gemeentelijke
parkeervergunning met toepassing van de modaliteiten van de vergunningen die golden bij de
toekenning van de vergunningen.
§3. Vanaf 15 november 2021 dient de verlenging van een lopende vergunning of de aanvraag
van een nieuwe vergunning te gebeuren via de nieuwe vergunningensoftware, tenzij de
vergunningssoftware niet tijdig operationeel is in welk geval de bepalingen van het reglement
en modaliteiten die golden op 14 november 2021 van toepassing blijven tot en met het
operationeel zijn van de nieuwe vergunningssoftware.
[gewijzigd in de gemeenteraad van 25/10/2021; treedt in werking op 15 november 2021]

Hoofdstuk 8: Inwerkingtreding
Artikel 21. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na bekendmaking.
De werking van dit reglement kan jaarlijks geëvalueerd worden.
(einde reglement)
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