
 

GEMEENTERAAD 5 JULI 2016 

 

INVOERING DIGITALE BEWONERSKAART 

 

 

 

De gemeenteraad keurt de invoering van een digitale bewonerskaart goed onder de volgende 

voorwaarden: 

A. Begripsomschrijving 

1) Blauwe zone: zone met beperkte parkeertijd (KB 01/12/1975 – BS 09/12/1975). Behalve 

wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie is het gebruik van de 

‘parkeerschijf’ verplicht van maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot 18 uur, en voor een 

maximumduur van twee uren. Het begin en einde van die zone wordt aangeduid door de 

hiervoor bestemde verkeersborden. 

2) Digitale bewonerskaart:  

a) een digitale parkeerkaart 

b) specifiek bestemd voor personen die hun hoofdverblijfplaats of domicilie hebben in de 

op het registratiebewijs vermelde zone 

c) waarvan het gebruik wordt gecontroleerd door middel van een elektronisch 

toezichtsysteem op basis van het kenteken van het voertuig 

d) waarbij er geen identificatie meer aan de voorruit wordt aangebracht. 

3) e-Loket: via de website van de stad met e-ID aanvragen/betalen vanachter 

pc/tablet/smartphone. 

4) Woning: hoofdverblijfplaats waarvan de bewoners, volgens de inschrijving in het 

bevolkings- of vreemdelingenregister, juridisch als één afzonderlijke leefeenheid worden 

erkend. 

5) Gezin: personen die onder éénzelfde dak wonen volgens de inschrijving in het bevolkings- 

of vreemdelingenregister. 

B. De digitale bewonerskaart wordt uitgereikt door het stadsbestuur: 

1) op aanvraag via e-loket of aan het stadsloket 

2) nadat aan alle voorwaarden is voldaan  

3) voor één of twee jaar of tot het niet meer voldoen wordt aan de toekenningsvoorwaarden 

4) voor maximum één voertuig per bewonerskaart 

5) aan de aanvrager onder de vorm van een registratiebewijs met vermelding van: 

a) het merk en de kentekenplaat van het voertuig of het merk en chassisnummer voor het 

voertuig dat niet moet worden ingeschreven 

b) doelgroep: bewoners 

c) geldigheidsduur (één of twee jaar) 

d) bewonerszone waar ze geldig is 

6) bij verhuis binnen de bewonerszone, verhuis naar een andere bewonerszone, een ander 

voertuig en/of nummerplaat voor de vervaldatum van de lopende digitale bewonerskaart, 

wordt deze op aanvraag van de bewoner gewijzigd. Deze digitale bewonerskaart heeft, als 

de overige voorwaarden ongewijzigd blijven, dezelfde vervaldatum als de originele 

 digitale bewonerskaart.  

C. Voor het bewonersparkeren wordt het stedelijk centrumgebied onderverdeeld in verschillende 

bewonerszones. De inwoners van zo een bewonerszone hebben, op basis van de digitale 



 

bewonerskaart, recht op een bijzondere parkeerregeling inzake beperkte parkeertijd in de 

‘blauwe zone’ van hun eigen bewonerszone. Het centrumgebied wordt als volgt ingedeeld:  

1) Bewonerszone ‘Ziekenhuis’ 

Omvat de bewoners van Gandhiplein, Hikstraat, Nederrij, Wolstraat, Burchtstraat, 

Begijnhof, Begijnenstraat, Goudbloemstraat, Fraikinstraat 

2) Bewonerszone ‘Station’  

Omvat de bewoners van Nieuwstraat, Vaartstraat, Blijdenberg, Romeroplein, St.-

Magdalenstraat, Kapucijjnenstraat, St.-Antoniusstraat, Schoolstraat, Kleine Markt, 

Markgravenstraat (tussen Kleine Markt en Vossenberg), Bolwerkstraat, Marie Van 

Heterenplein, Vestingstraat, Lierseweg (tussen Zandpoort en Bergenstraat/ Vestingstraat), 

Stationsstraat, Bijenkorf, Perronstraat en Zandstraat 

3) Bewonerszone ‘Oost’  

Omvat de bewoners van Koppelandstraat, Nonnenstraat, Kloosterstraat, Lantaarnpad, 

Nonnenvest, Herendaliapad, Hofkwartier en Grote Markt 

4) Bewonerszone ‘West’ 

Omvat de bewoners van Stadspoortstraat, de Paepestraat, Kerkplein, Collegestraat, 

Wasserijstraat, Gildelaan, St.-Jansstraat, Herenthoutseweg (tussen Kerkplein en St.-

Jansstraat/St.-Waldetrudisstraat), Bovenrij, Kerkstraat  en Vest 

D. Voertuig 

De eigenaar of de persoon die bestendig over het voertuig beschikt, is een natuurlijk persoon die 

zijn hoofdverblijfplaats heeft binnen de betreffende bewonerszone. Dit wordt bewezen door: 

1) Ingevulde aanvraagformulier 

2) Identiteit en woonplaats van de aanvrager (koppeling aan Rijksregisters) 

3) Het ‘inschrijvingsbewijs’ van het voertuig (koppeling aan DIV). Voor vierwielige bromfietsen, 

een driewieler met motor of vierwieler met motor die niet moeten ingeschreven worden, 

wordt een bewijs voorgelegd dat hij/zij de eigenaar is met vermelding van het merk van 

voertuig en het chassisnummer.  

4) Is het niet zijn/haar eigen voertuig, dan zijn bijkomend nodig: 

a) Als het een bedrijfsvoertuig is: een attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de 

aanvrager bestendig over het voertuig beschikt 

b) Als het een voertuig van een privépersoon is: een attest van de eigenaar van het 

voertuig waarin vermeld staat dat de aanvrager bestendig over het voertuig beschikt 

c) Als het een leasevoertuig van een werknemer is: een kopie van het leasecontract en een 

attest van de werkgever waarin vermeld staat dat de aanvrager bestendig over het 

voertuig beschikt 

d) Als het een leasevoertuig van het eigen bedrijf is: een kopie van het leasecontract en 

een kopie uit het Staatsblad met de statuten van het bedrijf 

E. Aantal bewonerskaarten 

Maximaal worden twee voertuigen in aanmerking genomen waarbij de aanvrager op eer 

verklaart: 

1) Als op het perceel van de aanvrager een ééngezinswoning staat:  

a) Het perceel van de woning beschikt noch over een garage noch over een  parkeerplaats 

en het gezin van de aanvrager gebruikt bestendig één of meerdere voertuigen. Hierdoor 

kan worden uitgereikt: 

- een digitale bewonerskaart voor het eerste
 
voertuig 

- een digitale bewonerskaart voor het tweede voertuig 



 

b) Het perceel van de woning beschikt over één garage of één parkeerplaats en het gezin 

van de aanvrager gebruikt bestendig twee of meerdere voertuigen. Hierdoor kan 

worden uitgereikt: 

- geen digitale bewonerskaart voor het eerste voertuig 

- een digitale bewonerskaart voor het tweede voertuig 

2) Als op het perceel van de aanvrager een meergezinswoning staat (appartementen, 

wooncomplex, woonproject met privékarakter….): 

a) Het perceel van de meergezinswoning (appartement, wooncomplex, woonproject met 

privékarakter …), beschikt noch over een garage noch over een parkeerplaats en het 

gezin van de aanvrager gebruikt bestendig één of meerdere voertuigen. Hierdoor kan 

worden uitgereikt: 

- een digitale bewonerskaart voor het eerste voertuig 

- een digitale bewonerskaart voor het tweede voertuig 

b) Het perceel van de meergezinswoning (appartement, wooncomplex, woonproject met 

privé-karakter…), beschikt over individuele of gemeenschappelijke garages/-

parkeerplaatsen en het gezin van de aanvrager beschikt aldaar over één garage of één 

parkeerplaats en gebruikt bestendig twee of meerdere voertuigen. 

Hierdoor kan worden uitgereikt: 

- geen digitale bewonerskaart voor het eerste voertuig 

- een digitale bewonerskaart voor het tweede voertuig 

c) Het perceel van de meergezinswoning (appartement, wooncomplex, woonproject met 

privékarakter…), beschikt over individuele of gemeenschappelijke 

garages/parkeerplaatsen en het gezin van de aanvrager verkeert/verkeerde in de 

onmogelijkheid om van dit aanbod, van deze garages of parkeerplaatsen gebruik te 

maken. Bedoeld wordt dat het voor een gezinslid niet mogelijk was om aldaar via huur, 

aankoop, terbeschikkingstelling … een autostelplaats in gebruik te nemen.  

Het gezin gebruikt bestendig één of meerdere voertuigen.  

Hierdoor kan worden uitgereikt: 

- een digitale bewonerskaart voor het eerste voertuig 

- een digitale bewonerskaart voor het tweede voertuig 

d) Het perceel van de meergezinswoning (appartement, wooncomplex, woonproject met 

privékarakter …), beschikt over individuele of gemeenschappelijke garages/-

parkeerplaatsen en het gezin van de aanvrager verkeert/verkeerde in de mogelijkheid 

om van dit aanbod, van deze garages of parkeerplaatsen, gebruik te maken. Bedoeld 

wordt dat wanneer de aanvrager de kans krijgt/kreeg om via huur, aankoop, 

terbeschikkingstelling minstens één autostelplaats te gebruiken en hij heeft van deze 

mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het gezin gebruikt bestendig twee of meerdere 

voertuigen. 

Hierdoor kan worden uitgereikt: 

- geen digitale bewonerskaart voor het eerste voertuig 

- een digitale bewonerskaart voor het tweede voertuig  

F. Hoe de gezinsleden hun garage of parkeerplaats feitelijk gebruiken (bv. als fietsenstalling) is niet 

van belang. 

G. Het stadsbestuur behoudt het recht de toelatingsvoorwaarden te controleren door bijvoorbeeld 

een plaatsbezoek, nazicht bouwvergunning, door contact met syndicus, e.a. Bij het indienen van 

de aanvraag, verklaart de aanvrager zich akkoord met deze controle. 



 

H. De digitale bewonerskaart vervalt onmiddellijk als wordt vastgesteld dat ze ten onrechte werd 

uitgereikt of wanneer niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. De houder wordt hiervan in 

kennis gesteld door het intrekken van het registratiebewijs. 

I. Overgangsbepaling:  

Voorafgaand aan de ingangsdatum van de digitale bewonerskaart worden de bewonerskaarten 

nog afgeleverd onder de vorm van een kaart. Deze en de nog lopende bewonerskaarten 

uitgereikt volgens het gemeenteraadsbesluit van 20/12/2011, worden bij de start van de digitale 

bewonerskaarten, allemaal automatisch omgezet. Op dat ogenblijk ontvangen deze bewoners 

een registratiebewijs van hun digitale bewonerskaart. 

J. De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om met betrekking tot 

de digitale bewonerskaart: 

1) De ingangsdatum vast te stellen 

2) In het kader van de administratieve vereenvoudiging en binnen het voorziene budget, de 

noodzakelijke beslissingen te nemen om de invoering van de digitale bewonerskaart 

mogelijk te maken. 

 


